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Met gepaste voldoening presenteert de redactiecommissie Archief 2021. 
Het gaat om een aflevering met een zestal artikelen die evenals in 
voorgaande jaren een ruime tijdspanne omvatten en soms rijk geïllus-

treerd zijn. 
Jan van Loo’s bijdrage over de archiefschatten van Axel beschrijft een span-

nende speurtocht naar sporen van Jacop de Hont’s Cronijcke, een zestiende-eeuws 
manuscript dat samen met een groot aantal andere documenten ooit deel uit-
maakte van het archief van de stad Axel. Deze documenten kwamen later in het 
bezit van een Vlaamse familie van collectioneurs, Van Hoorebeke, maar zijn van-
daag de dag onvindbaar. Van Loo’s zoektocht brengt ons evenwel iets dichter bij 
een antwoord op de vraag of deze archiefstukken, in het bijzonder de kroniek van 
Jacob de Hondt, ooit nog boven water zullen komen. Vervolgens gaat Raymond 
Fagel in op de legendevorming rond Hernando Pacheco. Deze Spaanse kapitein 
werd in het voorjaar van 1572 door opstandelingen in het geuzenbolwerk Vlis-
singen geëxecuteerd. Een gedenksteen in het plaatselijke Bellamypark herinnert 
nog altijd aan die gruwelijke gebeurtenis uit het begin van de Opstand. Uit Fagels 
bijdrage komt goed naar voren hoe chroniqueurs, historici en romanschrijvers 
met het schaarse bronnenmateriaal over de geruchtmakende terechtstelling ge-
worsteld hebben. De onderlinge samenwerking tussen Arjan van Dixhoorn, Johan 
Francke en Veronica Frenks heeft geleid tot een uitvoerige en diepgravende ver-
handeling over een in 1700 door Adriaen Verdoel de Jonge geschilderd capriccio, 
een realistisch uitgevoerde schildering van een fantasielandschap dat bestond uit 
een samenstel van voor de eigentijdse toeschouwer duidelijk herkenbare elemen-
ten. De tot nu toe wat schimmige biografie van de kunstenaar wordt toegelicht, 
zijn kunstwerk beschreven en aan de hand van de economisch-sociale achter-
grond van de opdrachtgever tot in detail geïnterpreteerd. 

Voorwoord
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Huib Zuidervaart schreef een bijdrage over de zonnewijzer van Henricus Schor-
tinghuis (1737-1801), een Koudekerkse predikant en amateurastronoom, die met 
dit eenvoudig geconstrueerde instrument een even bescheiden als boeiende bij-
drage leverde tot de fysico-theologie. Door aandacht te schenken aan de verwon-
derlijk ingenieuze inrichting van Gods ‘Boek der Natuur’ wilde deze stroming de 
vroomheid stimuleren. Hendrik Struik verzorgde een editie van dagboekaante-
keningen uit de periode 1845-1854 door de negentiende-eeuwse regent Arnout 
Jacob van Teylingen, burgemeester van Oost- en West-Souburg. De inleiding be-
vat veel gegevens over de loopbaan, woonplaatsen en familieomstandigheden van 
Van Teylingen. In het dagboek zelf treft Van Teylingens onwankelbare godsdien-
stigheid die hem de slagen van het lot blijmoedig deed dragen. Tot slot schreef Co 
Strootman een gedetailleerde biografische studie over een althans in de twintigste 
eeuw beroemde en veelgelezen historicus-socioloog, P.J. Bouman (1902-1977). Uit 
deze levensbeschrijving blijkt duidelijk dat Bouwmans Zeeuwse achtergrond, en 
dan vooral de oorlogssituatie op Walcheren, een belangrijke rol speelde in de tot-
standkoming van zijn onderwijs en studies. Bouwman manifesteerde zich als een 
sociaal bewogen denker, die de verheffing van de volksmassa nastreefde, maar 
in de roerige periode van het Interbellum een flirt met een autoritair ingericht 
staatssysteem niet schuwde.

De bewerking van de ingeleverde artikelen is ieder jaar weer een tijdrovende 
klus. De redactie heeft zich aanzienlijke inspanningen moeten getroosten om Ar-
chief ook dit jaar tot voltooiing te brengen.  Vandaar dat ik deze inleiding wil be-
sluiten met een dubbele oproep. De redactie zou nog kunnen worden uitgebreid 
met een of twee leden die plezier beleven aan het lezen van de binnengekomen 
bijdragen, de werving van nieuwe bijdragen en de begeleiding van de auteurs bij 
de verwerking van manuscript tot gecorrigeerde drukproef. Maar nog belang-
rijker is dat de redactie zich aanbevolen houdt voor nieuwe artikelen: een focus 
op de Zeeuwse geschiedenis of Zeeland in het algemeen is vereist, evenals een 
goede verantwoording in een volgens de richtlijnen ingericht notenapparaat, dat 
bij voorkeur nog ongebruikt bronnenmateriaal ontsluit. De rijke verzamelingen 
van het Zeeuws Archief en het volledig gedigitaliseerde materiaal in het Archief 
van het Zeeuws Genootschap leveren in samenhang met de Tijdschriftenbank/
Krantenbank Zeeland en sites als Verzamelingen Genootschap online volop mo-
gelijkheden voor nieuw onderzoek. De redactie ondersteunt graag de plannen 
van (amateur)historici die zijn gestuit op een Zeeuws onderwerp dat uiteindelijk 
in een aflevering van Archief of het tijdschrift Zeeland een plaatsje kan vinden.
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De leden van de redactie hebben zich naar hun mogelijkheden ingezet voor de 
totstandkoming van deze aflevering. De beeldredactie werd ook deze keer ver-
zorgd door Peter van Druenen, die bij de druktechnische verwerking eveneens 
goede diensten verleende. De redactie prijst zich gelukkig met de toetreding van 
een nieuw lid, Rob Frederiks. Hij is meteen ingesprongen bij de verwerking van 
de artikelen voor dit nummer. Jan Piet Bekker en Gerrie Wisse hebben de redac-
tiecommissie na een jarenlang lidmaatschap verlaten. Voor hun inzet zeggen wij 
hen hartelijk dank.

Namens de redactie van Archief,
Henk Nellen
Roosendaal/Middelburg, 27 september 2021
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De verdwenen schatten van Axel.  
Of de geschiedenis van de handschriften-
collectie van de familie Van Hoorebeke  
uit Gent en die van de kroniek van  
Jacob de Hondt uit Axel in het bijzonder.
Jan van Loo

Inleiding

De Kroniek van Axel is de benaming in de wandelgangen van het artikel van 
A. de Mul in het jaarboek 1939-1940 van de Oudheidkundige Kring ‘De 
Vier Ambachten’.1 Het handschrift waaruit De Mul zijn gegevens putte, 

is echter niet een kroniek van Axel, maar Jacop de Hont’s Cronijcke, Beginnende in 
‘t jaer 621, en Eyndigende in ’t jaer 1525,2 mogelijk geschreven in navolging van en 
gebaseerd op de Excellente Cronijcke van Vlaenderen. Jacob de Hondt schreef dan 
ook niet uitsluitend over Axel, maar tevens over de geschiedenis van de Vlaamse 
graven. De Mul beperkte zich uitsluitend tot de gegevens met betrekking tot Axel.

Hoewel het originele handschrift van Jacob de Hondt in dit artikel centraal 
staat, is het tevens de grote afwezige: de huidige verblijfplaats van Jacop de Hont’s 
Cronijcke is niet bekend. Het manuscript van 250 folia is nooit volledig uitgege-
ven en heden ten dage beschikken we slechts over een beperkt aantal versprei-
de publicaties, waarbij de auteurs een keuze maakten uit de geboden informatie. 

1 A. de Mul, ‘Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een handschrift van Jacob 
de Hont. Met een inleiding en aanteekeningen uitgegeven door A. de Mul en met een vertaling 
der Latijnsche fragmenten door B.A.Th.M. Truffino.’ In: Jaarboek Oudheidkundige Kring ‘De 
Vier Ambachten’, 1939-1940, 36. Steeds vermeld als De Kroniek van Axel.

2 Het originele handschrift wordt weergegeven als Jacop de Hont’s Cronijcke. Het telt 250 folia; 
elk folio heeft een voorzijde (recto) en een achterzijde (verso). 
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De auteurs die in dit artikel aan de orde komen, zijn: Napoléon de Pauw (1914), 
Leonard Willems (1920) en A. de Mul (1939-1940). Relevante onderzoekers zijn: 
Willem de Vreese (1911) en Jozef Lenoir (1961), terwijl R. Jansen-Sieben (1989) en 
Herman Brinkman (2000) gebruik maken van de publicatie van De Pauw.3 Allen 
vermelden steeds het folionummer van het originele manuscript. Bij elkaar leve-
ren de auteurs een resultaat dat nieuwsgierig maakt naar de overige inhoud van 
Jacop de Hont’s Cronijcke. 

Het handschrift is bovendien van belang voor de geschiedenis van de Excel-
lente Cronijcke van Vlaenderen. Met name de vraag welke plaats Jacop de Hont’s 
Cronijcke inneemt te midden van de overgeleverde handschriften van de Exellen-
te Cronijcke. Deze vraag is des te belangwekkender, omdat Jacob de Hondt in zijn 
kroniek meer dan eens schrijft over een kroniek van een voorganger, de priester 
Anthonius Stalin, van wie hij de nodige gegevens heeft overgenomen. 

De geschiedenis van het handschrift begint in de periode 1510-1525 als Jacob 
de Hondt zijn kroniek schrijft. Pas 325 jaar later is er weer enig houvast. Leopold 
Warnkönig publiceert dan een lijst met handschriften uit Axel,4 die in 1835 in 
het bezit waren gekomen van Jean-François van Hoorebeke (1779-1835). Deze lijst 
bevat maar liefst een twintigtal omschrijvingen van archivalia uit Axel, door ons 
beschouwd als de verdwenen schatten van Axel. Overigens staat Jacop de Hont’s 
Cronijcke in deze lijst niet als zodanig vermeld. Vanaf 1835 worden Jacop de Hont’s 
Cronijcke en de familie Van Hoorebeke in deze bijdrage op de voet gevolgd met op 
de achtergrond steeds aandacht voor de Axelse archivalia. De aanpak is chronolo-
gisch terwijl de kopjes duidelijk maken om wie of wat het gaat.

De centrale vragen rond Jacop de Hont’s Cronijcke zijn vragen als: wie was deze 
Jacob de Hondt en wat behandelde hij zoal in zijn ‘persoonlijke’ kroniek? Welke 
zijn de schatten van Axel, bestaan ze misschien nog en vooral: wat is de rol van 
de familie Van Hoorebeke uit Gent in de geschiedenis van dit manuscript en de 
archivalia uit Axel? 

Jacob de Hondt (1487-ca. 1526)
Bij het gebruik van de familienaam van Jacob de Hondt worden verschillende 
schrijfwijzen gehanteerd: Hond, Hont en Hondt of in het Latijn: Canis. Hier 
wordt gekozen voor ‘Hondt’ naar zijn vader Michiel de Hondt. Bij Jacobs inschrij-

3 In Bijlage I staan de publicaties overzichtelijk bij elkaar.
4 Leopold August Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305, deel 2, 

2e afdeling. Tübingen 1837, 139.
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ving als priester staat namelijk geschreven: Jacobus Michelis de Hondt de Accella 
(Jacob Michiels de Hondt van Axel). Zelf gebruikte hij deze schrijfwijze ook di-
verse malen in zijn kroniek (bijvoorbeeld op folio 208 verso5). Zijn priesterwijding 
vond plaats op 16 februari 1510.6 Ter viering van zijn eerste mis presenteerde de 
stad hem drie kannen wijn.7

In 1511 werd hij de opvolger van Jan Pierins, de organist van de parochiekerk. 
Jacob vervulde vanaf die tijd deze functie zeker tot 1525.8 Daarnaast was hij kape-
laan van het altaar van Onze Lieve Vrouw in Bethlehem in de parochiekerk van 
Axel.9 In 1521 werd hij benoemd tot ontvanger van de kerk10 die gewijd was aan 
Sint Pieter.

Zijn kennis als organist werd in 1516 door de stad Axel benut bij de aanschaf 
van vier weckercloxkins (klokken om een carillon samen te stellen). Samen met 

5 De Mul, De Kroniek van Axel, 119 (Jacop de Hont’s Cronijcke, folio 208verso).
6 Brom, G., ‘Naamlijst der priesters, die in het bisdom Utrecht gewijd zijn van 1505 tot 1518.’ In: 

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, jrg. 23 (1896), 431.
7 Zeeuws Archief, Stadsarchief Axel, 603 J 126 b, Stadsrekeningen 1502-1512; 07 1509-1510, f. 20v.
8 Gedurende al die jaren (1511-1525) staat hij genoemd in de stadsrekeningen van Axel in de 

rubriek ‘pensioenen’ met de post van een jaarlijkse wedde van 12 pond Parisis.
9 Titelpagina Jacop de Hont’s Cronijcke.
10 De Mul, De Kroniek van Axel, 40 (Jacop de Hont’s Cronijcke, folio 213verso).

Titelpagina (vermoedelijk uit de 
19e eeuw) van Jacop de Hont's 
Cronijcke.
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burgemeester Jacob Masureel en kapelaan Pieter Buelbier bezocht Jacob de 
Hondt Brugge om daar zangmeesters te raadplegen en de klokkengieter Dieric 
Rooze. Deze mocht uiteindelijk de bij elkaar 400 pond wegende klokken leveren 
voor de prijs van 27 pond en 12 schellingen Parisis.11 In 1518 werd opnieuw ge-
bruik gemaakt van De Hondts expertise om in gezelschap van de beiaardier van 
de kerk, Cornelis Olivierssone, opnieuw een aantal klokken te bestellen: 

Int zelve jaer (1518) bestede Arendt de Windt, kerckmeestere, ende heer Jan 
Lauwaert, clerck vander kercke van Axele, te makene te Mechelen tot Meester 
Joris vier nyeu clocken “ré, mi, fa, sol”, ende waren besteidt in Axele ten huuse 
van Christoffels de Molenare, ten bijzijne van heer Jacop de Hondt, orghelare, 
ende Cornelis Olivierssone, bayaerder van derzelver kerken; ende waren ghele-
vert int jaer 1519 in October.12

Op 26 oktober 1516 was De Hondt in Brussel om het negentiende kapittel van de 
Orde van het Gulden Vlies ter ere van Karel V bij te wonen. Hij geeft een nauwge-
zet verslag van deze dag in een lang gedicht. In het jaar 1517 is er een aanbesteding 
voor het maken van een tabernakel (altaarkast, bewaarplaats van het allerheilig-
ste) van het gilde van Sente Barbele (Sinte Barbara), waarvan Jacob de Hondt 
de deken was.13 Het is niet bekend welk ambt of welke institutie het gilde van 
St. Barbara vertegenwoordigde. Zeker is wel dat het niet een rederijkersgilde was, 
zoals Leonard Willems ten onrechte veronderstelt in zijn brochure uit 1920.14 In 
Axel heeft namelijk nooit een rederijkersgilde met die naam bestaan.15 Bovendien 
is uit niets gebleken dat Jacob de Hondt een rederijker was, wat overigens wel 
voor de hand had gelegen gezien zijn gedichten in Jacop de Hont’s Cronijcke, die 
geheel in de stijl van de rederijkerstraditie passen, maar ook wegens zijn functie 
als organist. Zo was zijn voorganger Jan Pierins prins geweest van de Axelse re-
derijkerskamer Sint Ontcommere16 en zijn opvolger Quirien Brant werkte nauw 

11 Zeeuws Archief, Stadsarchief Axel, 604 J 127, Stadsrekeningen 1513-1529; 04 1515-1516, ff. 17rv, 
18r, 20rv.

12 De Mul, De Kroniek van Axel, 119 (Jacop de Hont’s Cronijcke, folio 208verso).
13 Ibidem (Jacop de Hont’s Cronijcke, folio 208recto).
14 Leonard Willems, De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de 

Hondt (1487-1529). Gent 1920, 8.
15 https://rederijkerszeeland.wordpress.com/zeeuws-vlaanderen/axel/ Geraadpleegd op 11 sep-

tember 2021.
16 Zeeuws Archief, Stadsarchief Axel, 603 J 126 b, Stadsrekeningen 1502-1512; 03 1505-1506, f. 28v.
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samen met de rederijkers tijdens werkzaamheden ten behoeve van de stedelijke 
processies.17

Na 1526 staat Jacob de Hondt niet langer vermeld in de stadsrekeningen van 
Axel, waarschijnlijk omdat hij overleden was. De belangwekkendste vraag is nu: 
Wie ontfermde zich na zijn dood over Jacop de Hont’s Cronijcke?

Jacop de Hont’s voorganger Anthonius Stalin
Het schrijven van een manuscript van deze omvang met een dergelijke inhoud 
kan op z’n minst uitzonderlijk genoemd worden, zeker aan het begin van de zes-
tiende eeuw en bovenal bijzonder vanwege een kapelaan-organist als auteur in 
een plaats als Axel. Hoe kwam Jacob de Hondt op zo’n idee en waar haalde hij 
zijn informatie vandaan? Die vraag geldt zowel de gegevens over de geschiedenis 
van Vlaanderen als de lokale gebeurtenissen in Axel. En waar had hij zijn kennis 
opgedaan voor het schrijven van gedichten? Gelukkig gunt De Hondt zelf de lezer 
zo nu en dan een inkijkje in zijn bronnen.

Om te beginnen vermeldt Jacob de Hondt in zijn inleiding dat hij gegevens 
verzamelde over de periode 1510-1529 om die te gebruiken voor zijn kroniek. Ge-
zien deze aankondiging is het op z’n minst merkwaardig te noemen dat Jacop de 
Hont’s Cronijcke niet verder gaat dan het jaar 1525.

Een persoon die herhaaldelijk als bron aangewezen wordt in Jacop de Hont’s 
Cronijcke, is Anthonius Stalin, pastoor te Axel van ca. 1430 tot ca. 1475,18 een halve 
eeuw eerder dus dan het priesterschap en het schrijverschap van Jacob de Hondt. 
Het belang van Stalin is vooral gelegen in het feit dat ook hij een kroniek heeft 
geschreven en naar alle waarschijnlijkheid heeft De Hondt daarover kunnen be-
schikken. Op folio 128verso schrijft hij namelijk: “Dominus Anthonius Stalin sic 
scribit in sua cronica … (‘Zo schrijft de heer Anthonius Stalin in zijn kroniek ...’).” 
Mogelijk was dat een soortgelijke kroniek als die van De Hondt: een geschied-
schrijving van de graven van Vlaanderen, doorspekt met lokale weetjes. De Hondt 
verstrekt namelijk erg veel informatie over Axel uit de vijftiende eeuw, ook infor-
matie die hij nooit uit eigen waarneming kan hebben opgedaan. Bovendien nam 
hij gedichten over van Stalin.

Een andere met regelmaat terugkerende bron is – als bijna vanzelfsprekend – 
de Bijbel, maar daarnaast worden ook klassieke auteurs, filosofen en kerkvaders 

17 Zeeuws Archief, Stadsarchief Axel, 605 J 128, Stadsrekeningen 1531-1537; 02 1532-1533, f. 32v.
18 P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 6. Lei-

den 1924, 1260.
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aangehaald. Het blijft de vraag of De Hondt die auteurs zelf heeft gelezen of dat zij 
ook uit het werk van Stalin overgenomen zijn, dan wel uit andere bronnen. Daar 
zullen we waarschijnlijk nooit achter komen. Voor Stalin geldt overigens dezelfde 
vraag als bij De Hondt: Waar haalde hij zijn informatie vandaan?

De lijst van Leopold Warnkönig
Nu volgt er een enorme sprong in de tijd. Leopold August Warnkönig verrichtte 
in de eerste helft van de negentiende eeuw onderzoek naar de Vlaamse staats- en 
rechtsgeschiedenis tot het jaar 1305. Bij zijn onderzoek in het archief van Axel 
ondervond hij de tegenslag dat er weinig bruikbare archivalia voorhanden waren. 
De oorzaak werd hem duidelijk toen ene meneer ‘Van Hoerebeke’ († 1835) hem 
liet weten dat hij handschriften afkomstig uit Axel in zijn bezit had.19 Voor de 
lezer blijft het onduidelijk of hij die van het archief van Axel gekregen heeft dan 
wel ervoor heeft betaald (er staat: erhalten). Hoe dan ook Warnkönig heeft er niet 
over kunnen beschikken voor zijn onderzoek.

Na deze mededeling volgt de opsomming van een twintigtal beschrijvingen 
van de desbetreffende handschriften en oorkonden uit het archief van Axel. Ken-
nelijk had Van Hoorebeke Warnkönig een lijst overhandigd. Enkele opvallende 
titels uit de lijst, die de geschiedenis van Axel betreffen,20 zijn:

Eine Chronik von Flandern aus dem fünfzehnten Jahrhundert in flamändischer 
Sprache, geschrieben auf Pergament.

De genoemde kroniek zal de Excellente Cronijcke van Vlaenderen zijn en mogelijk 
een exemplaar dat de jaren vanaf 621 (tot 1467) behandelt, want het is zeker niet 
ondenkbaar dat Jacob de Hondt – die met hetzelfde jaar 621 aanvangt – dit exem-
plaar heeft kunnen raadplegen. 

Van de Excellente Cronijcke bestaan Brugse en Gentse varianten. De ene va-
riant beschrijft de gebeurtenissen vanuit de Brugse optiek, terwijl de andere op-
teert voor de Gentse visie. De Brugse beginnen alle met het jaar 621; er is slechts 
één Gentse variant bekend, die met dat jaar aanvangt. Het ligt dan ook voor de 
hand om aan te nemen dat het geschiedgedeelte bij Jacob de Hondt gebaseerd zal 
zijn op de Brugse kijk van zaken.

19 Leopold August Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305, deel 
2, 2e afdeling. Tübingen 1837, 139.

20 Ibidem. Zie voor de complete lijst Bijlage II.
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Het is niet bekend waar dit afschrift van de Excellente Cronijcke zich thans be-
vindt. Zeker is, dat het niet is geraadpleegd door Lisa Demets in haar onderzoek 
naar de thans bekende manuscripten van de Excellente Cronijcke.21 Van de zeven-
tien door haar onderzochte handschriften is slechts één exemplaar volledig op 
perkament geschreven en daarvan staat vast dat het niet om ‘onze’ kroniek kan 
gaan.22 De eerste gedrukte versie van de Excellente Cronijcke verscheen in 1531 bij 
Willem Vorsterman in Antwerpen.

Mehrere Namenlisten des Magistrats von Axel, eine der selben auf Pergament bis 
1500 in Verbindung mit einer Chronik.

Het gaat om verschillende lijsten met een opsomming van de namen van magis-
traten. Eén lijst die gaat tot 1500 en die geschreven is op perkament, is ingebonden 
met een kroniek. De vage omschrijving ‘kroniek’ laat ruimte voor speculatie: zo zou  
het om Jacop de Hont’s Cronijcke kunnen gaan. Naar de mening van Joseph Lenoir 
is deze echter hoogstwaarschijnlijk niet samengebonden geweest met andere hand-
schriften. In zijn beschrijving van de codex valt hem namelijk op dat het eerste blad 
van elk van de negen katernen smoezelig is, met de nodige probationes pennae 
(pennenprobeersels) is beschreven en rafelranden heeft. Lenoir concludeert dan 
ook dat het manuscript aanvankelijk heeft bestaan uit en in gebruik is geweest met 
losse katernen.23 De mogelijkheid die overblijft, is dat het hier gaat om de kroniek 
van Anthonius Stalin. En het is evenmin uit te sluiten dat het om nóg een andere 
versie van de Excellente Cronijcke gaat of om willekeurig welke kroniek dan ook.

In Jacop de Hont’s Cronijcke worden door De Hondt veel magistraatsnamen 
opgevoerd, dus ook de hier genoemde lijsten en de twee hiernavolgende manus-
cripten over schepenen en keuren kunnen door Stalin en/of Jacob de Hondt ter 
hand genomen zijn. 

Ein Schöffenbuch mit Miniaturmalereien. 
Die alten Diplome.

21 Lisa Demets, Onvoltooid verleden. De handschriften van de Excellente Cronijcke van Vlaende-
ren in de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden. Hilversum 2020, 240-243.

22 Ibidem, 96. Dit handschrift (Brussel KBR II 2312) is namelijk in 1580 aangetroffen in het huis 
van de heer van Meulebeke.

23 Jozef Lenoir, Niet-historische gedichten uit Jacop de Hondt’s Cronycke, Beginnende in ’t jaer 621 
en Eyndigende in ’t jaer 1525. Gent 1961, 2 delen (licentiaat), deel 1, 61.
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Een schepenboek met miniaturen! Dat is een uitzonderlijkheid, want miniaturen 
tref je gewoonlijk niet aan in archivalia en er zullen ongetwijfeld de nodige Axelse 
wetenswaardigheden in hebben gestaan. De tweede ‘titel’ betreft een oorkonden-
boek zoals Warnkönig graag geraadpleegd zou hebben voor zijn studie.

Gegen hundert Jahrregister.

Bijna honderd jaarrekeningen! Iets om jaloers op te zijn, wat zouden we ze graag 
in onze handen hebben. Deze jaarrekeningen zijn vermoedelijk de stadsrekenin-
gen van Axel, die we nu moeten missen, zeg van ongeveer 1390 tot circa 1490. 
Vanaf 1492 zijn de stadsrekeningen van Axel (die vanaf 1565 samenvallen met de 
ambachtsrekeningen) redelijk compleet. 

Merkwürdige Ereigniſse in Axel.
Tagregister der merkwürdigen Ereigniſse in der Stadt und dem Amt von Axel, 
geschrieben im 16ten Jahrhundert von Johann van Cadsant.

Jacob de Hondt noteert heel wat gebeurtenissen uit de vijftiende eeuw in zijn 
kroniek en die kan hij wellicht overgenomen hebben uit het eerst genoemde werk, 
maar de kroniek van zijn voorganger Stalin kan natuurlijk ook de bron geweest 
zijn. Op zijn beurt kan Stalin overigens ook de beschikking gehad hebben over 
ditzelfde handschrift. Een niet uit te sluiten mogelijkheid is daarnaast, dat Stalin 
deze titel heeft meegegeven aan zijn kroniek. Het tweede werk zal niet door Stalin 
geraadpleegd zijn, gezien de datering, maar er lijkt een traditie te bestaan in Axel 
om opvallende gebeurtenissen vast te leggen.

Die Reise des Ritters von Ghistelles auf Pergament.

Het betreft hier de reis van Joost van Ghistelle die hij maakte door het Mid-
den-Oosten in de jaren 1481-1485, samen met de pastoor (en rederijker) Jan 
Quisthout uit Hulst. In Jacop de Hont’s Cronijcke staat – voor zover nu bekend – 
niets over deze reis vermeld en het manuscript met dit reisverhaal heeft Jacob de 
Hondt wellicht ook niet onder ogen gehad. Wel schrijft De Hondt uitgebreid over 
de begrafenis van Joost van Ghistelle in Axel na diens overlijden op 21 september 
(St. Mattheusdag) 1516. Een paar maanden later op 19 januari 1517 (St. Pontia-
nusdag), als er gebeden wordt voor de zielenheil van Joost van Ghistelle, is De 
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Hondt een van de aanwezigen bij de mis.24 Joost van Ghistelle was heer van Axel. 
De beschreven reis was aanvankelijk bedoeld als een bedevaart naar het Heilige 
Land, maar werd uiteindelijk uitgebreid naar diverse andere landen in het Mid-
den-Oosten. Van de reis zijn slechts drie handschriften bekend, alle op papier.25 
Dit is dus een vierde afschrift, maar op perkament en vermoedelijk zijn er meer 
afschriften geweest. De eerste versie in druk verscheen pas in 1557 bij Henric van 
der Keere in Gent.

Tot slot
Er bestonden meer manuscripten over Axel. Zo was er een handschrift over de 
oprichting van de kerk van Axel. Op de lijst staan verder twee ballingenboeken 
vermeld: het ene over Axel en het Axeler Ambacht, het andere over de drie ove-
rige ambachten, te weten het Boekhouter, het Hulstener en het Asseneder Am-
bacht. Ook een oude stadskaart van Axel wordt genoemd. En als laatste wil ik 
wijzen op een missaal met miniaturen en dit zou zo maar in bezit van De Hondt 
of Stalin geweest kunnen zijn.

Conclusie
Met de kennis die we hebben over wat is overgeleverd van de inhoud van Jacop 
de Hont’s Cronijcke, vormt een aantal titels uit de lijst van Warnkönig samen een 
geschikt corpus om te dienen als basis voor een Vlaamse kroniek, dus zowel voor 
die van Jacob de Hondt als voor die van Anthonius Stalin. Beiden worden niet bij 
naam genoemd in de lijst, dus blijft het onduidelijk of hun kronieken deel hebben 
uitgemaakt van de archivalia die in handen zijn gekomen van de heer Van Hoore-
beke. Wie was deze man en wat waren zijn plannen met de archivalia die eeuwen 
lang bewaard waren gebleven in het archief van Axel?

De amateurhistoricus Jean-François van Hoorebeke (1779-1835)
Zoals eerder aangegeven schrijft Warnkönig dat de gegevens uit de hiervoor be-
sproken lijst afkomstig zijn van de heer Van Hoerebeke die in 1835 overleden is. 
Het blijkt te gaan om de Gentse apotheker Jean-François van Hoorebeeke die in 
dat jaar op 8 februari te Gent overleed. Waarom was hij geïnteresseerd in al die 
handschriften en speciaal in die over Axel? 

24 De Mul, De Kroniek van Axel, 115-117 (Jacop de Hont’s Cronijcke, folio 206recto-verso).
25 Ambrosius Zeebout, Tvoyage van Mher Joos van Ghistele (ed. R.J.G.A.A. Gaspar). Hilversum 

1998, XLVIII-XLIX.
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Zijn overlijden in 1835 geeft enkele aanknopingspunten. Hij werd namelijk ver-
eerd met een uitgebreide necrologie in de Gazette van Gend. Ondanks de smal-
le kolommen van de krant ving de necrologie aan met de volgende welluidende 
tekst: 

De ontzachlyke dood, die zoo dikwerf rouw en droefheyd brengt daer waer wey-
nig te vooren blydschap, vergenoeging en weelde heerschte, komt thans eenen 
deftigen en agtbaren ingezetenen dezer stad, die zich in alle de lagen der zamen-
leving verdienstlyk had weten te maken en die ‘er overal talryke vrienden mogt 
tellen, schielyk van eene wereld af te rukken, alwaer hy slechts door weldaden 
vastgekleefd scheen. Den heer JAN FRANCIEN VAN HOOREBEKE gebortig 
van deze stad, […]. Eene opstopping heeft hem in de kracht des ouderdoms 
gisteren nacht uyt het leven gerukt.26 

De necrologie bleek een valse start, want door de haast waarmee het artikel ge-
schreven was, scheen het bol te staan van ‘onvolkomenheden’. Daarom probeerde 
men dit twee dagen later in een vervolgartikel recht te zetten.27 En alsof dat nog 
niet genoeg was, werd ook de lijkrede bij de begrafenis volledig afgedrukt.28 Met 
zoveel aandacht moet je wel belangrijk zijn, maar wat helpt ons verder in de ge-
boden informatie over deze zeer gewaardeerde Gentenaar?

Het blijkt dat hij zijn vrije tijd vulde met het bestuderen van de geschiede-
nis van Vlaanderen en Gent. Hij werd dan ook gememoreerd als een enthousi-
ast amateurhistoricus. Hij was niet alleen een groot verzamelaar van boeken en 
handschriften, hij heeft zich ook ingespannen om veel manuscripten te trans-
criberen. Hij was vooral geïnteresseerd in de genealogieën van de Gentse adel 
in het algemeen en in de geschiedenis van de familie van Jacob van Artevelde in 
het bijzonder. Door zijn voortijdig overlijden is hij niet in de gelegenheid geweest 
om de resultaten van zijn onderzoeken in druk te doen verschijnen. De Gazette 
van Gend heeft het wel over het bezit en het aankopen van manuscripten, maar 
noemt hierbij geen enkele titel. Dit in tegenstelling tot zijn boekwerken waarvan 
enkele opvallende titels in de krant genoemd worden, waaronder De Excellente 
Chronycke van Vlaenderen. 

26 Gazette van Gend, woensdag 11 february 1835, Nr. 3027.
27 Gazette van Gend, vrijdag13 february 1835, Nr. 3028.
28 Gazette van Gend, zondag 16 february 1835, Nr. 3029.
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Welke boeken zich nog meer in zijn verzameling bevonden, blijkt uit de veilingca-
talogus bij de veiling van zijn boekenbezit op 7 december 1835. De handschriften 
hoorden daar niet bij en in de inleiding van de catalogus staat uitgelegd waarom 
niet: “M. van Hoorebeke a laissé plusieurs manuscrits et de nombreuses notes; il 
est à espérer que sa famille conservera religieusement ces documents et qu’ils ne 
seront pas perdus pour l’histoire.”29 Er is sprake van ettelijke manuscripten en een 
flinke hoeveelheid aantekeningen. Jan van Hoorebeke had als wens dat zijn fami-
lie met eerbied zou waken over deze documenten om te voorkomen dat ze verlo-
ren zouden gaan voor de geschiedenis. De volgende vraag is dan ook: wie binnen 
de familie Van Hoorebeke wierp zich op als de hoeder van de handschriften na 
zijn overlijden? En nog interessanter is de vraag: welke handschriften bevonden 
zich in deze collectie?

Auguste-Liévin van Hoorebeke (1786-1860)
Het ligt voor de hand om in de eerste plaats aan de zoon Emile van Hoorebeke 
te denken. Deze was vrijgezel en had rechten gestudeerd. Zijn publicaties blijken 
echter uitsluitend over zijn eigen vakgebied te gaan. Nergens is een bewijs ge-
vonden dat hij gebruik heeft gemaakt van het materiaal van zijn vader of dezelfde 
interesse had in het voorgeslacht en in de geschiedenis van Vlaanderen en Gent. 
Dat ligt anders voor zijn oom Auguste-Liéven van Hoorebeke, de broer van zijn 
vader. A.L. van Hoorebeke stond bekend als oudheidkenner en handschriftdes-
kundige. Dag en nacht was hij bezig met de geschiedenis van zijn Vlaamse voor-
vaderen. Naast talloze transcripties van zijn hand zijn er ook de zes boekdelen 
Grafschriften der stad Gent. Letterlijk duizenden registers en pakken zijn door 
zijn handen gegaan. Bij zijn overlijden op 20 april 1860 gingen zijn manuscripten 
en boeken over in de handen van zijn zoon Gustave van Hoorebeke.30 Hoewel er 
nog steeds sprake is van een handschriften- en boekencollectie is er niets te vin-
den, wat gekoppeld kan worden aan de archivalia uit Axel.31

29 Catalogue d’une belle collection de livres, en plusieurs langues et facultés (…), delaissés par M.r 
Jean François van Hoorebeeke (…) et par M.r J. Bretel (…). Gent 1835. Zie de inleidende ‘Notice’.

30 C.F.A. Piron, Algemene Levensbeschryving der Mannen en Vrouwen van België (…). Mechelen 
1860, 420.

31 Wel is er van Auguste-Liévin en zijn zoon Gustave documentatie aanwezig in de Universi-
teitsbibliotheek van Gent. Het lijkt daarbij vooral te gaan om genealogische documentatie en 
informatie over de stad Gent. Geraadpleegd op 11 april 2021: https://lib.ugent.be/nl/catalog/
rug01:002383846?i=0&q=A.L.+van+hoorebeke .
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Gustave van Hoorebeke (1825-1907)
De enige zoon van Auguste-Liévin, Gustave van Hoorebeke, was eveneens jurist 
en publiceerde een tiental geschiedkundige werken waaronder in 1876 een genea-
logische verhandeling over Vlaamse familienamen. Met deze publicatie trad hij in 
de voetsporen van zijn oom Jan (Jean-François) van Hoorebeke. Bij de bespreking 
van de theorie over het ontstaan van de soorten familienamen en het verstrekken 
van duizenden namen als voorbeeld, laat hij niet na om de bron te vermelden. 
Daarbij kon hij putten uit een corpus naslagwerken en bronnen die hij voorin in 
het boek vermeldt. 

Er zijn echter ook verwijzingen die van buiten deze verzameling afkomstig 
zijn. Zo vinden we een aantal keren de omschrijving copie d’une charte. Verwij-
zingen naar de handschriftencollectie in z’n geheel zijn er ook: Charte de notre 
collection en Nous avons dans notre Collection de Facsimilés anciens… en twee-
maal staat er de toelichting D’une feuille de parchemin de notre collection.32 Op 
een aantal plaatsen is de verwijzing nog preciezer. In dat geval zijn de manuscrip-
ten uit de handschriftencollectie voorzien van een volgnummer: 18 (2x), 32, 33 en 
49.33 We kunnen er dus vanuit gaan dat er minstens een vijftigtal handschriften 
tot de familiecollectie behoorde.

Titels uit de lijst van Warnkönig zijn niet aangetroffen. Wel is er een vermel-
ding van Langhe Jhanne van Cadzant, maar die draagt het jaartal 1279, terwijl de 
omschrijving in de lijst handelt over Johann van Cadsant uit de zestiende eeuw. 
Nummer 32 draagt als titel Chronique en kan dus van de lijst afkomstig zijn, maar 
zekerheid ontbreekt. 

Toch is er één grote verrassing. Bij de indeling van het ontstaan van familiena-
men is er ook de groep ex professo, de namen waarbij men zijn fantasie gebruikt 
om te komen tot een ‘zinvolle’ verklaring van een bepaalde familienaam. Dit soort 
verhalen moet je overlaten à ma Mère l’Oie, oftewel aan Moeder de Gans. Op een 
goede dag vertelt zij het volgende verhaal aan haar toehoorders. “Er was eens een 
voorname dame die wilde dat haar zoon soldaat zou worden, opdat hij bekend 
en beroemd zou worden. Maar hij was nogal bang uitgevallen en doodsbenauwd 
dat hij door de vijand gedood zou worden, dus hij weigerde in dienst te treden. 
Hierop werd zijn moeder verschrikkelijk boos en verontwaardigd en schreeuwde 
tegen hem: Vilain! Vilain! die niet durft te strijden naast zijn heer om de eer en 

32 Gustave van Hoorebeke, Etudes sur l’origine des noms patronymiques flamands et sur quelques 
questions qui se rattachent aux noms. Brussel, Parijs en Berlijn 1876, 121, 495 en 102, 105. 

33 Ibidem, nr. 18: 315 en 373; nr. 32: 372; nr. 33: 314; nr. 49: 388.
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de overwinning te behalen.” En hiermee is voortaan de naam van alle heren Vilain 
afkomstig van deze soldaat. En waar heeft Gustave van Hoorebeke deze anekdote 
gevonden? Hij geeft de lezer de volgende bron: JACOB DE HONTS CRONYCKE, 
f. 44v, Ms. no 33 de notre Collection!34 Hiermee staat dus onomstotelijk vast dat 
Jacop de Hont’s Cronijcke met nummer 33 deel uitmaakte van de collectie van de 
familie Van Hoorebeke. Deze anekdote is niet te vinden in de nog te bespreken 
publicaties over het handschrift en is dus een welkome aanvulling.

Genealogie van de familie Van Hoorebeke
Over de familie Van Hoorebeke bestaat er een genealogisch overzicht dat het 
resultaat is van circa 125 jaar verzamelen van gegevens.35 We lezen in deze pu-
blicatie dat de eerste aanleg gedaan is door Josse-François van Hoorebeke (1741-
1816) (p. 72). We zagen reeds dat Jean-François van Hoorebeke, een zoon van 
Josse-François, een flink deel van zijn leven wijdde aan historisch onderzoek, 
maar nooit resultaten publiceerde, wat later wel gebeurde door neef Gustave van 
Hoorebeke. De familiegenealogie, die grotendeels door de laatste werd samen-
gesteld, zag pas in 1921 het daglicht, veertien jaar na zijn overlijden. De uitgave 
werd bezorgd door Ladislav van Hoorebeke, die tevens een aanvulling op de tekst 
maakte. Vreemd is wel dat Ladislav zelf niet voorkomt in de generatiebeschrijvin-
gen, Gustave staat nog wel vermeld (p. 76). Een huwelijksuitnodiging voor de dag 
van 27 december 1892 door Monsieur et Madame Gustave van Hoorebeke voor 
de trouwdag van hun zoon Ladislas bewijst dat zij vader en zoon zijn.36

Ook in deze publicatie is gebruik gemaakt van de handschriftencollectie van 
de familie. Op p. 36 lezen we de verwijzing Msc. de la bibliothèque de la famille, 
no 64. Nadere gegevens ontbreken, maar 64 is wel het hoogste nummer van de 
collectie, dat tot nu toe bekend is.

Ladislas van Hoorebeke (1862-1929)
Ladislas van Hoorebeke, advocaat te Gent, wordt in 1914 in het boek van Na-
poléon de Pauw uit Gent genoemd als de eigenaar van Jacop de Hont’s Cronijcke.37 

34 Ibidem, 314.
35 Ladislas van Hoorebeke, Mémoire historique et généalogique sur la famille Van Hoorebeke Par 

Gustave Van Hoorebeke (. . .) suivi d’un fragment généalogique sur la branche aînée (souche des 
Flandres) par Ladislas Van Hoorebeke. Gent 1921.

36 Universiteitsbibliotheek Gent, Huwelijksaankondiging Emma Lados en Ladislas van Hoorebe-
ke.

37 Napoléon de Pauw, Middelnederlandsche gedichten en fragmenten, deel 2. Gent 1914, 313.
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Ladislas lijkt de handschriftencollectie geërfd te hebben van zijn vader. Hij heeft 
De Pauw namelijk in de gelegenheid gesteld Jacop de Hont’s Cronijcke te raadple-
gen, want De Pauw trakteert zijn lezers op een hoofdstuk ‘Verscheidene gedich-
ten’ en een hoofdstuk ‘Historische gedichten’38 met Latijn en Middelnederlands 
door elkaar en hij vermeldt daarbij in de kantlijn de folionummers van het hand-
schrift. De Pauw publiceerde twee bloemlezingen, een in 1893 met geestelijke en 
zedelijke gedichten en een in 1914 met wereldlijke gedichten. Uit de laatste is het 
volgende fragment van een historisch gedicht uit 1475 afkomstig:39

“Gedurende het beleg van Neuss [Terneuzen], stellen de inwoners van die stad 
eene tafel met geschenken buiten hare poort, met het opschrift:
Karel van Bourgoengen, edel heere,40

Wij scijncken hu met jonsten zeere
Dit present teenen Nieuwenjare,
Nemet in dancke, dats ons begaren;
Wij en begaren niet dan pais ende vrede
Voer ons volc ende onse stede.
Wij hopen, wij en hebben hu niet mesdaen,
Wilt ons doch in gracien ontfaen etc, etc.

Bij ‘Verscheidene gedichten’ ontbreekt het niet aan oubollige wijsheden:

Een vierken sonder roock,
Ende een bierken sonder coop,
Ende een quaat wijf sonder scelden,
Dese drie so vint men selden.

en: 
So wie vervult es in sijn maghe,
Ende al wil segghen dat hij weet,

38 Ibidem, respectievelijk, 319, 576.
39 Ibidem, 406 (Jacop de Hont’s Cronijcke, folio 140recto).
40 Karel de Stoute, hij regeerde van 1467-1477. ‘Met jonsten zeere’, in de volgende regel, betekent: 

met grote genegenheid.
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Het ware veel beter dat men hem gave
Een cruydeken, dat men swijghen heet.41

Enkele jaren eerder, op 3 augustus 1911 wordt Jacop de Hont’s Cronijcke ook be-
keken door Willem de Vreese. Deze hoogleraar maakt een beschrijving van het 
manuscript ten behoeve van wat zijn levenswerk zal blijken, een overzicht van 
alle Nederlandse handschriften uit de Middeleeuwen, de zogeheten Bibliotheca 
Neerlandica Manuscripta (BNM). Zijn observatie bevat enige zorgelijke notities 
over het handschrift. Zo meldt hij dat de zij- en onderkanten geleden hebben on-
der de tand des tijds, terwijl het laatste derde deel van het handschrift bij de hoe-
ken aan de onderkant afgevreten lijkt te zijn door muizen.42 Andere Nederlandse 
handschriften uit het bezit van de familie Van Hoorebeke zijn niet aangetroffen 
in de BNM, dus òf De Vreese heeft geen weet gehad van die handschriften òf de 
collectie als zodanig bestond niet meer.

In 1920 is het Leonard Willems die zich buigt over Jacob de Hondt en de pre-
sentatie van diens gedichten door Napoléon de Pauw. Daartoe krijgt ook hij Ja-
cop de Hont’s Cronijcke ter inzage van Ladislas van Hoorebeke.43 De Pauw krijgt 
er – terecht overigens – flink van langs: zijn transcripties zijn niet correct, de 

41 Napoléon de Pauw, gedichten en fragmenten, 332, gedicht XVIII en 333, gedicht XIX (Jacop de 
Hont’s Cronijcke, 93a verso).

42 Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM): Hoorebeke, Van (Gent), hss./varia, BNM 859.
43 Willems, De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara, 12.

Folio 250 A met vraat en rafelrand èn het handschrift van Jacob de Hondt.
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interpunctie wordt onjuist aangebracht en de indeling van de gedichten wordt 
naar eigen inzicht gewijzigd. Willems maakt in zijn brochure zelf ook een kapi-
tale fout door Jacob de Hondt neer te zetten als rederijker en wel als de deken 
van het rederijkersgilde van St. Barbara. Iets waar hij geen afdoend bewijs voor 
geeft en waarvoor tot op heden ook geen bewijs gevonden is. Er heeft zelfs nooit 
een rederijkersgilde van die naam bestaan in Axel. De belangrijkste kamer was 
Sint Ontcommere en verder zijn er enkele vermeldingen van een rederijkersgilde 
Het Sacrament.44 Overigens heeft Willems, evenals De Pauw trouwens, geen goed 
woord over voor het niveau van de gedichten van Jacob de Hondt. 

Antoine van Hoorebeke (1898-1945)
Eenmaal aan den volke bekend, trekt het handschrift meer geïnteresseerde ge-
gadigden aan. In 1939 is dat A. de Mul die vooral interesse toont voor alles wat 
er over de stad Axel te vinden is in Jacop de Hont’s Cronijcke. Het handschrift is 
dan in het bezit van de zoon van Ladislas, Antoine van Hoorebeke. Ook deze 
werkte mee om bestudering van het manuscript mogelijk te maken. Antoine was 
gemeenteraadslid van Gent. In de oorlog werd hij als Belgisch officier gevangen 
gezet en overleed hij in 1945 in een concentratiekamp. De Mul streeft ernaar om 
alles wat hij over Axel kan vinden in Jacop de Hont’s Cronijcke bij elkaar te schrij-
ven, zowel de Middelnederlandse teksten als de Latijnse, die hij achterin vertaald 
weergeeft. Het geheel wordt afgesloten met toelichtende aantekeningen en een 
overzicht van de inhoud. Wat Jacob de Hondt schrijft over Axel is bijzonder. Er is 
niet alleen aandacht voor bestuurlijke en kerkelijke zaken, maar ook voor oorlogs-
omstandigheden, ziektes, de graanoogst of het weer. En daar tussendoor schrijft 
De Hondt gedichten. Af en toe doen zijn notities denken aan een dagboek. Uit 
de gedeeltes die ons bekend zijn, valt niet op te maken of hij gebruik heeft ge-
maakt van de handschriften uit en over Axel, die genoemd worden in de lijst van 
Warnkönig. Niettemin kunnen we blij zijn met de publicatie van De Mul, want 
dankzij hem is er waardevolle informatie over Axel bewaard gebleven.

Julienne Cremers (1898-1988)
De laatste die zich heeft bezig gehouden met onderzoek naar Jacop de Hont’s Cro-
nijcke is Jozef Lenoir uit Tielt. Hij gebruikte het handschrift in 1960-1961 voor het 

44 https://rederijkerszeeland.wordpress.com/zeeuws-vlaanderen/axel/, geraadpleegd op 1 mei 
2021.
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schrijven van een thesis, waarbij zijn aandacht vooral uitging naar de niet-histo-
rische gedichten. Nu was het Julienne van Hoorebeke-Cremers, de weduwe van 
Antoine van Hoorebeke, die bereid was om het manuscript ter beschikking te 
stellen. Lenoir heeft zich niet beperkt tot het uitwerken van die niet-historische 
gedichten, maar ook uitgebreid aandacht geschonken aan de materiële beschrij-
ving van het handschrift. Uiteindelijk leverde hij een proefschrift in twee delen.

Jozef Lenoir († 1995)
In het eerste deel werkt hij de volgende hoofdlijnen uit. Bij gebrek aan gegevens 
over het leven van Jacob de Hondt benadert hij diens gedichten als spiegel van 
zijn persoonlijkheid. Een gevaarlijk avontuur, aangezien je niet zeker weet of Ja-
cob de Hondt ze zelf heeft geschreven dan wel ontleend aan Anthonius Stalin 
of anderen. We moeten afgaan op wat hijzelf erover zegt. Vervolgens beschrijft 
Lenoir de codex met aandacht voor de opbouw van het manuscript en voor de 
toestand van de afzonderlijke katernen. Er is ook een uitgebreide uiteenzetting 
over de gebruikte taal en spelling. In deel twee behandelt hij de niet-historische, 
d.w.z. de meer persoonlijke, gedichten van Jacob de Hondt. 

Ook is er veel aandacht voor de talloze onvolkomenheden in de publicatie van 
Napoléon de Pauw. Bijzondere belangstelling toont Lenoir voor de legio ingelaste  
folia, waarvan hij vreesde dat deze door de slecht gebonden band gemakkelijk 
los zouden kunnen raken en daardoor op enig moment konden verdwijnen. 
De watermerken in het manuscript ontsnappen evenmin aan zijn aandacht. En  
ongeacht wat er allemaal te vinden is aan soorten teksten in het handschrift, de 
rode draad voor Jacob de Hondt is en blijft de beschrijving van de geschiedenis 
van de graven van Vlaanderen (Jacop de Hont’s Cronijcke, folio 1r). 

Net als de eerder genoemde De Vreese heeft ook Lenoir het over gerafelde en 
aangevreten folia. Katern 1 is door het gebruik losgescheurd, waardoor er bind-
touwen zichtbaar zijn. Het valt hem op dat vooral de eerste en de laatste folia 
van de katernen bruin en vettig zijn en vol vlekken en gaten zitten. Ook staan 
ze vol met pennenprobeersels (‘probationes pennae’). Lenoir spreekt dan ook 
het vermoeden uit dat het manuscript lange tijd gebuikt is in de vorm van losse 
katernen.45 De vraag die dan onmiddellijk oprijst, is: door wie dan? Het huidige 
titelblad lijkt rond 1830 te zijn aangebracht door Jean-François van Hoorebeke. 
Onzeker is of hij het manuscript ook heeft laten inbinden of dat hij het ingebon-

45 Lenoir, Niet-historische gedichten, dl. 1, 61.
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den verkregen heeft. Van gebruik van dit handschrift in vroeger eeuwen is geen 
spoor aangetroffen, niet in archivalia en niet in publicaties.

Verder constateert Lenoir de aanwezigheid van afwisselende bladspiegels en 
het ontbreken van vaste marges. De ingevoegde folia zijn willekeurig van afmetin-
gen en de tekst kent talloze correcties, wat de opvatting rechtvaardigt dat er geen 
sprake is van kopieerwerk, maar dat we te maken hebben met een authentiek 
handschrift. Behoudens die correcties en notities van de bezitters is het gehele 
manuscript geschreven door één en dezelfde hand.46 En het ligt voor de hand om 
ervan uit te gaan dat dat het handschrift van Jacob de Hondt is.

Belang
Afgezien van de historische waarde van het handschrift voor de geschiedenis van 
Vlaanderen en voor de lokale geschiedenis van Axel, is dit handschrift ook van 
belang binnen het geheel der manuscripten van de Nederlanden; vandaar de re-
gistratie in de eerder genoemde Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Maar er 
zijn meer terreinen aan te wijzen, die baat hebben bij de inhoud van Jacop de 
Hont’s Cronijcke. 

Een ervan is het gebied van de artes-literatuur, een genre binnen de historische 
letterkunde, waarbij kennisoverdracht van belang is; er is daarbij sprake van prak-
tische teksten die tevens informatief zijn, terwijl het creatieve aspect van minder 
belang is. Van de artes-literatuur uit de Nederlanden is een register aangelegd, het 
zogenaamde Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur. Ook Jacop 
de Hont’s Cronijcke bevat elementen die onder deze noemer vallen.47 Zo noemt 
het Repertorium de twee volgende voorbeelden, twee berijmde teksten betreffen-
de de dieetleer en gezondheidsregels (ook toen hield men zich al bezig met wat 
gezond en wat minder gezond was):

folio 222recto:48

Gheen beter heten dan tarwenbroot
Want ten hevet gheen genoot,
Gheen beter toespise dan werenvleesch1 1 schapenvlees
Ende dat wel bereet na zijnen heesch,2 2 wens

46 Ibidem, 78.
47 R. Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur. Utrecht 1989, nr. 

P360.
48 De Pauw, Middelnederlandsche gedichten, 359.
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Gheen beter visch huuter reviere
Dan goede snouken, al zijn ze diere,
Gheen beter zeevisch, verstaet die dinc,
Zo en es in zee dan den edelen witinc,
Daerom heet hij gemma maris,
Omdat hij spieghel van der zee is;
Gheen beter dranc daerop dan Rijnschen wijn,
Die verblijet herte ende zin, verstaet den fijn,3 3 begrijp dit dan tot slot
Gheen beter vier dan van heecken houte,
Dats natuerlicste zonder foute;
Gheen beter goud dan noblen fijn,
Die alomme willecommen zijn;
Die van desen zevenen es wel te voren,
Mach zegghen: ”Te goeder tijt ben ik gheboren”,
Updat hij daermede Gode dient.
Ende den armen zij goet vriendt.
Omdat ic niet ledich en zoude wesen
Zo heb ic dit ghedicht ende ghescreven.

folio 242recto:49

Couden visch ende heet vleesch 
Sal men heten, dats zijnen heesch;
Bovenal palinc cout,
Dats ghesonde menichfout.
Anders ghegheten, verstaet den sin,
So brincti vele ziecten in;
Up palinck ghegheten suvel of melc
Dat maect lazarie, die seere quelt.
CANIS dictavit. [Jacob] de hond dichtte [dit].

Het boeiende van Jacop de Hont’s Cronijcke is dat hij vol staat met gedichtjes, 
verhaaltjes en anekdotes zoals bijvoorbeeld die over het ontstaan van de familie-
naam Vilain. Daarvan zal De Hondt er ongetwijfeld meer opgeschreven hebben. 
Hij geeft aan veel van die verhalen zelf gehoord te hebben, zoals een verhaal in het 

49 Ibidem, 374.
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Latijn over drie papegaaien, dat naar de mening van Leonard Willems gepresen-
teerd wordt in een verminkte versie. Ditzelfde verhaal vinden we terug als gedicht 
in het Hulthemse handschrift.50 Een groot aantal gedichten wisselt elke versregel 
van taal: van Middelnederlands naar Latijn, waarbij de Middelnederlandse re-
gels op elkaar rijmen evenals de Latijnse versregels. Een analyse van alle verhalen 
en gedichten kan een licht werpen op de bronnen die Jacob de Hondt tot zijn 
beschikking had. Willems suggereert hierbij namen als die van Boëthius en An-
thonis de Roovere. Met de laatste betreden we het terrein van de rederijkers. En 
hoewel er geen enkel bewijs is aangetroffen dat De Hondt rederijker was, getuigt 
zijn werk wel van een rederijkersaanpak. Ook daarvoor is een grondige analyse 
nodig, maar een analyse zonder de complete tekst van het manuscript te kennen, 
gaat niet lukken.

Daarnaast is het gehele werk doorspekt met ‘humor’, dat wil zeggen middel-
eeuwse humor, humor die ons nogal eens flauw aandoet, bijv.

folio 239a verso:51

Ic sach eens te Brugghe in een dockespel* * zie de bespreking hieronder
Twee scimminckelen1 dobbelen dat wettic wel 1 apen
Al waren zij scimminckelen zij en waren niet dwaes
Zij kenden wel quater troye voer sincke haes2 2 kaartspel
Doen gheuielt alsoo mij dochte
Datse om haer kanse vochten
Zij hadden knijuen3 op haren rug ghegort 3 messen
Daer gaefsi malcanderen menighen hort4 4 stoot
So dat die eene sceen wesen doot
Maear zij en hadde vanden liue gheenen noot5 5 zij was niet werkelijk in 
levensgevaar

50 Willems, De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara, 1920. Op pp. 19-22 bespreekt hij de 
bronnen van De Hondt en die van de drie papegaaien in het bijzonder. Het Hulthemse hand-
schrift is te raadplegen in KB Brussel, 15.589-623, nr. 93, f. 77verso: Dits een exempel vrayen 
betekent bi III papengayen en is afgedrukt in: Herman Brinkman en Janny Schenkel (ed.), Het 
handschrift-Van Hulthem. Hilversum 1999, 453-455. Behoudens de enkele regels bij Willems is 
het gedicht van de drie papegaaien in de versie van De Hondt verder niet bekend.

51 Lenoir, Niet-historische gedichten, dl. 2, 126; De Pauw, Middelnederlandsche gedichten, 369-370 
en Herman Brinkman, ‘Spelen om den brode. Het vroegste beroepstoneel in de Nederlanden’. 
In: Literatuur 17 (2000), 102. De woordverklaringen zijn overgenomen uit laatstgenoemde 
bron.
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Dit gafmij wonder harde zeere
Datmen alzoo mochte beesten leeren

Ic sach een paert, zij hu becant
Dat ouer een tafele doer eenen houp spranck
Die twee starke mannen te samen hilden
Het sprancker duere alzoo dicke6 alst wilde 6 vaak
Daer na ghinckt op eenen solder7 ten steegher8 vppe, 7 plankier 8 ladder
Ende quam weder neder al zonder gluppen9 9 uitglijden

De eerste strofe gaat over twee apen die tijdens een potje kaarten elkaar naar het 
leven staan en in de tweede zien we een beschrijving van gedresseerde paarden die 
vreemde capriolen uithalen. En dit zou ook nog hoogstpersoonlijk door De Hondt 
in Brugge zijn waargenomen: Ic sach eens te Brugghe in een dockespel etc. Heeft 
hij dit spel echt gezien of is dit de gebruikelijke Middeleeuwse locus communis 
(gemeenplaats) ten bewijze dat deze gebeurtenissen echt hebben plaatsgevonden? 
Hoe moeten wij ons de geschetste situatie in de werkelijkheid dan voorstellen?

Het beschrevene is een zogenaamd dockespel. Het Middelnederlandse Woor-
denboek (MNW) geeft als betekenis poppenspel, poppenkast, marionettenspel, 
maar voegt er direct aan toe dat er voor deze betekenis in het Middelnederlands 
nog geen voorbeelden gevonden zijn. Wel worden er nog twee vindplaatsen gege-
ven, beide uit grafelijke rekeningen van de veertiende eeuw:

Item Tordrecht, daer men een doekenspul speelde, dat mijn here was 
gaen sien, voir minen here ende voir sijn ghesinde, 18 s. 6 d (1363-1364);52 

Item bi denselven noch geg[euen], enen man die een dockespil voir mijnen here 
up siin camer upgeslagen [opgehangen] hadde, 5 Gelr. Gulden (13 mei 1395). 53

Zou bij Jacob de Hondt nog sprake kunnen zijn van een poppenspel, bij een op-
gehangen doek ligt dat niet direct voor de hand. Dit wijst meer in de richting van 
een schimmenspel, zoals we dat kennen bij het wajangspel. Het humoristische 
optreden in Brugge wordt bij deze keuze een stuk geloofwaardiger. De schimmen 

52 W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst, deel 3. Amsterdam 
1854, 631.

53 Ibidem, 610.
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waarmee bij het wajangspel schaduwen zichtbaar worden gemaakt, zijn wajang-
poppen. En zo belanden we uiteindelijk toch nog bij de betekenis van poppen, in 
het midden latend of er gebruik werd gemaakt van driedimensionale poppen en/
of platte poppen die men achter een neergelaten doek presenteerde. 

We zien hier dus een min of meer grappige weergave van waarschijnlijk een 
letterlijk bijgewoonde circusachtige voorstelling. Ook toont deze korte beschou-
wing over het dockespel het belang van dit handschrift, want het levert met dit 
soort teksten een bijdrage aan de uitleg van begrippen die wij niet meer kennen 
en inkijkjes in het leven van alledag in die dagen.

Conclusie
Een opvallende rol in de geschiedenis van de besproken handschriften is wegge-
legd voor de familie Van Hoorebeke uit Gent. Zij waren in de negentiende eeuw 
in het bezit van een ruime collectie handschriften en het ligt voor de hand om aan 
te nemen dat de handschriften op de lijst van Warnkönig daarin waren opgeno-
men. Hoe omvangrijk de collectie was, valt niet vast te stellen; zoals we hebben 
kunnen zien, is het zeker dat de omvang uit ten minste 64 handschriften bestond. 
Het is ook zeker dat de collectie herhaaldelijk werd doorgegeven aan een volgen-
de generatie, Ladislas van Hoorebeke verwijst er nog naar in 1921. Niet zeker is 
echter of de collectie dan nog compleet is of dat er verdelingen hebben plaatsge-
vonden binnen de familie dan wel dat er manuscripten van de hand zijn gedaan. 
Hoe het de collectie uiteindelijk is vergaan en of zij heden ten dage nog bestaat, is 
onbekend. Een laatste ‘teken van leven’ geldt Jacop de Hont’s Cronijcke, nummer 
33 uit de verzameling, in 1960 (al weer ruim zestig jaar geleden!) onderwerp van 
onderzoek ten behoeve van een dissertatie.

De hele geschiedenis overziend zitten we uiteindelijk met een vreemd resul-
taat. De opzet was onder andere om te schrijven over de verdwenen waardevolle 
middeleeuwse naslagwerken die ooit in het bezit waren van het archief te Axel. 
Daarin zijn we niet geslaagd: er is van de lijst van Warnkönig van geen enkel werk 
een herkenbaar spoor aangetroffen in tegenstelling tot dat ene werk dat niet met 
naam en toenaam vermeld stond op die lijst, Jacop de Hont’s Cronijcke, die in feite 
een kroniek van Vlaanderen is. Een handschrift waarvan de waarde zeker niet 
gelegen is in zijn fraaiheid, een handschrift ook dat in de loop der tijd met enige 
regelmaat, zij het soms met intervallen van tientallen jaren en om uiteenlopende 
redenen, de schijnwerpers op zich gericht kreeg. De mensen die de moeite heb-
ben genomen om, elk vanuit hun eigen gezichtspunt, delen van dit manuscript 
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wereldkundig te maken, zijn er in ieder geval in geslaagd om tezamen met hun 
bevindingen duidelijk te maken dat we hier met een uitzonderlijk en uniek ma-
nuscript te maken hebben.

Hoe moeten we nu, 500 jaar later, naar Jacob de Hondt kijken? Dat kan niet 
anders zijn als naar een persoon met bijzondere kwaliteiten. Een ‘eenvoudige’ ka-
pelaan in een stadje als Axel, die de geschiedenis van de regio Vlaanderen op-
schrijft, maar evenzeer aandacht heeft voor de lokale historie en alledaagse ge-
beurtenissen in en rond Axel: een heemkundige avant la lettre. De toegepaste 
talen zijn afwisselend Latijn en Middelnederlands/Vlaams, en een flink deel van 
zijn teksten is op rijm gezet. Het is een historisch, letterkundig en taalkundig 
naslagwerk met elementen van een egodocument uit het begin van de zestiende 
eeuw. Daarnaast was de man voor de stad Axel belangrijk vanwege zijn muzikale 
kennis en kwaliteiten. 

Besluit
Twee zaken verdienen de aandacht: enerzijds de (voormalige) collectie hand-
schriften van de familie Van Hoorebeke en anderzijds Jacop de Hont’s Cronijcke. 
Of een reconstructie van de collectie ooit zal slagen, is nog maar de vraag. In de 
19e eeuw had men een grote voorliefde voor lijstjes, dus er zal waarschijnlijk een 
lijst met titels van de handschriftencollectie bestaan hebben. Een beginpunt voor 
het onderzoek hiernaar zou de Universiteitsbibliotheek van Gent kunnen zijn. 
Daarin zijn van de hier besproken leden der familie mappen voorhanden met los-
se documenten met eigentijdse informatie. Of de collectie heden ten dage geheel 
of gedeeltelijk nog bestaat, is niet bekend. Resultaten van een dergelijke speur-
tocht leveren mogelijk ook duidelijkheid over de verdwenen schatten van Axel.

Ook Jacop de Hont’s Cronijcke behoeft een zoektocht met als belangrijkste doel 
de verblijfplaats van het handschrift te traceren. Er zijn al de nodige oproepen ge-
plaatst en naamgenoten benaderd, tot nu toe zonder resultaat. Tips dienaangaan-
de zijn van harte welkom. Het reeds eerder gepubliceerde materiaal kan alvast bij 
elkaar geplaatst worden in de volgorde van het handschrift. Naast de historische 
en niet-historische gedichten en de informatie over Axel is er ook nog een twin-
tigtal reproducties overgeleverd. Alles bij elkaar genomen zal een bewerking zon-
der het originele manuscript erbij een puzzel zijn, maar het zal de moeite waard 
zijn om de verspreide informatie bij elkaar te brengen en aldus recht te doen aan 
de wens van Jean-François van Hoorebeke om deze kennis te behouden voor de 
toekomst. 
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Al met al blijft tenslotte de hoop aanwezig dat de besproken schatten inderdaad 
slechts verdwenen zijn en niet verloren, dat ze op een goede dag alsnog gevonden 
en openbaar gemaakt zullen worden . . .
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Bijlage I

A: Bronnen van Jacop de Hont’s Cronijcke

Jacop de Hont’s Cronijcke, Beginnende in ‘t jaer 621, en Eyndigende in ’t jaer 1525.
Het handschrift is vermoedelijk geschreven tussen 1510-1525. Grote delen van het ma-
nuscript zijn ongepubliceerd gebleven. Van 1835-1961 maakt het deel uit van de hand-
schriftencollectie van de familie Van Hoorebeke. Sinds 1961 is de verblijfplaats onbe-
kend.

Gustave van Hoorebeke, Etudes sur l’origine des noms patronymiques flamands et sur quelques 
questions qui se rattachent aux noms. Brussel, Parijs en Berlijn 1876, 314.

De auteur beschrijft alleen een anekdote over het ontstaan van de familienaam Vilain.
Pauw, Napoléon de, Middelnederlandsche gedichten en fragmenten. Gent 1914, II, 313-421. 

Wereldlijke gedichten.
Deel I uit 1893 bevat een bloemlezing van geestelijke en zedelijke gedichten. Pauw heeft 
de naam onzorgvuldig te transcriberen en naar eigen inzicht teksten en leestekens aan 
te passen.
Geciteerd door: R. Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse Artes-litera-
tuur. Utrecht 1989, nr. P360.
Geciteerd door Herman Brinkman, ‘Spelen om den brode. Het vroegste beroepstoneel 
in de Nederlanden’. In: Literatuur 17 (2000), 102.
Geciteerd in tijdschrift Biekorf: jrg. 57 (1956), 325; jrg. 67 (1966), 144, 328, 359 en 419; jrg. 
68 (1967), 401; jrg. 69 (1968), 104 en 401.

Willems, Leonard, De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de 
Hondt (1487-1529). Gent 1920.

Mul, A. de, ‘Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een handschrift van 
Jacob de Hont. Met een inleiding en aanteekeningen uitgegeven door A. de Mul en met een 
vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A.Th.M. Truffino.’ In: Jaarboek Oudheidkundige 
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Kring ‘De Vier Ambachten’, 1939-1940, 33-244. 
Bekend als De Kroniek van Axel, omdat De Mul alleen gegevens over Axel uit het ma-
nuscript publiceerde. Ook verschenen als separate uitgave. Bevat veel informatie over 
het toenmalige Axel.
Geciteerd in tijdschrift Biekorf: jrg. 67 (1966), 114 en 117; jrg 72 (1971) 126 en 128.

B: Onderzoekers van Jacop de Hont’s Cronijcke

Vreese, Willem de, Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM): Hoorebeke, Van (Gent),  
hss./varia, BNM 859 (1911).

Lenoir, Jozef, Niet-historische gedichten uit Jacop de Hondt’s Cronycke, Beginnende in ’t jaer 
621 en Eyndigende in ’t jaer 1525. Gent 1961, 2 delen (licentiaat). De auteur bespreekt naast 
de gedichten uitgebreid de codex en de samenstelling van het manuscript. De verhandeling 
bevat een twintigtal reproducties uit het handschrift. 

Bijlage II 

De lijst Warnkönig, 139:

Handschriften in het archief van Axel seine 
Geschichte betreffende:

Eine Chronik von Flandern aus dem fünfzehn-
ten Jahrhundert in flamändischer Sprache , 
geschrieben auf Pergament.

Tagregister der merkwürdigen Ereigniſse in 
der Stadt und dem Amt von Axel , geschrie-
ben im 16ten Jahrhundert von Johann van 
Cadsant.

Mehrere Namenlisten des Magistrats von Axel,  
eine der selben auf Pergament bis 1500 in 
Verbindung mit einer Chronik .

Merkwürdige Ereigniſse in Axel.
Erzählung der Stiftung der Kirche von Axel.
Resolutionen der Schöffen von Axel.
Ballynkboek van Axel, d. h. Buch der Ver-

bannten aus Axel, Stadt und Amt.
Ballynkboek der drei übrigen Aemter.

Darstellung der Unruhen Flanderns unter 
Kaiser Maximilian .

Documente über die Polder und Wateringhen 
des dortigen Landes.

Documente über Sas van Gent.
Ein alter Plan der Stadt Axel.
Gegen hundert Jahrregister.
Ein Placaetboek.
Die alten Diplome.
Geschichte der Kriege in Seeland, auf Perga-

ment.
Ein Missale met Miniaturen.
Ein Schöffenbuch mit Miniaturmalereien.
Die Reise des Ritters von Ghistelles auf Per-

gament. 
Leben des Kaisers Carl auf Pergament.
Darstellung der Schlacht von Courtrai.
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Don Pacheco in Vlissingen terechtgesteld 
(1572): was hij een wrede onderdrukker of 
een onschuldig slachtoffer?
Raymond Fagel

In de geschiedenis van de Opstand in Zeeland nemen twee Spaanse militairen 
al eeuwenlang een bijzondere plaats in. In Zierikzee zou boven op de Noord-
havenpoort het zwaard van Cristóbal de Mondragón staan, de Spaanse com-

mandant die de stad in 1576 na een langdurig beleg wist in te nemen. De Franse 
schrijver Victor Hugo werd in 1867 door zijn koetsier gewezen op het vermeen-
de zwaard, dat in wezen niets meer is dan een lange ijzeren staaf. Recentelijk 
opende er in Zierikzee een hotel met de naam Mondragón en organiseerde het 
Stadhuismuseum een kleine tentoonstelling over de commandant, waarvoor zijn 
manshoge portret uit Spanje werd gehaald en een deel van zijn harnas uit Wenen. 
Mondragón was al sinds de zestiende eeuw de uitzondering die de regel bevestig-
de, de enige goede Spanjaard.1 

De geschiedenis van Vlissingen kent zijn eigen Spanjaard, een militair die in 
1572 publiekelijk werd opgehangen. Ook van hem was een harnas bewaard geble-
ven dat in 1751 nog aan prins Willem IV werd getoond tijdens diens bezoek aan 
de stad.2 Het harnas is daarna helaas verloren gegaan bij de stadhuisbrand van 
1809, maar in de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen bevindt zich nog de helm, of stormhoed, van de Spaanse militair.3 In 
tegenstelling tot de veel bekendere Mondragón weten we van Vlissingens Span-

1 Raymond Fagel, Cristóbal de Mondragón, 1514-1596. De goede Spanjaard uit de Opstand. Zie-
rikzee, 2020.

2 Ad Tramper, ‘de inhuldiging van Willem IV in Vlissingen, 5 juni 1751’, www.zeeuwsarchief.nl, 
geraadpleegd 24 september 2021.

3 ‘De helm van don Pedro Pacheco’. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, ht-
tps://kzgwonline.nl/records/helm-don-pedro-pacheco, geraadpleegd op 21 mei 2021. De helm 
bevindt zich tegenwoordig in het Muzeeum Vlissingen, inventarisnummer G1918.
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jaard heel weinig en meteen na de gebeurtenissen in 1572 kwamen er al allerhande 
zeer uiteenlopende verhalen over hem in omloop. In sommige daarvan is hij het 
toonbeeld van een wrede Spanjaard, in andere juist een onschuldig slachtoffer.

Deze verschillende verhalen komen hierna uitgebreid aan de orde. Wie is er nu in 
Vlissingen opgehangen, en wellicht nog interessanter, hoe is het mogelijk dat er 
zulke verschillende verhalen zijn ontstaan over deze in eerste instantie toch vrij 
eenvoudige gebeurtenis? Het is daarmee zowel een onderzoek naar de gebeurte-
nis zelf als een studie naar de manier waarop er over deze geschiedenis is geschre-
ven, waarbij specifiek gekeken wordt naar de ‘episodic narratives’, de vaak korte 
en feitelijke anekdotes in de teksten.4 Historici zoals Clasien Rooze-Stouthamer 
hebben het slachtoffer al jaren geleden correct geïdentificeerd, maar een recent 
artikel laat zien dat we nog steeds verschillende verhalen in de literatuur aantref-
fen.5 Na een eerste overzicht van de voornaamste verschillen aan de hand van 

4 Raymond Fagel, ‘Introduction: early modern war narratives and the Revolt in the Low Coun-
tries’. In: Raymond Fagel, Leonor Álvarez Francés en Beatriz Santiago Belmonte, Early modern 
war narratives and the Revolt in the Low Countries. Manchester, 2020, 1-17, 1-4.

5 Zie ook: Geboorte van Nederland, https://geboortevannederland.nl/gebeurtenissen_1572/
opstand-van-vlissingen/, geraadpleegd op 21 mei 2021; C. Rooze-Stouthamer, De opmaat tot 
de Opstand. Zeeland en het centraal gezag (1566-1572). Hilversum, 2009; Michel van Duijnen, 
‘From artless to artful. Illustrated histories of the Eighty Years’ War in the seventeenth-century 
Dutch Republic’, BMGN. Low Countries Historical Review, 135, 2, 2020, 4-33.

De helm van don 
Pedro Pacheco 
(Muzeeum Vlissingen, 
inventarisnummer 
G1918. Bruikleen van het 
Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der 
Wetenschappen).
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twee fundamentele bronnen uit de vroegmoderne tijd volgt er een historische 
reconstructie van de gebeurtenissen. Daarna wordt achtereenvolgens uitgelegd 
hoe er destijds in Spaanse en Nederlandse kronieken over de gebeurtenissen in 
Vlissingen is geschreven, met eveneens aandacht voor de kroniek van een Britse 
militair die zelf op Walcheren had gevochten. In de twee laatste paragrafen zien 
we hoe Nederlandse historici en romanschrijvers met het verhaal hebben gewor-
steld. 

Wie is er nu opgehangen?
Een lange lijst met gesneuvelde en gewonde soldaten uit het koninklijke leger 
tijdens de Opstand in de Nederlanden, op papier gesteld ergens na 20 december 
1572, begint met:

Hernando Pacheco, capitan de infantería del terçio de Lombardia tomado en 
Frexelingas y justiçiado cruelmente con otros dos soldados.6 Hernando Pache-
co, kapitein van de Spaanse infanterie, uit het tercio [regiment] van Lombardije, 
gevangen genomen in Vlissingen en wreed terechtgesteld samen met twee an-
dere soldaten.

Door het gebruik van het woord ‘cruelmente’ (wreed) bereikt deze korte droge 
mededeling toch een bijzonder dramatisch effect. Het was ook een bijzondere 
gebeurtenis, de eerste formele executie van een Spaanse militair door de Neder-
landse rebellen na het oplaaien van de opstand in april 1572. Er bestaat een beken-
de Nederlandse bron die betrekking heeft op precies dezelfde gebeurtenis:

Don Pedro Pacieco, opper krygs Bouwmeester des H. van Alva, nevens twee 
Spaensche jonkers, opgehangen tot Vlissingen in den jaare 1572.

Deze beschrijving is afkomstig uit de in 1679 verschenen editie van Pieter Bors 
geschiedwerk over de Opstand.7 Het is het onderschrift bij een gravure van Jan 
Luyken: ‘The print itself condenses Pacieco’s fate by focusing on the dramatic final 
moments preceding his execution: the nobleman reaches the end of the ladder, 

6 Archivo General de Simancas (AGS), Estado 561, f. 170.
7 Jan Luyken, Don Pedro Pacieco…, Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-79.185; Pieter Chris-

tiaensz. Bor, Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerly-
ke oneeinigheden. Amsterdam, 1679, 370; Van Duijnen, ‘From artless to artful’, 24-25. 
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his hands are clasped in prayer and his face is directed towards heaven’.8 Vergele-
ken met de ambtelijke Spaanse lijst vallen meteen enkele verschillen op: zowel de 
voornaam als de achternaam zijn anders, het slachtoffer is van adel, hij heeft een 
andere functie en de twee andere slachtoffers zijn nu eveneens van adel.

De verwarring houdt hier niet op. De beroemde Engelse historicus Geoffrey Par-
ker noemt het slachtoffer ‘the Duke of Alva’s engineer, Hernando Pacheco, [who] 
brings not just plans to build a new citadel but also a commission to arrest the ma-
gistrates and to start collecting the Tenth Penny’.9 In het recente overzichtswerk 

8 Van Duijnen, ‘From artless to artful’, 25.
9 Geoffrey Parker, The Dutch Revolt. Londen, 1977, 133.

Jan Luyken, Don Pedro Pacieco… (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-79.185).
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van Anton van der Lem is sprake van ‘drie kwartiermeesters… die voor Spaanse 
infanterieregimenten de inkwartiering zouden regelen’.10 

Reconstructie van de gebeurtenissen
Clasien Rooze-Stouthamer heeft de loop van de gebeurtenissen opgediept uit 
de Brusselse archieven en haar verhaal is grotendeels gebaseerd op de corres-
pondentie tussen gouverneur Anthonis van Bourgondië en de hertog van Alva.11 
Op Paasmorgen 6 april verschenen er voor Middelburg schepen met aan boord 
vijfhonderd Spaanse soldaten uit drie compagnieën van het tercio van Sicilië on-
der leiding van kapitein Baltasar Osorio.12 Gouverneur Anthonis van Bourgondië 
moest er voor zorgen dat deze troepen in Vlissingen konden ontschepen. Om 
zes uur in de ochtend verschenen de kwartiermakers in Vlissingen. Er ontstond 
onrust onder de bevolking, mogelijk opgehitst door een agitator uit het kamp 
van Willem van Oranje.13 Ook de soldaten uit het Waalse garnizoen wilden geen 
Spaanse troepen in de stad. Alva schreef in een brief aan de koning dat de arbei-
ders aan het in aanbouw zijnde kasteel als eerste in opstand kwamen en dat de 
burgers zich daar bij aansloten.14 Deze brief werd later – grotendeels letterlijk 
– gebruikt in een verslag over de gebeurtenissen in de Nederlanden tussen begin 
april en eind mei 1572. Dergelijk hergebruik van brieven voor meer algemene ver-
slagen komt vaker voor.15

Later verscheen de gouverneur. Zoals Rooze-Stouthamer stelt: ‘de magistraat 
praatte en vergaderde over de zaak, maar de menigte handelde’. Men schoot zelfs 

10 Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in 
woord en beeld. Nijmegen, 2018, 81.

11 Deze brieven deels bij J. van Vloten, Nederlands Opstand tegen Spanje, II. Haarlem, 1858, 334-341.
12 Een tercio (regiment) omvatte in de praktijk tussen de tweeduizend en drieduizend soldaten.
13 Willem Dirksen, Gezag en geld in Zeeland, 1572-1576. Middelburg, 2012, 71-73. Als pdf op Ko-

ninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (kzgw.nl), geraadpleegd op 23 september 
2021. Een gedrukte editie verscheen in 2018: Gezag en geld in Zeeland, 1572-1576. Middelburg, 
2018. 

14 Alva aan Filips II, Brussel, 26 april 1572, Correspondance de Philippe II, ed. L.P. Gachard. Brus-
sel, Gent en Leipzig, 1851-1879, II, 245-246; Duque de Alba, Epistolario del III Duque de Alba, 
don Fernando Álvarez de Toledo, 3 delen. Madrid, 1952, III, 92.

15 Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España (CODOIN), LXXV. Madrid, 
1880, 43; M.J. Rodríguez-Salgado, ‘“Do not reveal that I wrote this”. Diplomatic corresponden-
ce, news and narratives in the early years of the civil war in the Low Countries’. In: Raymond 
Fagel, Leonor Álvarez Francés en Beatriz Santiago Belmonte, Early modern war narratives and 
the Revolt in the Low Countries. Manchester, 2020, 18-35, 26; Raymond Fagel, Beatriz Santiago 
Belmonte en Leonor Álvarez Francés, ‘Eer en schuld. Heiligerlee en Jemmingen in Spaanse 
ogen’. In: Heiligerlee. Strijd in een landschap van glorie en nederlaag. Gorredijk, 2021, 79-89, 86.
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met kanonnen op het zestal schepen met de Spaanse troepen. Een bemanningslid 
zwom naar de wal en vroeg om het schieten te staken. Dit gebeurde in eerste in-
stantie, maar uiteindelijk ging men de schepen toch weer beschieten en moesten 
ze wegvaren. De gouverneur verliet de stad en vier kapiteins van de schutterij 
wierpen zich op als de leiders van de verdediging. Zij namen feitelijk het bestuur 
van de stad over.16 

Op 6 april 1572, dus nog voordat men informatie bezat over de laatste gebeur-
tenissen in Vlissingen, had kapitein Hernando Pacheco een aanbevelingsbrief 
gekregen van de hertog van Alva, bestemd voor gouverneur Anthonis van Bour-
gondië. Op 7 april kwam hij met zijn schip voor Vlissingen met als opdracht om 
te kijken naar de situatie op Walcheren wat betreft de scheepvaart. Vanwege een 
gerucht dat zijn schip vol Spaanse soldaten zou zitten werd het schip geënterd en 
bij de daarop volgende schermutselingen raakte Pacheco gewond aan zijn hoofd. 
Er bleken verder geen Spaanse soldaten aan boord te zijn.17 In de daarop volgende 
dagen liep het conflict tussen de opstandige kapiteins van de schutterij en de ma-
gistraten steeds hoger op. Gesteund door Willem van Oranje grepen de kapiteins 
de macht en werd het Waalse garnizoen ontwapend en uit de stad verscheept. De 
magistraten verloren nu iedere invloed over de stad. In die situatie gingen er aller-
hande geruchten door Vlissingen: ‘Zo zou Hernando Pacheco naar Vlissingen ge-
komen zijn met de opdracht alle leden van de magistraat en de ontvangers van de 
tiende penning gevangen te nemen’ en op te laten hangen.18 Hierop werd Pacheco 
gevangen gezet en hetzelfde gebeurde met twee Spaanse koeriers uit Brussel. De 
citadel in aanbouw werd volledig afgebroken.19 Kapitein Pacheco werd opgesloten 
in een souterrain, volgens Alva zelfs met een stuk geschut bovenop zijn scheen-
benen.20

Met een groot deel van Walcheren in opstand en door de verhalen over de ge-
beurtenissen in Den Briel en Rotterdam, werd de situatie uitermate onrustig. Alva 

16 Rooze-Stouthamer, Opmaat tot de Opstand, 101-105, 115; Anthonis van Bourgondië aan Alva, 
7 april 1572, Algemeen Rijksarchief Brussel (ARAB), Audiëntie 340, f. 115; Correspondance du 
cardinal de Granvelle, ed. E. Poullet en Ch. Piot, 12 delen, IV. Brussel, 1877-1896, IV, 599-603.

17 Rooze-Stouthamer, Opmaat tot de Opstand, 107; ARAB, Audiëntie 340, f. 95 en ibidem, f. 
121r-v en f. 134v (correspondentie tussen Alva en Anthonis van Bourgondië); Alva aan Filips II, 
Brussel, 23 mei 1572, Correspondance de Philippe II, II, 257; Alba, Epistolario, III, 120.

18 Rooze-Stouthamer, Opmaat tot de Opstand, 110.
19 Ibidem, 110-111; ARAB, Audiëntie, Anthonis van Bourgondië aan Alva, 15 april 1572, Audiëntie. 

340, f. 215 en 16 april, Audiëntie 341, f. 1-2.
20 Alva aan Filips II, Brussel, 23 mei 1572, Correspondance de Philippe II, II, 257; Alba, Epistolario, 

III, 120.
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liet Vlissingen in eerste instantie aan zijn lot over. Als de geuzen zouden aanval-
len, moest de stad zich maar zelf zien te verdedigen. Alva eiste van Vlissingen wel 
de vrijlating van Pacheco en de nieuwe machthebbers dienden een eed op de ko-
ning te zweren.21 Maar de revolutie in Vlissingen was niet meer te stoppen. Twee 
burgemeesters werden op de vlucht gegrepen en gevangen gezet bij Pacheco en 
de twee Spaanse boodschappers. De vier kapiteins bestuurden de stad en de nieu-
we baljuw – de oude was gevlucht – behoorde tot de vertrouwelingen van Willem 
van Oranje. Vanuit Vlissingen beheersten zij bovendien de maritieme doorgan-
gen, vooral toen eind april veel geuzenschepen de stad wisten te bereiken. De stad 
was nu een geuzenbolwerk, zeker nadat Jerome Tseraerts, een vertrouweling van 
Oranje, naar Vlissingen was gekomen om daar als nieuwe gouverneur te dienen. 
In mei arriveerden een schip met driehonderd Franse soldaten en zes schepen 
met zevenhonderd protestantse ballingen uit Engeland, in juni gevolgd door hon-
derd man Britse troepen. 22

Als represaille na een succesvolle ontzettingsaanval van koninklijke troepen 
op 8 mei tegen de opstandelingen die Middelburg hadden omsingeld, werden de 
twee Spaanse boodschappers dezelfde dag nog ‘met gloeiende tangen gruwelijk 
gepijnigd en opgehangen’.23 Toen een dag later bekend werd dat koninklijke troe-
pen in Arnemuiden veel slachtoffers hadden gemaakt, moest ook Hernando Pa-
checo er aan geloven: 

Tevergeefs had hij nog gesmeekt om executie door het zwaard, om zo de pijn 
van de foltering en de vernedering van de galg niet te moeten ondergaan. De 
Vlissingers waren onverbiddelijk en als afschrikwekkend teken van hun vastbe-
radenheid plaatsten zij de drie Spaanse hoofden boven de stadspoort.24

De hertog van Alva eindigt zijn eigen beschrijving van de gruwelijke gebeurtenis-
sen in een brief aan de koning met een kort dramatisch zinnetje en een wens: ‘Hij 
[Pacheco] heeft in die rijken een kind (een zoon) achtergelaten. Ik verzoek Uwe 

21 Rooze-Stouthamer, Opmaat tot de Opstand, 119-120; correspondentie tussen Anthonis van 
Bourgondië, Filips van Lannoy en Alva, 17-21 april 1572, ARAB, Audiëntie 341, f. 22r-25v.

22 Rooze-Stouthamer, Opmaat tot de Opstand, 121-124, 127-128.
23 Ibidem, 144.
24 Ibidem, 144; Anthonis van Bourgondië aan Alva, 10 mei 1572, ARAB, Audiëntie 341, f. 222; 

Alba, Epistolario, III, 120; Joseph Kervyn de Lettenhove, Relations politiques des Pays-Bas et 
de l’Angleterre sous le règne de Philippe II. 11 delen. Brussel, 1882-1900, VI, 409; Alva aan Filips 
II, Brussel, 23 mei 1572, Correspondance de Philippe II, II, 257; Alba, Epistolario, III, 120.
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Majesteit dat hij opdracht zal geven om aan dit kind te denken en hem de voor 
dienaren gebruikelijke beloning te geven, want iemand die zijn leven eindigt als 
kapitein Pacheco verdient eigenlijk nog meer’.25 

Spaanse kroniekschrijvers
Het verhaal over de opstand tegen het vorstelijk gezag in Vlissingen en het lot van 
kapitein Pacheco haalde ook de Spaanse kronieken. In een kroniek uit 1577 was 
de beschrijving nog uitermate beknopt. Alva had een kapitein uit de familie van 
de Pacheco’s naar de stad gestuurd om daar met zijn compagnie als garnizoen te 
dienen, maar op dezelfde dag kwamen de burgers in opstand en over de kapitein, 
de foerier en de anderen wist kroniekschrijver Pedro Cornejo te vermelden dat ze 
allemaal werden opgehangen.26 

In de destijds onuitgegeven gebleven kroniek van militair Juan de Arquellada 
is kapitein Hernando Pacheco een ervaren militair die met zijn troepen de stad 
in wilde gaan, nu zelfs met zeshonderd man. Arquellada, die later gewond raakte 
bij het beleg van Alkmaar, lijkt geen ooggetuige geweest te zijn van de gebeurte-
nissen in Zeeland. Het is duidelijk dat hij de fasen door elkaar haalt en zijn eigen 
verhaal bedenkt. Uiteindelijk ging Pacheco samen met vier edelen in een klein 
bootje naar de stad om met het stadsbestuur te overleggen. Toen hij uitlegde dat 
het voor hun eigen veiligheid was, lieten de inwoners weten dat de hertog van 
Alva een tiran was en de prins van Oranje hun heer. De vijf Spanjaarden werden 
opgesloten in een toren en de volgende ochtend terechtgesteld: ‘Ze werden voort-
gesleept, opgehangen en gevierendeeld, en op palen langs de weg geplaatst.’27 De 
auteur voegt vervolgens wat extra kleur toe aan de beschrijving. Hij noemt de 
terechtstelling een duivelse daad. Daarna zongen de opstandelingen veel liederen 
om de prins van Oranje te eren en de paus en de Spanjaarden te vervloeken. De 
mensen op de schepen waren diep bedroefd over de dood van Pacheco en zijn 
medestanders, omdat hij als een vader voor hen was geweest en ze zeer veel van 
hem hadden gehouden. Ze keerden met pijn in hun hart terug naar Antwerpen.

25 Alba, Epistolario, III, 120. Deze zinnen zijn niet opgenomen in de Correspondance de Philippe 
II, II, 257.

26 Pedro Cornejo, Sumario de las guerras civiles, y causas de la rebellion de Flandres. León, 1577, 
149-150.

27 Juan de Arquellada, Sumario de prohezas y casos de guerra, ed. Enrique Toral y Peñaranda. 
Jaén, 1999, 273-274.
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De kroniek van Bernardino de Mendoza, die als kapitein van de cavalerie had ge-
diend, wist de komst van de Spaanse troepen en het bezoek van Pacheco wel uit 
elkaar te houden. Zijn verhaal, dat destijds behalve in het Spaans ook in het Frans 
werd uitgegeven, biedt naast een grotere historische nauwkeurigheid allerlei extra 
details: de drie vendels Spaanse soldaten waren uit Breda gekomen en stonden 
onder leiding van [Baltasar] Osorio de Angulo, zij gingen in Bergen op Zoom 
aan boord en werden bij Vlissingen ontvangen met vijftien of zestien kanonscho-
ten. Volgens de Spaanse foerier hadden de drie vendels logies nodig voor 1500 
man wanneer ze ook de officieren en jonge knechten meerekenden. Tijdens een 
woordenwisseling over dit grote aantal had de foerier bovendien een burger van 
de stad een klap gegeven: ‘dit hitste het volk niet zo erg op als de waarschuwin-
gen van de ketters, die schreeuwden dat [de Spanjaarden] gekomen waren om te 
plunderen en de tiende penning te innen’.28 Over Pacheco zegt hij slechts dat deze 
op bevel van de hertog van Alva naar de stad was gekomen, waar ‘ze zijn hoofd 
afhakten en dat boven op de stadsmuur plaatsten’. Bij Mendoza wordt Pacheco 
dus niet opgehangen maar onthoofd.

In de kroniek van Antonio Trillo vinden we een vergelijkbaar verhaal. Volgens 
Trillo werden de foeriers bedreigd. Zij vluchtten toen de stad uit, ‘samen met een 
ingenieur die zich bevond op de werkplaats van een kasteel dat in opdracht van 
de hertog in Vlissingen in aanbouw was’. Ze zouden hem zelfs gedood hebben, ‘in-
dien hij niet aan hen was ontsnapt’.29 De schepen voeren weer terug naar Bergen 
op Zoom. Trillo verbindt dit verhaal vervolgens met dat van kapitein Pacheco, 
die hij omschrijft als een ambassadeur die uit naam van Alva wilde weten waar-
om de inwoners van Vlissingen het Spaanse garnizoen niet hadden toegelaten 
en zich hadden bewapend. Daarna ging het snel: ‘Pacheco kwam de stad binnen. 
De magistraat nam de documenten in die hij bij zich droeg en een uur later werd 
hij op het plein opgehangen’.30 Zijn dienstmaatje Balcázar werd samen met hem 
opgehangen, evenals hun twee Spaanse dienaren.

De Spaanse kronieken laten zien dat er al in de zestiende eeuw zeer verschil-
lende verhalen de ronde deden over de gebeurtenissen in Vlissingen en over wat 
er met Pacheco was gebeurd. Alleen Arquellada geeft zijn voornaam, terwijl de 

28 Bernardino de Mendoza, ‘Comentarios de las guerras de los Países-Bajos’. In: Biblioteca de 
Autores Españoles, XXVIII. Madrid, 1948, 448.

29 Antonio Trillo, Historia de la rebelión y guerras de Flandes, ed. Miguel Ángel Echevarría Baci-
galupe. Wenen, 2008, 99. De bouw was in juni 1571 begonnen. Dirksen, Gezag en geld, 67-68.

30 Trillo, Historia, 101.
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anderen hem alleen kapitein Pacheco noemen. Twee kronieken verbinden hem 
met de komst van de troepen. Verder stellen ze dat de executie al snel na aan-
komst had plaatsgevonden. Het aantal lotgenoten varieert in de overgeleverde 
verslagen. Interessant is verder het verhaal van Trillo over de ingenieur die in de 
citadel aan het werk was en eveneens moest vluchten om zijn leven te redden. Zit 
hier de oorsprong van het idee dat Pacheco een bouwmeester was?

Het Nederlandse verhaal
Geschiedschrijver P.C. Hooft heeft mogelijk gebruik gemaakt van een Italiaanse 
bron bij het schrijven van zijn tekst over Vlissingen. De kapitein van de troepen 
heet hier namelijk Osorio Angelo. Hij beschikte niet zoals bij Mendoza over drie 
vendels, maar het waren er nu acht geworden. Verderop in het verhaal verschijnt 
Pacheco:

’T leed luttel aan naa ’t landen van Jacob de Ryk tot Vlissinge oft Pedro Pacieco, 
by anderen Paciotto genaamt, opperste krysbouwmeester [vestingbouwkundi-
ge] des Hartoghen, komt de haaven in, geen ding min denkende, dan dat de 
stadt omgekeert was.31

Hooft maakt er een prachtig toneelstukje van met ook een hoofdrol voor de geu-
zenkapitein Jacob de Ryk, en indirect voor de schrijver zelf:

Opgestapt uit den scheepe, ziet hy van verre de Ryk naa hem toetreeden; en 
waanende ’t waar om hem te bewelkoomen, zet zynen gang derwaarts. Maar 
zich vindende, in een ommezien, met een gerit graauws [volksoploop] om de 
ooren, en spellende uit het gelaat (want de taal verstond hy niet) hunne ver-
bolgenheit, kreegh hy zoo groot een’angst voor zyn lyf, dat hy, waanende zich 
alzoo te redden, zynen zeeghelrinck van den vinger trok, kuste, en aan de Ryk 
leeverde, met zeggen: Heer ik ben uw gevangen. De hopman, die goedt Spaan-

31 Pieter Corneliszoon Hooft, ‘Nederlandsche historiën’ 6e boek’. In: Alle de gedrukte werken, 
1611-1738. Amsterdam 1973 [origineel: Amsterdam, Leiden, Utrecht, 1703], IV, 236-237. In het 
toneelstuk Vlissinghen geus uit 1646 van Maarten Frank Bestebens en de latere bewerking door 
Simon Rivier heet hij eveneens Pedro Pacieco. Wouter Abrahamse, ‘“ ’t Zeeuwse bloet bijt 
vyerigh op het speek”: Vlissingen ontzet. Maerten Frank Bestebens Vlissinghen geus (1646) en 
een achttiende-eeuwse bewerking van Simon Rivier’, De Zeventiende Eeuw 19 (1994) 181-189.
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sch sprak, vatte zyn’ meening, en den ring aan, die door gaaf van zynen zoone 
Simon de Ryk, althans onder my berust.

De in 1541 in Amsterdam geboren geuzenkapitein Jacob Simonsz. de Ryk was ge-
trouwd met een nicht van P.C. Hooft en zo was de schrijver aan de zegelring van 
Pacheco gekomen.32 Een tekening van deze zegelring, met daarop de naam Pacie-
co, berust dus in de verzameling van het Zeeuws Genootschap van Wetenschap-
pen. Pacieco en twee andere Spaanse jonkers werden veroordeeld tot de galg:

Pacieco, hebbende geen gissing op zulk een vonnis gemaakt, drong anxtelyk op 
ransoen [losgeld] en bood groot geldt voor zyn lyf. Maar Treslong, in weêr-
wraak van zynen broeder, dien de landtvooghdt in den jaare achtentsestich, on-
der andere eedelen, omgebraght had, dreef datm’er meê voorts ginge. Naamelyk 
hy dacht, aan Alva niet lichtelyk gevoelyker spyt te kunnen doen, dan met de 
smaadighe doodt van zoo een’ persoonaadje, dien men zeyde den hartoghe in 
naamaaghschap te bestaan.

Hooft voegde verder nog toe dat er een gerucht ging dat Pacieco een dodenlijst 
van Alva bij zich had gehad, die hij op weg naar de gevangenis had verscheurd. 
Hierdoor werd hij ook door de bevolking gehaat. Pacieco verzocht dat men ten 
minste een zwaard zou gebruiken bij zijn executie, want hij was immers van adel:33 
‘en stelde zyn huis zoo hoogh’ als dat van de graven van Egmont en Horne. ‘Dit 
was oly in ’t vuur voor ’t volk, dat daarop uitvoer: oft hy zich by hunne Heeren ge-
lyken wilde? Zyt ghij heeren? Ghy zyt schelmen’. Toen een gevangen ‘doodslaagher’ 
weigerde om het vonnis te voltrekken omdat hij geen beul genoemd wilde wor-
den, vertelde men hem dat het om een Spanjaard ging, waarna hij toestemde:

Ende dus heeft Pacieco, onder ’t snaauwen, de schamperheeden, en scheldt-
woorden zyner quaadgunstighen, zyn’ daaghen geëyndight.

We vinden hier een aantal van de misvattingen die het beeld van Pacheco nog 
lang zouden beïnvloeden: hij zou een opperbouwmeester zijn met de naam Pa-

32 Lucretia van Merken, Jacob Simonszoon de Rijk. Nijmegen 2019, 13-15.
33 Volgens de Italiaanse geschiedschrijver Girolamo Bentivoglio zou hij zijn onthoofd, terwijl 

Juan Bautista de Tassis schrijft over het met de voeten omhoog ophangen als doodsoorzaak. 
Saxo Sylvius, ‘Pacheco te Vlissingen omgebragt’, De Navorscher 8, 1858, 38-43, 41.
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cieco of Paciotto, hij zou familie zijn van de hertog van Alva, en dus van hoge 
adel. We weten dat Hooft gebruik heeft gemaakt van de kroniek van Bernardino 
de Mendoza, waarin hij had kunnen lezen dat het hier om de door Alva gestuurde 
kapitein Pacheco ging, maar de Nederlandse historicus besloot een geheel andere 
weg te bewandelen.34 

De bouwmeester van de hertog was in werkelijkheid de Italiaan Francesco Pa-
ciotto, die ook al in 1558 voor korte tijd hoofdingenieur van de Nederlanden was 
geweest. In 1567 kwam hij met Alva mee naar de Nederlanden, waar hij de eerste 
plannen opstelde voor de nieuwe citadel van Antwerpen. Hij vertrok echter in 
januari 1568 naar Italië en ondanks herhaalde verzoeken van de hertog zou hij 
nooit meer terugkeren.35 De verwarring tussen Hernando Pacheco en Frances-
co Paciotto is eigenlijk onverklaarbaar: voor- en achternaam komen niet of nau-
welijks overeen en de Italiaanse ingenieur was al begin 1568 uit de Nederlanden 
weggegaan. Daarnaast lijkt bij Hooft het initiatief tot de gevangenneming en de 
executie niet zozeer afkomstig te zijn van de Vlissingers, maar van geuzenkapi-
teins als Jacob de Ryk en Willem Blois van Treslong. Hier volgt de executie niet 
als reactie op de slachting op Walcheren onder de rebellen, maar is er sprake 
van persoonlijke wraak. De inwoners lieten zich vervolgens meesleuren door het 
gerucht over een dodenlijst van Alva. Het verhaal krijgt bij Hooft natuurlijk een 
sterke dramatische lading.

In de Cronijk van Zeeland zijn de drie vendels van Mendoza, of de acht van 
Hooft, uitgegroeid tot een volledig regiment (tercio) dat met zeventien schepen 
moest worden overgezet, waar bij Arquellada nog sprake was geweest van een 
twaalftal. Volgens deze kroniek was Overste Pacieco wel de bevelhebber van de 
Spaanse troepen, maar was hij om onbekende redenen vertraagd. Hij reisde ver-
volgens met een Middelburgs oorlogsschip van Antwerpen naar Vlissingen, al-
waar hij door wachters van boord werd gehaald die hem en zijn gevolg in een 
roeiboot binnen Vlissingen brachten. De gemeente schreeuwde het bij zijn aan-
komst uit: ‘sla doodt. Het is Duc d’Albas soon’.36 Door wat meer gematigde lieden 

34 Volgens S. Groenveld en J. Vermaere was Hooft mogelijk de bron voor de verwarring met 
bouwmeester Paciotto. S. Groenveld en J. Vermaere, ‘Zeeland en Holland in 1569: een rapport 
voor de hertog van Alva’. Nederlandsche historische bronnen II. Den Haag, 1980, 118.

35 Charles van den Heuvel, ‘Francesco Pacciotto’, Dutchrevolt: pacciotto (leiden.edu), geraad-
pleegd op 12 augustus 2021; Idem, Papiere bolwercken. De introductie van de Italiaanse stede- 
en vestingbouw in de Nederlanden (1540-1609) en het gebruik van tekeningen. Alphen aan den 
Rijn, 1991.

36 Mattheus Smallegange, Nieuwe cronijk van Zeeland. Middelburg, 1696, I, 557.
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werd hij naar een huis bij de ‘Olde Brugge’ gebracht waar men hem liet bewaken, 
maar later werd hij overgebracht naar de stadsgevangenis. Daar kreeg hij bezoek 
van een aantal burgers van Deventer, een stad waar hij ‘in besettinge gelegen had-
de’:

Dese aenklaegden hem grouwelijk aen de gemeente, onder andere groote 
schelmstukken, hem te last leggende, dat hy dien van Deventer ter weeke [weke-
lijks] afgedrongen hadde een dochter, om sijnen wille daer mede te doen. Waer 
over de haet soo tegen hem toenam, dat, daer bykomende het aenhouwen van 
eenige krijgsoversten, hy ter dood gedoemt, en voor het oude stadhuis aen een 
galge gehangen wierde.

In deze Zeeuwse kroniek dachten de Vlissingers dus dat het om de zoon van Alva 
ging en daarnaast vinden we hier een nieuw verhaal over de Deventenaren en hun 
beschuldiging jegens de Spaanse kapitein voor zijn gedrag tijdens zijn verblijf in 
Deventer. Het zijn weer twee nieuwe elementen in het verhaal van Pacheco.

Antwerpen lag zeer dichtbij en nieuws over Vlissingen kon de stad eenvou-
dig bereiken. De Antwerpse protestantse kroniekschrijver Godevaert van Haecht 
was al snel op de hoogte van wat er op 6 april was gebeurd: ‘Ende op den 8 dach 
April hoorde men tot Antwerpen seer wonderlycke tydinge van Vlissingen uyt 
Zeelant’.37 Volgens zijn berichten waren er zes of zeven schepen met Spanjaar-
den aangekomen die zich wilden wreken op degenen die Alva de tiende penning 
weigerden te betalen. De Spanjaarden kwamen zelfs de stad bezetten. We krijgen 
weer een nieuw element: ‘een vrouwe die uyten scepen der Spaengiarden quam 
ende wat Spaens verstaende, hadde onder allen gehoordt, hoe sy quamen om een 
deel borgers te hangen’. Zij ging naar de kerk, waar de mis aan de gang was en de 
pastoor stelde nu de aanwezigen op de hoogte van de snode Spaanse plannen. 
Toen de inwoners op de schepen wilden schieten, bleken de kanonnen vernageld. 
Alles wees in de richting van één schuldige: de kapitein van het nieuwe kasteel dat 
Alva daar liet aanleggen. De Vlissingers staken vervolgens de dijken door, zodat 
de bouwplaats onder water liep. De burgemeester weigerde de menigte de sleutel 
van het artilleriehuis te geven, maar dat werd opengebroken. Hier plaatst Van 

37 Govevaert van Haecht, Kroniek over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders, 
ed. Rob. Van Roosbroeck, 2 delen. Antwerpen, 1929-1930, II, 176, Godevaert van Haecht, De 
kroniek over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders · dbnl, geraadpleegd 8 april 
2021.
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Haecht een extra smeuïge toevoeging over de Spaanse plannen: ‘na doerdien ver-
staen werdt, de Spaengiarden een groot getal van die van Vlissingen meynden op 
te hanghen in stroppen met lange haeken, gelyck daer men de scapen en calveren 
inhangt’. Twee Spanjaarden waren zwemmend aan land gekomen en hadden om 
genade gesmeekt: ‘wy willen met de vlote na Spangien en in dit landt niet blyven’. 

Waar is nu Pacheco in deze versie van het verhaal? Hij kwam vanuit Antwer-
pen als opvarende van een schip met kooplieden, die ‘van geen swarichheyt en 
wisten’. Het ging om drie Spaanse kapiteins die nu gevangen werden genomen: 
‘den eenen was cosyn van Ducdalbe’. Men vond bij hen brieven met de namen 
van de mensen die geëxecuteerd dienden te worden. Van Haecht weet ook nog 
te vertellen dat twee andere Spanjaarden die van niets wisten buiten de stad door 
de boeren werden doorstoken en in het water gegooid, ‘want elck was tegen de 
Spaengiarden gesint’. Het korte bericht over de dood van Pacheco volgt later in de 
kroniek: ‘Maer op den 9 Dach Meye werdt den eygen cosyn van Ducdalbe die op 
den Paesdach Vlissingen meynde in te cryghen gehanghen met nog twee ander 
capiteynen met hem’.38 Hij stierf bij Van Haecht dus als een naamloze neef van de 
hertog van Alva.

Een Brits verhaal
Roger Williams behoorde tot de soldaten die in 1572 als eerste Britse troepen naar 
Vlissingen kwamen om de stedelingen te helpen in hun opstand. Hij zou vanaf dat 
moment lang actief zijn op Walcheren. In zijn Memoriën geeft deze auteur een ge-
heel andere invulling aan de gebeurtenissen.39 Pacheco had het gouverneurschap 
van Vlissingen gekregen en reisde vervolgens naar de stad. Hij moest baljuw Bar-
land, kapitein Ewout Pietersz. Worst en enkele andere inwoners terecht laten stel-
len. Eenmaal in de stad gaf hij zich veel moeite om een garnizoen van Walen en 
Spanjaarden binnen de stad te krijgen, maar toen kwamen de baljuw en Worst in 
verzet. Het leidde tot een directe confrontatie op het stadhuis:

Met dien soo tastede hem Worst aen den hals ende seyde hem: schelen Span-
jard, ghij hebt meer bevelen als die ghij ons toocht [toont]. Pacheco worstelende 
met Worst, wiert ter eerde gesmeten, alwaer hij vele slaegen ontfinck, ende be-
socht sijnde, in ’t plunderen [uitschudden] vond men alle sijne directien bij hem.

38 Van Haecht, Kroniek, II, 185.
39 Roger Williams Memoriën, ed. J.T. Bodel Nyenhuis. Utrecht 1864, 16, 82-84.
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Hij werd meteen meegenomen naar de galg. Daaraan hingen ook de wapens van 
de hertog van Alva. Pacheco werd opgehangen met zijn commissiebrieven om 
zijn hals. Een aanbod om tienduizend dukaten te betalen om in leven te blijven 
werd afgeslagen:

Sij hingen oock ontrent vijf en twintich van sijn volk, haer slaende met stocken 
ende met steenen werpende alsoo sij naer de galge gingen.

Waren dit de verhalen die rondgingen in Vlissingen en op Walcheren na de aan-
komst van Williams? Hooft gebruikte het verslag van Williams bij het schrijven 
van zijn Historiën, zodat hij over de juiste toedracht nog meer in verwarring moet 
zijn geraakt. 

De naam, afkomst en functie van de kapitein
In de negentiende eeuw stond de kapitein in het verhaal bekend als Pedro (of 
Pieter) Alvarez Pacheco. Het is ook de naam die Van der Aa hem gaf in zijn bio-
grafisch woordenboek uit 1872. Hij zou afkomstig zijn geweest ‘uit het edel ge-
slacht van Alvarez’, waar ook Alva van afstamde.40 In het bekende tijdschrift De 
Navorscher verschenen eveneens enkele artikelen over de kwestie. Pacheco zou 
mogelijk via Maria Pacheco, de grootmoeder van de hertog van Alva, verwant zijn 
aan de ijzeren hertog. De verzameling van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen bevat de al eerder genoemde afbeelding van de zegelring van 
‘Pedro Pacieco’.41 De tekening daarop sluit echter niet aan bij de wapenschilden 
van bekende Spaanse adellijke families met de naam Pacheco. Er bestaan zelfs nog 
meer verhalen. Er heeft in Zeeland namelijk een familie gewoond die beweerde af 
te stammen van een bastaardzoon ofwel van de hertog zelf, ofwel van zijn zoon 
Don Frederik.42 

40 A.J. van der AA, ‘Pedro Alvarez Pacheco’. Biografisch woordenboek der Nederlanden, 21 delen, 
Haarlem, 1852-1878, XV, 9.

41 ‘De zegelring van Don Pedro Pacheco’, Zeeuws Archief, https://www.zeeuwsarchief.nl/onder-
zoek-het-zelf/archief/?mizig=261&miadt=239&miaet=14&micode=297&minr=3054672&mi-
view=ldt, geraadpleegd op 21 mei 2021.

42 Th.G. van Eck, De Nederlandsche familie Alvarez en hare afstamming uit den hertog van Alva. 
1e druk 1921; 2e druk Den Haag, 1927. 
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Het verhaal over Pacheco’s hoge afkomst deed al in 1572 de ronde, zoals in een 
Duits pamflet over de gebeurtenissen tussen 1 april en 28 mei 1572:43 ‘Die Spanier 
vermainten mit list darein zukommen, und santen iren coronel (welcher des Duc 
de Alba newe war) mit noch drey Spanier sich mit inen zu besprachen’. Het pam-
flet beschrijft verder hoe de kolonel zonder naam liet weten dat hij afkomstig was 
uit de hoge adel op het moment dat hem duidelijk werd dat ze hem wilden ophan-
gen. Hij bood veel geld om zijn leven te redden en toen dat niet lukte, wilde hij 
duizend gulden betalen wanneer hij met het zwaard terecht gesteld zou worden 
zoals het bij een edelman betaamde: ‘es möchte ime nit so güt werden’.

De veelheid van elkaar tegensprekende gegevens maakte het moeilijk om tot 
een helder beeld te komen: Pedro Pacieco, Franciscus Paciotto, Hernando Pache-
co, Pedro Alvarez Pacheco, allemaal mogelijke namen waarbij men op dat mo-
ment de voorkeur gaf aan de laatste. De naam Alvarez was wellicht afkomstig uit 
het werk van de veel gelezen Italiaanse geschiedschrijver Famiano Strada, maar 
die voegde ook nog de naam Mendoce (Mendoza) toe. Al in 1752 liet de beroemde 
historicus Jan Wagenaar in zijn Vaderlandsche historie zien dat hij er niet was 
uitgekomen en hij sprak – we voelen zijn radeloosheid – over ‘Alvarez of Pedro 
Pacheco of Paciotto’.44 Het is mogelijk dat Wagenaar zelf een creatieve oplossing 
voor zijn driedubbele dilemma heeft bedacht. In een latere editie van zijn ge-
schiedwerk heette de militair namelijk Pedro Alvarez Pacheco.45 

Doordat Wagenaar hem op gezag van Strada omschreef als overste van een 
bende ruiterij, ontstond er wel weer een nieuwe optie wat betreft zijn functie. 
Hoewel auteurs als Van Meteren, Bor en Hooft hem allemaal opvoerden als bouw-
meester, werd voor de nauwgezette lezer van De Navorscher duidelijk dat het om 
een kolonel ging. In het Duitse pamflet uit 1572 stond hij ook al zo vermeld.46 In 
werkelijkheid was hij dus slechts kapitein.

Een laatste spoor dat we via De Navorscher kunnen terugvinden, is dat van 
enkele andere militairen met de naam Pacheco. Een sonnet van Diego Ximénez 
de Ayllón beschrijft de daden van een zekere Don Juan Pacheco in Friesland en 

43 Newe Zeytung aus Niderland. Langingen, 1572, https://primarysources.brillonline.com (ge-
raadpleegd 2 juli 2021).

44 Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie, VI. Amsterdam, 1752, 351-352.
45 Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie, III. Amsterdam, 1783, 323.
46 Sylvius, ‘Pacheco te Vlissingen omgebragt’, De Navorscher 5, 1855, 183-184.
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Brabant.47 Het gaat hier waarschijnlijk om Juan Pacheco Osorio, die in zijn jonge 
jaren in de Nederlanden had gediend als kapitein van de cavalerie.48 Zijn moeder 
Ana Enríquez de Toledo was een kleindochter van Fadrique, de tweede hertog 
van Alva en daarmee verwant met de derde hertog, onze Alva, die zelf ook een 
kleinkind van deze tweede hertog was.49 Het probleem is dat de genealogieën van 
deze belangrijke families onze Hernando Pacheco niet noemen en ook de Spaanse 
tijdgenoten hebben nergens vermeld dat het om een familielid van deze tak ging. 
Er zijn geen Spaanse brieven of kronieken die hem verbinden met Alva of een 
ander adellijk geslacht. Onder de duizenden brieven aan de hertog van Alva die 
bewaard zijn gebleven in diens privéarchief bevinden zich geen brieven van onze 
Pacheco.50

Er was tegelijkertijd een Isidro Pacheco actief in de Lage Landen, gouverneur 
van Goes toen die stad in augustus 1572 werd aangevallen door troepen uit Vlis-
singen onder leiding van Tseraerts. In 1575 was Isidro nog steeds actief bij de strijd 
op de Zeeuwse eilanden; hij nam toen deel aan de heroïsche tocht door het water 
bij de aanval op Duiveland. Bij deze laatste onderneming sneuvelde Isidro, ‘toen 
een kanon zijn dijbenen had weggeschoten’. Antonio Trillo beschouwde hem als 
de belangrijkste militair onder de driehonderd doden die er bij deze aanval sneu-
velden.51

De Habsburgse ambassadeur in Engeland, Guerau de Spes, schreef op 15 april 
vanuit Brussel een brief aan Filips II waarin hij de vorst liet weten dat de inwoners 
van Vlissingen, die weigerden een fort te laten bouwen, zonder enige provoca-
tie kapitein Isidro Pacheco zwaar hadden verwond.52 De ambassadeur haalt hier 
Hernando en Isidro door elkaar. Dit toont aan dat Isidro bekender was in diplo-

47 Diego Ximénez Ayllón, Sonetos, Ramón García González, ed., sonnet XXV, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, Sonetos / Diego Ximénez Ayllón; edición de Ramón García González | 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (cervantesvirtual.com), geraadpleegd 2 juli 2021.

48 Mendoza, ‘Comentarios’, 463, 478. Antonio Trillo lijkt dezelfde kapitein Antonio Pacheco te 
noemen: Trillo, Historia, 80, 201.

49 Luz Rama Patiño en José Manuel Vázquez Lijó, ‘Juan Pacheco Osorio’. Diccionario Biográfico 
de la Real Academia de la Historia, Juan Pacheco Osorio | Real Academia de la Historia (rah.
es), geraadpleegd 25 augustus 2021. 

50 Mededeling via email van José Manuel Calderón Ortega, archivaris van het Palacio de Liria in 
Madrid, 1 september 2021.

51 Mendoza, ‘Comentarios’, 454, 472-474, 531, 533; Trillo, Historia, 116-119, 153-156, 162, 188, 190, 
273, 275.

52 Guerau de Spes aan Filips II, Brussel, 15 april 1572, Calendar of State papers, Spain, Simancas, 
II, ed. Martin A.S. Hume. Londen, 1894, n. 322, https://www.british-history.ac.uk/cal-state-pa-
pers/simancas/vol2/pp379-386, geraadpleegd op 2 juli 2021.
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matieke kringen, maar het lijkt daarnaast uiterst onwaarschijnlijk dat een ambas-
sadeur die op dat moment in Brussel verbleef niet in staat zou zijn geweest een 
naast familielid van de hertog correct te identificeren. Rond de identiteit van de 
in Vlissingen gevangen genomen kapitein bestond dus al meteen vanaf het begin 
grote verwarring. Je zou haast gaan denken dat Hernando Pacheco zo onbekend 
was dat iedereen er zijn eigen invulling aan kon geven. De altijd goed ingelichte 
Bernardino de Mendoza noemde hem slechts één keer in zijn kroniek en dan 
zonder voornaam, en hetzelfde deed Antonio Trillo.53

Het weinige dat we weten heeft vooral betrekking op zijn functie als gouver-
neur in Deventer. De al eerder geciteerde Zeeuwse kroniek verhaalt dat enkele 
burgers uit Deventer hem in Vlissingen voor een grote schurk uitmaakten en dat 
hij daarom ter dood zou zijn gebracht. Na augustus 1570 zou hij enige tijd met 
vier vendels Spaanse infanterie van zijn tercio van Lombardije in Deventer heb-
ben gelegen.54 Dit legde een grote druk op de inwoners van de stad, aangezien de 
soldaten ter plaatse ingekwartierd werden. Pacheco was in ieder geval de direct 
verantwoordelijke bij de bestraffing van een mislukte aanslag op de stad in 1570. 
Een aantal betrokken burgers werd uiteindelijk in 1571 na marteling ter dood ge-
bracht. Twee werden er onthoofd, terwijl twee al eerder gestorven mannen uit 
hun graf werden gehaald en aan hun voeten opgehangen aan de galg. Nog een 
ander werd ‘eerst sijn harte uth het lijff genamen ende darnah mede upgehangen 
woe die anderen’.55

In een brief van 23 mei 1572 liet Alva aan de koning weten dat kapitein Her-
nando Pacheco op gruwelijke wijze ter dood was gebracht en dat zijn hoofd op de 
stadspoort was geplaatst omdat hij op bevel van de hertog een aantal wederdo-
pers had laten verbranden.56 Alva’s suggestieve gebruik van de door vrijwel ieder-

53 Mendoza, ‘Comentarios’, 448; Trillo, Historia, 101.
54 Robert Fruin, ‘Prins Willem in het jaar 1570’. In: Verspreide geschriften II. Den Haag, 1900, II, 

111-166, 154; Fagel, Cristóbal de Mondragón, 23.
55 Paul Holthuis, Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer militair, demografisch, eco-

nomisch, 1578-1648. Groningen, 1993, 27; Johannes de Hullu, ‘Het dagboek van dr. Johan Dorre, 
burgemeester van Deventer’, Bijdragen voor de Geschiedenis van Overijssel, 11, 1896, 337-347, 
338-339; Johannes de Hullu, ‘Bijdragen tot de geschiedenis der hervorming te Deventer, 1567-
1575’, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 30, 1938, 167-241, 223 en 228.

56 Alva aan Filips II, Brussel, 23 mei 1572, Correspondance de Philippe II, II, 257; Alba, Epistolario, 
III, 120.



Raymond Fagel 55

een gehate wederdopers om achteraf extreem geweld goed te praten, vinden we 
ook in een brief over de bestraffing van Naarden.57 

De zeer anti-Spaanse geestelijke Maximilien Morillon schreef op 13 april 1572 
aan kardinaal Granvelle in Italië dat er in Vlissingen een Spaanse kapitein was 
aangekomen die op zoek was naar zijn soldaten en die bij aankomst werd ver-
wond en gevangen gezet. Op 4 mei wist hij zelfs een wrede uitspraak van deze 
kapitein te produceren, die hij nu wel Pacheco noemde: ‘Le capitaine Pacheco, 
qu’est détenu à Vlissinghe, a dict qu’il est besoing peler le pays poil à poil’. Moril-
lon schreef nu ook over de daden van Pacheco in Deventer en andere plaatsen. 
Een week later kon hij berichten dat er in Vlissingen twee Spanjaarden waren 
opgehangen en dat Pacheco berecht werd, ‘sur les tortz et violences qu’ilz luy im-
posent d’avoir commis à Deventer’.58 Deze brieven tonen aan dat het verhaal over 
de daden van Pacheco in Deventer al begin mei 1572 in Brussel circuleerde, terwijl 
men een week later in Antwerpen dus zelfs al op de hoogte was van het ‘proces’ 
in Vlissingen tegen de Spaanse kapitein. Er is wel een duidelijk verschil tussen de 
hierboven aangehaalde bronnen en de eerder genoemde Zeeuwse kroniek, waar-
in het niet ging om de strenge bestraffing van de leiders van een aanslag, maar om 
misbruik van jonge meisjes.

Don Pacheco als romanpersonage
De Zeeuwse protestantse onderwijzer Pieter Louwerse (1840-1908) publiceerde 
in 1871 zijn Onder de geuzen. Vlissingen in 1572. Meteen op de eerste bladzijde 
verschijnt Don Pacheco. Bij Louwerse is hij een ‘capitano’ van het Spaanse le-
ger, maar tegelijkertijd ook vestingbouwkundige. Gehuld in een lange mantel 
van zwaar blauw laken over zijn wapenuitrusting, leidde hij een kleine afdeling 
musketiers over een smal pad. De romanschrijver plaatst deze eerste scene in het 
midden van januari 1572, dus maanden voor zijn daadwerkelijke aankomst.59 Die 
eerste beschrijving is heel positief: hij was niet nors of onvriendelijk, maar ‘zijn 
oogen hadden iets goedigs, en het hooge voorhoofd droeg veel meer de sporen 
van denken dan van oorlogvoeren’. Dit contrasteerde de auteur met het klassieke 
beeld van zijn soldaten: op hun gelaat was te lezen dat zij ‘plunderen, doodschie-

57 Raymond Fagel, ‘The duke of Alba and the Low Countries’. In: Maurits Ebben, Margriet 
Lacy-Bruijn en Rolof van Hövell tot Westerflier, Alba, General and servant to the crown. Rot-
terdam, 2013, 279.

58 Morillon aan Granvelle, Brussel, 13-4-1572, Brussel 4-5-1572 en Antwerpen 12-5-1572, Corres-
pondance de Granvelle, IV, 175-176, 218, 222.

59 Pieter Louwerse, Onder de geuzen. Vlissingen in 1572. 1e druk 1871; 5e druk Leiden 1925, 1, 4.
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ten, branden en vechten, als hun handwerk beschouwden’.60 Het is het beeld van 
de uitzonderlijk goede Spanjaard, zoals we dat ook kennen van de in Zierikzee 
beroemde Cristóbal de Mondragón, de goede Spanjaard uit de Nederlandse Op-
stand. De vriendelijk ogende Pacheco werd door zijn soldaten gezien als ‘een vro-
me’ die de Nederlanders eerlijk wilde behandelen, tot afschuw van zijn soldaten.61 
Wanneer Don Pacheco later in het verhaal weer opduikt, wordt hij door Louwer-
se naast ‘den edelen Mondragon’ opgevoerd als ‘den goedhartigen Don Pacheco’.62 

Pas heel veel later, als de strijd al lang is losgebarsten, duikt Don Pacheco weer 
op, ‘die van heel de geschiedenis hier in Vlissingen niets wist’.63 Samen met een 
paar Spaanse jonkers was hij over zee aangekomen. Hij wordt nu omschreven als 
de neef van Alva en kan dus als gijzelaar dienen. De burgers uit Deventer noemen 
hem een moordenaar en beschuldigen hem ervan dat hij twee of drie mensen had 
laten ophangen, ‘omdat ze op den Koning en den Hertog gescholden hadden’. Ver-
volgens wordt hij ook voor Spanjool uitgemaakt en wil men hem ter dood bren-
gen. Een van de Nederlandse hoofdpersonen wil hem helpen te vluchten voor de 
boze menigte, maar Pacheco antwoordt als een trotse Spanjaard: ‘Een Spaansch 
edelman vlucht niet voor een hoop muitelingen’. Iets later volgde het beroemde 
verzoek om door het zwaard te sterven, maar al vijf minuten later werden Pache-
co en de jonkers opgehangen. Zijn laatste woorden waren: ‘Moeder, arme moe-
der’.64 Meteen daarop volgt de morele les van schoolmeester Louwerse, woorden 
die tot op de dag het beeld van Pacheco in Vlissingen beïnvloeden:

De droeve moord was geschied! Het groote, heerlijke werk der vrijheid onthei-
ligd en geschonden door de lage terechtstelling van een onschuldige, die, zoo 
hij al te Deventer iets gedaan mocht hebben, dat niet goed was, waar sterk aan 
getwijfeld wordt, de Vlissingers toch nooit noodeloos verdrukt had.65

Men besluit om een steen te plaatsen waar de galg had gestaan, zodat het na-
geslacht herinnerd zou worden aan de afschuwelijke moord en zo komt men in 

60 Ibidem, 2.
61 Fagel, Cristóbal de Mondragón, 6. 
62 Louwerse, Onder de geuzen, 60.
63 Ibidem, 165.
64 Ibidem, 170-173.
65 Ibidem, 173.
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Vlissingen dus aan de ‘Don Pacheco-steen’, een ronde gele steen, ook wel de ‘Steen 
der schande’ genoemd. De Vlissingers hadden een onschuldige opgehangen.66

In Het verraad van Waterdunen, het bekroonde en uiterst succesvolle jeugd-
boek uit 2006 van de journalist Rob Ruggenberg (1946-2019) is de toon geheel 
anders dan in het boek van schoolmeester Louwerse. Hoewel Ruggenberg zijn Pe-
dro Pacheo opvoert als de Spaanse opperbouwmeester en neef van de hertog van 
Alva, beweert hij in zijn verantwoording dat deze Pedro Pacheo echt bestaan zou 
hebben. Tja, maar dan wel als kapitein Hernando Pacheco en niet als neef van de 
hertog en niet als bouwmeester. Pacheo is bij Ruggenberg een vreselijk arrogante 
en wrede Spanjaard, geheel in de lijn van de zwarte legende: ‘Liever was hij in De-
venter gebleven waar hij stadsvoogd was en waar hij zich kon vermaken met jonge 
meisjes. Daar had hij speciaal liefhebberij in’.67 De al eerder genoemde dodenlijst 
betreft nu niet alleen Vlissingen, maar geheel Holland, Zeeland en Vlaanderen. 
Om onduidelijke reden wil de trotse edelman vlak voor zijn executie zijn zwaard 
terug, een wonderlijke vervorming van de anekdote over Pacheco die als edelman 
met het zwaard berecht wilde worden. Don Pacheo laat vervolgens al rochelend 
en spartelend het leven.68 Niet alleen is het beeld van Pacheco in dit boek dus vol-
ledig tegengesteld aan dat van Louwerse, maar Het verraad van Waterdunen mist 
ook de uiterst degelijke historische context van het boek uit 1871. 

Gelukkig vindt de jaarlijkse herdenking van de gebeurtenissen in Vlissingen 
plaats in de lijn van de schoolmeester uit de negentiende eeuw. In 2012 werd de 
gedenksteen voor Pacheco teruggeplaatst na enkele jaren van afwezigheid van-
wege een herinrichting: het monument is nu te vinden in het Bellamypark, waar 
ieder jaar op 6 april een herdenking plaatsvindt. Het is wel jammer dat op de 
website van Zeeuwse ankers Hernando Pacheco weer als Don Pacieco wordt op-
gevoerd, nu als een Spaanse zeevaarder, en de ophanging in 1576 wordt geplaatst. 
Maar de laatste zin van het stukje over Pacheco op deze website maakt veel goed 
en kan uitstekend dienen ter afsluiting van deze bijdrage:

Hij was niet bij machte om zich te verweren tegen de wilde geruchten die over 
hem de ronde deden en werd opgehangen.69

66 Ibidem, 173-176.
67 Rob Ruggenberg, Het verraad van Waterdunen. Amsterdam, 2006; 7e druk 2015, 151-169, 153.
68 Ibidem, 169.
69 Bellamypark in Vlissingen, https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/bellamypark-in-vlissingen, 

geraadpleegd, 9 juli 2021.
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Een allegorie op de Levantse handel? 
De iconografie van een genrestuk van 
Adriaen Verdoel de Jonge
Arjan van Dixhoorn, Johan Francke en Veronica Frenks

Inleiding 

Op 9 juli 1999 kwam bij Christie’s op een veiling van schilderijen van Oude 
Meesters onder kavelnummer lot 179 een werk onder de hamer dat 
werd toegeschreven aan de toen nog vrij onbekende Vlissingse meester 

Adriaen Verdoel de Oude, al werd de mogelijkheid geopperd dat ook zijn gelijk-
namige (vermoedelijke) zoon de maker kon zijn. Het stuk werd voor 56.500 pond 
sterling verkocht aan een onbekende kunsthandelaar, die het wellicht aan een on-
bekende particulier doorverkocht. De signatuur ‘A. Verdoel. Fcit Anno 1700’ is 
aangebracht op de sokkel van het standbeeld op het midden van het schilderij. In 
de veilingcatalogus van Christies wordt het werk omschreven als:

A capriccio of a Mediterranean harbour with merchants, an elegant couple on 
the quayside, before a statue of Hope and a baroque Church, a lighthouse, a 
Dutch man-o-war, and other shipping beyond, 1700.1

Hoewel het schilderij in 1700 werd geschilderd, is de provenance ervan nog jong, 
want over eerdere eigenaren is voorlopig niets bekend en aangezien de huidige  

1 Christie’s London, Auction Old Master Pictures, 9 juli 1999, lot 179. https://www.christies.
com/lot/lot-adriaen-verdoel-flessingue-1620-after-1700-a-capriccio-1480232/ (geraadpleegd 
20 december 2020). Zie ook RKD: https://rkd.nl/explore/images/56748 (geraadpleegd 5 no-
vember 2020). Het schilderij meet 83,7x107 cm. Het werd volgens mededeling van Christie’s 
verkocht aan een kunsthandelaar. De huidige verblijfplaats is onbekend en op ons verzoek om 
contact via Christie’s is niet gereageerd.
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eigenaar niet bekend is, kon het schilderij niet fysiek bestudeerd worden op 
provenance-sporen. Er is ook nog nooit eerder over dit schilderij gepubliceerd.2 
Wel is inmiddels door onderzoek naar de genrestukken van Verdoel de Oude de 
biografie van hem en zijn gelijknamige (vermoedelijke) zoon ontward en is ko-
men vast te staan dat deze laatste de schilder moet zijn.

Een capriccio is een in het zeventiende-eeuwse Italië uitgevonden genrestuk. 
Het is een figuratief geschilderd, realistisch-ogend kunstwerk, waarop doorgaans 
een gefantaseerd landschap of stadsgezicht is afgebeeld. Vaak zijn er op verras-
sende wijze in werkelijkheid bestaande elementen verwerkt. Hier is dat de Mid-
delburgse Oostkerk; de onmiddellijk herkenbare verrassende blikvanger in een 
mediterrane omgeving. Het schilderij laat een haventafereel zien dat zich ergens 
rond de Middellandse Zee lijkt af te spelen. In een markante diagonale perspectief-
lijn, die dwars over het schilderij loopt, is de rand van de kade zichtbaar met links 
achterin het kerkgebouw en daarvoor, frontaal in het schilderij een standbeeld 
van een vrouwenfiguur met anker en daarnaast een elegant-gekleed echtpaar. Op 
de voorgrond zijn havenwerkers in de weer met de goederen bestemd voor een 
schip dat op de rede ligt. Ook staan daar enkele voorname, deels oosters-geklede 
figuren die over de koop van deze producten lijken te onderhandelen. Op goe-
deren die op de kade liggen te wachten is, heel opvallend, een monogram met 
de initialen FCn te zien. Door de initialen te vergelijken met namen uit het Mid-
delburgse handelsmilieu is al gespeculeerd dat Verdoel het werkje mogelijk heeft 
gemaakt in opdracht van de Middelburgse koopman François Christiaensen.3

Dit artikel beoogt de iconografie van het schilderij en zijn productiecontext 
beter te begrijpen door het te plaatsen in zijn traditie, het leven van de maker en 
de vermoedelijke opdrachtgever. Eerst wordt het schilderij gesitueerd in het oeu-
vre van Adriaen Verdoel de Jonge en wordt op basis van de meest recente inzich-
ten diens biografie ontward van die van zijn meer bekende vader. Om de beteke-
nis van het schilderij te ontrafelen wordt vervolgens nagegaan in welke traditie dit 
capriccio werd geschilderd. Na een analyse van de belangrijkste iconografische en 

2 Een uitzondering vormt de inleiding in Arjan van Dixhoorn et al. (eds.), History of Zeeland 
in the world. Exploring the world from Zeeland (Middelburg, 2019), een bundel artikelen 
van studenten aan het Middelburgse University College Roosevelt. Daarin bevindt zich een 
voorlopige iconografische verkenning van het capriccio van Adriaen Verdoel geïnspireerd op 
de bachelorpaper van de jong-overleden kunsthistoricus Pepijn Suurmeijer, ‘Adriaen Verdoel 
II, the Forgotten Paulus Potter Lost in the Shadow of his Father’ (University College Roosevelt, 
Middelburg, 2017). 

3 Van Dixhoorn, et al., History of Zeeland in the world, introduction, 17-19.
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iconologische elementen wordt betoogd dat het werkje werd geschilderd ter na-
gedachtenis aan specifieke historische gebeurtenissen. Het bewijs daartoe wordt 
geleverd door een aantal personen en gebeurtenissen die op het doek zijn te iden-
tificeren in verband te brengen met de Middelburgse Directie van de Levantse 
Handel (DLH) en de rol van de koopman François Christiaensen en de kapiteins 
Bartholomeus Stroobant en Anthonij Woutermans in activiteiten van de DLH in 
de jaren voor het schilderij werd geschilderd.4

Adriaen Verdoel de Jonge en de Oude
Bij gebrek aan informatie over het leven van vader en zoon Verdoel is een verwis-
seling van beide schilders niet verwonderlijk. Al vanaf de achttiende eeuw werden 
de levens en oeuvres van beiden vaak met elkaar verward. Zoals het geval is met 
veel vroegmoderne schilders die in Zeeland werkten, bestaat er nauwelijks een 
kritische onderzoekstraditie over het leven en werk van vader en zoon. Ook naar 
de organisatie en werking van de Zeeuwse kunstmarkt is nog nauwelijks onder-
zoek gedaan. Verder blijkt het werk van Verdoel de Jonge wel verkocht te zijn  
onder de naam van beroemdere Hollandse schilders, zoals Paulus Potter. Dat lot 
ondergingen meer Zeeuwse meesters, zoals de Middelburgers Johannes Goe-
daert en François Rijckhals. Om meer te weten te komen over de schilder, Adriaen  
Verdoel de Jonge, zijn werk en omgeving, is het dus allereerst nodig de biografie-
en en de oeuvres van de twee Verdoels te ontwarren, en hun werk te identificeren 
dat onder andere namen circuleert.

In Cornelis de Bies Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst, gepubli-
ceerd in Antwerpen in 1662, komt vader Verdoel niet voor.5 De verwarring van 
beider levens begon met de tweede druk van De Groote Schouburgh der Neder-
lantsche Konstschilders en Schilderessen van Arnold Houbraken. In de eerste druk 
van dit vervolg op Karel van Manders Schilderboeck uit 1604 dat van 1718-1721 in 
drie delen in Amsterdam verscheen, wordt Adriaen Verdoel nog niet genoemd.6 

4 Zie voor Christiaensen: Murk van der Bijl, Idee en interest, Voorgeschiedenis, verloop en achter-
gronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Gro-
ningen, 1981), 37, 135-137, 158, 162, 357, 365, 383, 387; Johan Francke, Utiliteyt voor de gemeene 
saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697), 
deel I (Middelburg, 2001) met name p. 56-57, 366-370, 385-389; J.Th.H. Verhees-van Meer, De 
Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702-1713 (Middelburg, 1986), 154-155. 

5 Cornelis de Bie, Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst (Antwerpen: Jan Meyssens, 
Juliaen van Montfort, 1662).

6 Arnold Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen 
(Amsterdam, 1718).
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In de tweede druk die in 1753 in Den Haag verscheen wordt vermeld dat hij was 
geboren in Overmaas. Hoewel sommigen beweerden dat L. Bramer en J. de Wit 
[dat is: Jacob de Wet] diens leermeesters waren, meende Houbraken (ten onrech-
te) te weten dat Verdoel bij Rembrandt in de leer was geweest:

… waar door hy zoodanig in de Konst toenam dat men hem met rede onder de 
Konstenaars tellen mag, aangezien hy doorgaans in zyne Historische verbeel-
dingen, op grootse voorwerpen doelde.7

Zijn status als ‘konstenaar’ werd volgens Houbraken bevestigd doordat hij een 
groot boekliefhebber en ‘beminnaar van de dichtkonst’ was.8 Hij ging ook om 
met ‘de braafste Dichteren, inzonderheid met Joannes Antonides [van der Goes]’ 
en was lid van de Vlissingse rederijkerskamer. In 1675 gaf dat Konstgenootschap 
hem ‘om zyn beknopt en sinryk antwoord op de voorgestelde vrage de hoogste 
prys.’9 Naar de zoon wordt nergens verwezen en een sterfdatum kende Houbra-
ken niet.10 Zo werd in eerste instantie alleen vader Verdoel in de kunstgeschiede-
nis opgenomen, hoewel Pieter de la Ruë in de tweede uitgave van zijn Geletterd 
Zeeland uit 1741 al wees op het bestaan van de zoon:

Hij heeft een zoon gehad, ook Adriaan Verdoel genaamd, zekerlyk te Vlissingen 
gebooren, die de Schilderkunst mede geoeffend heeft, dog daar ik niets naders 
van te melden weete.11

7 Arnold Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen, 
tweede druk (Den Haag: J. Swart, C. Boucquet & M. Gaillard, 1753), 57-58.

8 Houbraken, De Groote Schouburgh, 57-58.
9 De la Ruë corrigeert in Geletterd Zeeland dat deze wedstrijd niet in 1675 maar in 1672 plaats-

vond.
10 Houbraken, De Groote Schouburgh, 57-58.
11 Pieter de la Ruë, Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen … met bygevoegd levensver-

haal der voornaamsten onder dezelve (Middelburg: M. en A. Callenfels, 1741), 507-508. Zie 
ook Johannes Immerzeel, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, 
beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters: van het begin der vijftiende eeuw tot heden, deel 
1 (Amsterdam, 1842), 171. Deze noemt de zoon niet, hoewel hij zich baseert op Pieter de la 
Ruë. Met dank aan Tara Boots voor deze referentie. Christiaan Kramm, De levens en werken 
der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van 
den vroegsten tot op onzen tijd (Amsterdam, 1857-1864) 1706 (https://www.dbnl.org/tekst/
kram011leve01_01/), spreekt per abuis van Adriaen Verdoes (sic!), en stelt met ene Balkema 
zijn geboortejaar op 1620 en zijn sterfjaar op 1681. Dit boek was aangekondigd als een aanvul-
ling op en correctie van het werk van Immerzeel.
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Vader en zoon komen als twee afzonderlijke personen voor in het Biographisch 
Woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa uit 1876.12 Over Verdoel de 
Jonge weet Van der Aa alleen te melden dat hij net als vader Verdoel de schilder-
kunst beoefende. In de vierde aflevering van zijn Levensberichten van Zeeuwen uit 
1893 voegt J. Nagtglas aan de dan bekende gegevens over Verdoel de Oude toe dat 
hij stierf in Vlissingen en op 19 januari 1675 op het Middelkerkhof werd begraven. 
Nagtglas geeft Verdoel de Jonge opnieuw geen eigen lemma. Hij voegt hem toe als 
afsluiting van de biografie van de vader:13

Zijn zoon Adriaan volgde hem in zijn werkkring op en werd mede een niet on-
verdienstelijk schilder.14

Ook in deel drie van de Encyclopedie van Zeeland werd Adriaen Verdoel de Jonge 
nog altijd opgenomen in de biografie van zijn vader. Hij wordt omschreven als een 
begaafd schilder van vanitas-stillevens die in 1695/96 lid werd van het Lucasgil-
de van Middelburg. Zoals met veel kleinere meesters gebeurde, ontwarde de be-
faamde Middelburgse kunsthistoricus Laurens Bol  als eerste de levens van vader 
en zoon. Hij voegde ook nieuwe biografische en iconografische kennis toe. Hij 
deed dat in Holländische Maler des 17. Jahrhunderts nahe den Grossen Meistern, 
zijn studie over minder bekende Nederlandse landschaps- en stilleven-schilders, 
onder wie een flink aantal door hem geherwaardeerde Middelburgse meesters.15 
Recent bouwde Angela Jager hierop voort in haar proefschrift over de Amster-
damse markt voor goedkope historiestukken. Zij schreef een vrij uitgebreide bio-
grafie over Verdoel de Oude als leerling van de Haarlemse historieschilder (en 
leerling van Rembrandt) Jacob de Wet. Om zijn oeuvre te reconstrueren moest 
ze zijn werk bovendien ontwarren van dat van diens (vermoedelijke) zoon. Zo 

12 A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel 19, 136-137. Van der Aa ver-
wijst naar de vader als Adriaen Verdoes (sic!) en naar de zoon als Adriaen Verdoel.

13 Frederik Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, 
staatundig en heldhaftig Zeeland, deel 2 (Middelburg, 1888-1893), 828. Nagtglas meldt dat 
Verdoel in Vlissingen familie had en er vaak verbleef.

14 Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, 827-828.
15 Laurens Bol, Holländische Maler des 17. Jahrhunderts. Nach den Grossen Meistern. Land-

schaften und Stilleben (Braunschweig, 1969), 230-231, 236, 356, 358. In diens Die Holländische 
Marinemalerei des 17. Jahrhunderts (Braunschweig, 1973), komen beiden niet voor.
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verscheen voor het eerst ook een uitgebreide catalogus van Verdoel de Jonge.16 
Hoewel de levens en het werk van vader en zoon nu duidelijker dan ooit waren 
onderscheiden, wordt de zoon toch nog altijd vooral in de context van zijn vader 
behandeld. Bijgevolg is er inmiddels veel over de vader bekend, maar nog altijd 
nauwelijks iets over de zoon. Om meer inzicht te krijgen in het leven en werk van 
de zoon is het daarom toch nodig om eerst wat dieper in te gaan op de vader, bij 
wie hij ook zijn eerste opleiding zou hebben ontvangen.

Adriaen Verdoel de Oude werd op 9 april 1623 gedoopt in Poortugaal bij Rot-
terdam als zoon van de korenmolenaar Joris Claesz. Verdoel (1585-1631/37) en 
Susanna IJsbrantsdr. van Bijlant (ca. 1583-1649/50). In 1643, een paar jaar na het 
overlijden van haar man, werd Susanna van Bijlant in Brielle aangesteld als ‘stadts 
vroetwijff.’ Adriaen Verdoel was inmiddels naar Haarlem vertrokken waar hij op 
16 juni 1641 voor een bedrag van 48 gulden per jaar in de leer ging bij Jacob de 
Wet, een leerling van Rembrandt en een bekend producent van historiestukken 
die op de Amsterdamse kunstmarkt werden verkocht. Verdoels vroegste werk 
dateert van 1643, en in 1649 werd hij lid van het Haarlemse Lucasgilde. Hij is 
niet lang daarna gehuwd met Cornelia Willemsdr., die in 1655 wellicht in het 
kraambed overleed; een jaar eerder hadden ze een testament opgemaakt. Hij her-
trouwde met Maria Cornelisdr. van Warmont. Nadat Verdoel zich als zelfstandig 
meester in Haarlem had gevestigd, produceerde hij werk voor de Amsterdamse 
kunstmarkt. Zo zal hij in contact zijn gekomen met Franciscus van den Enden, 
een arts en handelaar in prenten en schilderijen die in 1652 failliet ging, waarna hij 
een Latijnse School stichtte. Hij werd de leraar van Spinoza en Joannes Antonides 
van der Goes (1647-1684). Met de laatste raakte Verdoel mogelijk bevriend.17 

In 1660 woonde Verdoel nog in Haarlem, daarna moet hij naar Vlissingen zijn 
verhuisd. Volgens Houbraken werd hij daar immers de leermeester van Jan de 
Groot, die in 1666 in Haarlem bij Adriaen van Ostade in de leer ging. Waarom 
Verdoel naar Vlissingen verhuisde, is niet bekend. Wel is zeker dat zijn broer Ys-
brant Verdoel (1621-voor 1678) al eerder naar het zuiden was verhuisd. Hij was in 

16 Angela Jager, ‘Galey-schilders’ en ‘dosijnwerck’. De productie, distributie en consumptie van 
goedkope historiestukken in zeventiende-eeuws Amsterdam (Proefschrift, Universiteit van Am-
sterdam, 2016).

17 Jager, ‘Galey-schilders’ en ‘dosijnwerck’, 355-357; site Nederlands Instituut voor Kunstgeschiede-
nis, geraadpleegd 29 juli 2019; A. Bredius, ‘Het schetsboek van Jacob de Wet’, in: Oud-Holland. 
Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz. 
(1919), 215-216.
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1656 ‘boekweijtemeelgrutter te Hulst in Vlaenderen.’18 In Vlissingen werd Verdoel 
mogelijk lid van de lokale rederijkerskamer. Hij nam immers deel aan de prijsvra-
gen die De Blauwe Acoleye op 1 november 1672 uitschreef en die op 31 december 
van dat jaar door rederijkers uit Vlissingen, Middelburg en Veere waren beant-
woord. De bijdragen aan de wedstrijd werden gebundeld in Ne’erlandts Vallende 
Oorsaeck en hulp-middelen tot desselfs her-stel, dat in Middelburg bij H. Smidt 
werd gedrukt. ‘Adriaen Georgius Verdoel’, die namens Vlissingen een refrein en 
een liedje indiende, had de prijs voor het beste antwoord gekregen. Hij werd door 
de factor van de Vlissingse kamer, J. van Liere, in een lofdicht geprezen als: ‘Gy die 
door Schilder-Konst afmalen kondt naer ’t Leven.’19 Verdoel de Oude werd blijk-
baar op 19 januari 1675 op het Middelkerkhof te Vlissingen begraven.20 Wanneer 
die sterfdatum juist is, dan zijn alle latere werken die met Verdoel gesigneerd zijn 
of aan hem kunnen worden toegeschreven, van de hand van zijn zoon Verdoel de 
Jonge.21 Is deze sterfdatum niet juist, dan blijft er een mogelijkheid dat schilderij-
en van Verdoel de Oude en Verdoel de Jonge van dezelfde persoon zijn. Voorlopig 
gaan wij daar niet vanuit omdat, slechts dertig jaar na de laatste vermelding van 
Verdoel de Jonge, De la Ruë een vader en zoon onderscheidt.

Verdoel de Oude schilderde vooral landschappen, diervoorstellingen, vani-
tas-stillevens en historische allegorieën. Naar aanleiding van een testament van 
21 mei 1677 werd in Amsterdam dat jaar het schilderij ‘Hesters onmacht bij de 
koning Assueros’, samen met een groot aantal andere objecten, geveild door 
kunsthandelaar Hendrick Meyeringh.22 Het is later toegeschreven aan Verdoel 
de Oude, aan wie wel meer bijbelse voorstellingen werden toegeschreven die alle 
dateren van de late zeventiende eeuw. Maar omdat de Oude wellicht in 1675 over-
leed, kan het goed zijn dat ze niet aan Verdoel de Oude maar aan de Jonge toe-
geschreven moeten worden. Die legde zich aan het begin van zijn carrière toe op 

18 Jager, ‘Galey-schilders’ en ‘dosijnwerck’, 357 noot 4; A. Bredius, ‘De schilder Jan de Groot’, in: 
Oud-Holland (1887), 64-65. Bredius vermeldde onjuist dat Jan de Groot in 1650 in de leer ging 
bij Verdoel, maar dat betreft diens geboortejaar.

19 Ne’erlandts Vallende Oorsaeck en hulp-middelen tot desselfs her-stel (Middelburg, 1673). Ver-
doel voerde in het bundeltje als zinspreuk ‘Geen genot, buyten God.’

20 Bol, Holländische Maler des 17. Jahrhunderts, 230. In de begraafregisters van Vlissingen van 
januari 1675 werd hiervan geen bewijs gevonden. Zie: ZA, Rekenkamer D, inv.nr. 61400 en 
61401.

21 Jager, catalogus III; site Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, geraadpleegd 29 juli 
2019.

22 Künstler-inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und 
XVIIIten Jahrhunderts, deel 1 ([S.l.], 1915-1922), 335.
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dit soort genrestukken. Te denken valt aan schilderijen als ‘Drie mannen in een 
vuuroven’, ‘De verzoening van Ezau met Jakob’, ‘Kruisdraging’, ‘Het sterfuur van de 
rijken en de armen’, ‘Ananias en Safira’, ‘Melchisedek zegent Abraham’, ‘Marochai’s 
zegetocht’ en ‘Josephs kroning in Egypte.’23

Adriaen Verdoel de Jonge was actief in Middelburg tussen 1695 en 1700. Hij schil-
derde vooral portretten, diervoorstellingen, stillevens en havengezichten. Zijn ge-
boorte of sterfjaar zijn niet bekend, hij is in elk geval na 1700 overleden.24 De tra-
ditie wil dat Adriaen Verdoel de Jonge de zoon was van Verdoel de Oude.25 Maar 
over zijn jeugd is niets bekend, en alleen over zijn familiale omgeving weten we 
iets meer. Zo trouwde in 1688 zijn nicht Susanna Verdoel uit Hulst – inmiddels we-

23 C. Hofstede de Groot (red.), Quellenstudien zur Holländische Kunstgeschichte, III: Die Urkun-
den über Rembrandt (1575-1721) (Den Haag, 1906), 483; Jager, ‘Galey-schilders’ en ‘dosijnwerck’, 
385-395. Jager schrijft de schilderijen ‘Melchisedek zegent Abraham’ en ‘De kruisdraging’ toe 
aan Verdoel de Oude en schrijft ‘Drie varkens in een stal op stro liggende’ vooralsnog aan geen 
van beiden toe. 

24 Site Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, geraadpleegd 29 juli 2019.
25 Bewijs hiervoor is nog niet gevonden, maar het is zeer waarschijnlijk. De broer van Adriaen 

de Oude, Ysbrandt Verdoel, gehuwd met Margrieta Pouliers, had waarschijnlijk twee zoons 
en een dochter. Johannis werd op 16 maart 1670 te Hulst gedoopt en Jacob op 26 januari 1674. 
Susanna, ook woonachtig in Hulst, huwde op 9 december 1678 te Hengstdijk in eerste echt 
met Franchoijs Pruijssen. Er zijn in de DTBL-gegevens van het Hulster gemeentearchief geen 
aanwijzingen gevonden dat Ysbrandt en Margrieta een zoon Adriaen hadden. ZA, toegang 
995, DTBL, HUL-14, 32recto en 46recto en HUL-32, p. 12.

Drie varkens in een 
stal, olieverfschilderij 
door waarschijnlijk 
Adriaen Verdoel de Jonge 
(Staatliches Museum 
Schwerin, inv.nr. 2297).
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duwe – met Julius de Mandeville (1643-1694), zoon van Emmanuel de Mandeville, 
stadsgeneesheer en professor aan de Illustere School te Nijmegen, en Petronella 
van Riemsdijk. Julius de Mandeville, die luitenant en ondermajoor was in het gar-
nizoen van Hulst, speelde een belangrijke rol in de Hollandse Oorlog (1672-1679). 
Zijn compagnie was in 1675 vanuit Hulst ingekwartierd in Den Bosch. De zoon 
van zijn broer Michael, zwager van Verdoels nicht, was de beroemde – in Rotter-
dam geboren – filosoof Bernard de Mandeville (1670-1733). Zowel de connecties 
van zijn Hulsterse familie als van zijn vader maken het aannemelijk dat Adriaen 
Verdoel de Jonge in een filosofisch (mogelijk zelfs libertijns) milieu opgroeide. 
Het is denkbaar dat hij Bernard de Mandeville persoonlijk kende. Die begon in 
de jaren 1680, toen Verdoels nicht Susanna zijn tante werd, te publiceren.26 Het is 
verder evenmin zeker wanneer Verdoel de Jonge zich in Middelburg vestigde of 
waar hij werd opgeleid. Op 12 mei 1682 werd in Middelburg een Abram Verdoel 
begraven. De ouders woonden op het Molenwater. Mogelijk gaat het hier om een 
kind van Verdoel de Jonge, wat hem al in de jaren 1680 in Middelburg zou plaat-
sen.27 Hij duikt uiteindelijk in 1695 op als Adrianus Verdoel, fijnschilder, wanneer 
in de rekeningen van het Middelburgse Lucasgilde voor dat jaar wordt geregis-
treerd dat hij toen het eerste deel van zijn ‘vrijgelt’ betaalde. In 1696 betaalde hij 
de rest. Nadien ontbreekt opnieuw elk spoor. Mogelijk trok Verdoel zich, net als 
zijn tijdgenoot Adriaen Coorte die nooit gildebroeder werd, weinig van het verde-
re gildeleven aan, zonder dat het gilde dat heel problematisch vond.28

Volgens de catalogus van Christie’s te Londen kan Verdoel de Jonge’s Capric-
cio of a Mediterranean harbour with merchants beïnvloed zijn geweest door de 
Amsterdamse schilder Abraham Storck (1644-1708). Storck specialiseerde zich 
met veel succes in zeezichten en capriccio’s. Er bestaan inderdaad opvallende 
stilistische overeenkomsten tussen capriccio’s van Storck, zoals zijn Mediterrane 
haven met op de voorgrond een elegant paar (1689) of Hollandse schepen voor een 
mediterrane haven (1676), en het havengezicht uit 1700 van Verdoel. Omdat Stor-
cks oudst gesigneerde werk dateert van 1666 is het mogelijk dat Verdoel bij hem 

26 Zie de genealogie bij de site Bernard Mandeville M.D., geraadpleegd september 2020.
27 ZA, RekD, inv.nr. 59381, begraaflijst Middelburg 12 mei 1682. Zie: Zeeuwen gezocht. Een nader 

onderzoek van rekeningen, bijvoorbeeld uit de Zeeuwse Rekenkamer van die tijd zou wellicht 
meer kunnen opleveren.

28 A. Bredius, ‘De gildeboeken van St. Lucas te Middelburg’, in: Archief voor Nederlandsche kunst-
geschiedenis 6 (1884-1887), 106-264, 228-229. Bol, Holländische Maler, 359. Er is geen dood-
schuld voor Verdoel te vinden.



Een allegorie op de Levantse handel72

in de leer is geweest.29 In verband met Verdoels havengezicht is de beschrijving 
die Houbraken van Storcks werk gaf interessant omdat zij ook op Verdoels werk 
van toepassing is. Storck schilderde:

Ongestuime en stille zeestukken, schepen, en zeehoofden vol gewoel van beel-
tjes, ook steygerbooten, en andere vaartuigen, gepropt met soldaten en bootsge-
zellen met kisten en kooygoet, om de zelve aan boort van de op anker leggende 
zeeschepen te voeren, welk gewoel hy geestig en natuurlyk wist te verbeelden.30

In Verdoel de Jonges bijbelse voorstellingen zou de invloed van zijn vader aanwe-
zig zijn, die zich net als zijn leermeester De Wet specialiseerde als historieschil-
der. Wellicht niet toevallig zijn ook de meeste overgeleverde werken van Verdoel 
de Jonge historiestukken, waaronder zijn vroegst gesigneerde werk uit 1690 en 
1691. Maar hij schilderde ook vanitas-stillevens (zoals een gedateerd in 1692) en 
een genrestuk als Het doktersbezoek. Mogelijk onder invloed van Storck schilder-
de hij havengezichten. Het laden van een boot, gesigneerd ‘A. verdoel F.’ werd in 

29 ‘Abraham Storck’, site Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, geraadpleegd op 11 mei 
2020.

30 Arnold Houbraken, De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen, 
tweede druk (Den Haag: J. Swart, C. Boucquet & M. Gaillard, 1753), 320.

Een mediterraan havengezicht, 
olieverfschilderij van Abraham Storck (1635-
1710) (verblijfplaats onbekend).

Zuidelijk havengezicht met een obelisk met 
de vier moren van Livorno. Dit schilderij van 
Abraham Storck vertoont sterke overeenkomst 
met het capriccio van Verdoel. Afmetingen: 
66x81,5 cm., ca. 1659-1708 (verkocht door 
Christie’s Londen, 7 juli 2000 onder lot nr. 20).
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2014 in Parijs geveild. Het werk, dat vermoedelijk ten onrechte verkocht is als een 
schilderij uit 1647, beeldt een havenhoofd af in een bergachtig noordelijk Euro-
pees landschap en vertoont affiniteit met het werk van Storck en Verdoels eigen 
havengezicht. Een portret gedateerd 1700 en gesigneerd door Adriaen Verdoel 
bevindt zich in het kunstmuseum van Charkov, Oekraïne.31 Volgens hun biograaf 
Nagtlas werd een groot gerechtigheidstafereel op het stadhuis van Domburg zon-
der bewijs aan een Verdoel toegeschreven.32 De Vlissingse H.G. van Grol beweer-
de overigens in 1932 dat Verdoel de Oude in 1669 een Gezicht op de stad Vlissin-
gen maakte dat voor vier Pond Vlaams en vier schellingen voor het stadhuis van 
Vlissingen werd aangekocht. Het ging tijdens het Engelse bombardement op de 
stad in 1809 verloren.33 Rest nog de vraag of het MuZEEum in Vlissingen met zijn 
anonieme Rede van Vlissingen, gedateerd op 1690, een werk van Verdoel de Jonge 
in zijn collectie heeft.34 

31 Adriaan van der Willigen en Fred G. Meijer, A dictionary of Dutch and Flemish still-life pain-
ters working in oils: 1525-1725 (Leiden, 2003), 203. Aldaar foutief toegeschreven aan Verdoel de 
Oude.

32 Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel 2, 828.
33 H.G. van Grol, ‘Een groot schilderij van 1669: Gezicht op Vlissingen’, in: Vlissingsche Courant, 

30 maart 1932, p. 1. In 1669 schilderde Petrus Segaers een Gezicht op Vlissingen vanuit zee.
34 Bruikleen Zeeuws Maritiem MuZEEum te Vlissingen (onder inv.nr. 3127) van het Rijksmuse-

um in Amsterdam (aldaar onder objectnr. SK-A-741).

De rede van Vlissingen, ca. 1690, anoniem olieverfschilderij, 96x146 cm., (Zeeuws Maritiem 
MuZEEum, Vlissingen, bruikleen van het Rijksmuseum, Amsterdam, SK-A-741).
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Tenslotte is er nog het probleem van de ‘Varkensstallen’. Bredius meldde in 1887 
dat er van Verdoel ‘uitmuntende’ voorstellingen van varkens in een stal te zien 
waren in het Museum te Schwerin. De ongedateerde paneeltjes waren wel gesig-
neerd. Volgens Bredius waren er ook werken van Verdoel aan de bekendere Paulus 
Potter toegeschreven. Hij zag in Engeland meerdere voorstellingen van varkens 
in een schuur met een vervalste Potterhandtekening.35 Het is niet zeker of deze 
voorstellingen door Verdoel de Oude of de Jonge zijn gemaakt. Volgens Laurens 
Bol was Paulus Potter in 1642 leerling van Jacob de Wet in Haarlem, in dezelfde 
tijd dat Verdoel de Oudere er in de leer was. Hij neemt daarom aan dat Verdoel 
de Oudere de schilder is. Anderzijds zijn de werken in Schwerin gesigneerd als 
‘A verdoel f ’, wat doet vermoeden dat ze van de hand van Verdoel de Jonge zijn. 
Alleen van hem zijn werken bekend die met ‘f ’ voor fecit (hij maakte) gesigneerd 
zijn. Omdat Verdoel de Jonge een groter aantal genres beoefende dan zijn vader is 
het goed mogelijk dat hij de verschillende ‘Varkensstallen’ schilderde die aan een 
Verdoel zijn toegeschreven.36 Hij hoeft dat ook niet geleerd te hebben van Pau-
lus Potter. De Middelburgse meester François Rijckhals (1602-1647) schilderde 
eveneens stallevens. Net als die van Potter hebben die overigens een heel andere 
stijl dan die van Verdoel. Overigens vallen de ‘varkensstallen’ die aan Potter zijn 
toegeschreven wat stijl en coloriet betreft ook buiten de rest van diens oeuvre.37

Zee- en havengezichten
Water, schepen, een vuurtoren, een haven. Het schilderij van Verdoel bevat veel 
elementen van maritieme schilderijen. Maar dat niet alleen. Er is er ook veel te 
zien aan de wal: een kerk, een standbeeld, twee obelisken, een ‘Italiaans’ gebouw, 
waarschijnlijk een beurs of overdekte marktplaats. Op de achtergrond een berg-

35 Bredius, ‘De gildeboeken’, 228; Bol, Holländische Maler, 231. Jager noemt opmerkelijk genoeg 
maar één werkje van Verdoel de Oude of de Jonge in Schwerin, maar Bol vermeldt er wel 
degelijk twee. Hij wees er ook op dat op de afbeelding van een andere ‘Varkensstal’ bij het RKD 
duidelijk de signatuur ‘P. Potter’ door de ‘A’ van de signatuur van Verdoel was te herkennen.

36 Bol, Holländische Maler, 230-231 en 356. Bol vermoedt zonder verdere argumentatie dat de 
Varkenstallen het werk waren van Verdoel de Oude.

37 Naar de redenering van Pepijn Suurmeijer in zijn paper ‘Adriaen Verdoel II, the Forgotten Pau-
lus Potter’, 11-12, 15-18. Deze problematiek vraagt nog nader onderzoek, want zowel de huidige 
eigenaar van Two Pigs in a Sty (Museum of Fine Arts in Houston) als Sotheby’s, waar het in 
2008 werd geveild voor 217.250,- GBP, schrijven dit werk toe aan Potter. Volgens Sotheby’s was 
het gesigneerd en gedateerd linksboven ‘paulus potter f. 1649.’ Helaas is dat op de digitale foto 
niet te zien. Zie de website van Sotheby’s (geraadpleegd op 19 mei 2020). Het is de vraag of de 
signatuur authentiek is. Dit werk lijkt sprekend op Twee varkens in een stal van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te Brussel, dat gesigneerd en gedateerd is: ‘Paulus.potter.f.1647.’
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landschap. Dit maritieme schilderij werd vervaardigd meer dan twee eeuwen na-
dat de eerste zeestukken werden geschilderd. Het genre van het maritieme schil-
derij ontwikkelde zich snel vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw toen de 
eerste schilders zich erin specialiseerden. De Haarlemse schilder Hendrik Cor-
nelis Vroom (1566-1640) was een belangrijke voortrekker van het genre. Binnen 
korte tijd werd hij populair en vermaard binnen Europa. Vroom reisde veel en 
had een avontuurlijk bestaan. Hij zwierf aanvankelijk in de Noordelijke en Zui-
delijke Nederlanden rond en reisde vervolgens per schip naar Spanje en vandaar 
naar Livorno, Turijn, Florence en Rome. Onderweg ontmoette hij leermeesters 
van verschillende niveaus. De reislust en onrust duurde tot hij bij kardinaal Fer-
dinando de Medici in dienst kwam. Bij deze Ferdinando de Medici (1549-1609), 
voor wie hij tussen 1585 en 1587 werkte, werd zijn enthousiasme voor schepen en 
havens gevoed. Ferdinando had grote interesse in maritieme zaken, liet havens 
ontwikkelen en bevorderde de handel. Vroom tekende voor hem talloze schepen 
en havens. Op de terugweg van Italië naar de Republiek werkte hij een tijdje in 
Frankrijk.38 

In 1590 trouwde Vroom met Joosge Cornelisdr. Gans. Het echtpaar verhuisde 
naar Dantzig, waar Vroom van zijn oom Frederick lessen in perspectieftekenen 
kreeg. Een jaar later vertrok hij voor een reis naar Portugal. Hij leed schipbreuk 
en vanaf dat moment zat de schrik erin. Het werd het einde van zijn avontuurlijk 
rondreizen. Maar de zee bleef belangrijk. Zijn ervaringen gebruikte Vroom om 
zich te specialiseren in het maken van spectaculaire zeestukken. Hij maakte in de 
jaren rond 1600 ook ontwerpen van zeeslagen voor een serie tapijten in opdracht 
van de Engelse koningin en de Staten van Zeeland.39 Zijn schilderijen uit die tijd 
verbeelden hoe schepen vergingen en mannen overboord vielen en verdronken. 
Ze drukken zo de wreedheid van de zeeslagen uit en hoe zwaar het zeeleven was. 
Later verbeeldde Vroom in zijn schilderijen eerder de schoonheid van de Neder-
landse vloot. Zo propageerde hij de sublieme zeemacht van de jonge Republiek. 
Intussen stond ook de ontwikkeling van een gespecialiseerde landschapsschilder-
kunst niet stil. Paul Bril (1554-1626), een Antwerpse schilder die lange tijd in Italië 

38 Gerlinde de Beer, The Golden age of Dutch Marine Painting. The Inder Rieden Collection. 4 de-
len (Leiden, 2019), 172; Schilder boeck, folio 287v, 1604 (geraadpleegd via DBNL in september 
2020).

39 C.A. van Swigchem en G. Ploos van Amstel, Zes unieke wandtapijten: strijd op de Zeeuwse 
stromen 1572-1576 (Zwolle, 1991). Zie ook: Katie Heyning, De tapijten van Zeeland (Middel-
burg, 2007), 61. Het contract om ontwerpen voor de tapijten te maken werd in 1593 getekend.
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werkte, richtte zich op het schilderen van idealistische landschappen. Zijn werken 
hadden soms de schijn van topografische schilderijen, omdat hij elementen uit de 
werkelijkheid gebruikte. In zijn schilderij van Bracciano zijn een bestaand kasteel 
en het meer van Bracciano realistisch weergegeven, maar het landschap zelf is 
geïdealiseerd.40

Vroom ontwikkelde het maritiem schilderen tot een zelfstandig genre. Zijn car-
rière was daardoor nauw verbonden met de opkomst van de Nederlandse zee-
macht. Vroom had vele navolgers, en velen gaven een eigen draai aan het mari-
tieme schilderij. Sommigen zagen in de gruwelen van de zee een religieus motief. 
Anderen verbeeldden graag de militaire kracht van de Staatse vloot. Op schil-
derijen uit de eerste decennia van de zeventiende eeuw versterkte de aanwezig-
heid van het Kasteel Rammekens op de achtergrond dat motief van de zeemacht. 
Andere zeeschilders bekwaamden zich in maritieme taferelen van alledag met 
vissersschepen en werkbootjes, zoals Jan Porcellis deed. Overigens zou ook de 
visserman gezien kunnen worden als een symbool voor kracht van de Republiek. 
Volgens Jonathan Israël vormden zeelieden en vissers immers de ruggengraat 
van haar zeemacht.41 Het schilderen van vissersschepen betekende meer dan het 

40 Cécile Laffon, ‘De haven in de 17de-eeuwse Vlaamse schilderkunst: van antiek geïnspireerd tot 
exotisch dromerig’, in: Sandrine Vézilier-Dussart en Cecile Laffon, Vlaanderen en de zee (Ant-
werpen, 2015), 125-126.

41 Jonathan Israel, De Republiek, 1477-1806 (Franeker, 1996), 204.

Paul Bril, Gezicht op Bracciano, 1620, 74,5 x 163,6 cm., olie op doek (Art Gallery of Southe 
Australia, Adelaide).
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afbeelden van een ambacht. De vissers betekenden kracht. Zo ontstond er een 
waaier aan stijlen en thema’s in de maritieme schilderkunst: scheepsportretten, 
havengezichten, zee, kust en strand; met historische, imaginaire, allegorische of 
natuur-nabootsende motieven.

Tot de schilders die zich specialiseerden in maritieme schilderijen behoorden 
ook de gebroeders Jacobus (1641-1688) en Abraham Storck (1644-1704). Zij maak-
ten schilderijen waarop koopvaardijschepen en plezierjachten waren afgebeeld. 
Op dit soort werken is het altijd mooi en kalm weer. Laurens Bol vond dat de 
indruk wordt gewekt dat scheepvaart ‘eine angenehme Lustfahrt ist und die Fi-
scherei ein ergötzlicher Sport unter freiem Himmel.’42 Franz Ossing meent dat de 
wolkenluchten van Storck weliswaar bestaande wolkenformaties zijn, maar dat 
Storck steeds een wolktype kiest dat bij de sfeer van het schilderij hoort. Zijn wol-
kenluchten krijgen daardoor een symbolische lading.43 Storck is waarschijnlijk 
nooit in Italië geweest, maar bestudeerde de Italiaanse prenten van Israël Silves-
tre (1621-1691). Hij componeerde met elementen als zuilen, torentjes en koepels 
schilderijen met een mediterrane sfeer. Ze wekken de bedrieglijke indruk dat ze 
de werkelijkheid nabootsen. 

Ook Verdoel schilderde in zijn capriccio uit 1700 een wolkenlucht die op rustig 
weer duidt. De ontspannen sfeer van het schilderij doet sterk denken aan de wer-
ken van Abraham Storck, waardoor wel is gedacht dat Verdoel de Jonge bij hem 
in de leer moet zijn geweest. Vergeleken met andere imaginaire of quasi-realis-
tische zeegezichten is het schilderij van Verdoel bijzonder omdat het elementen 
uit mediterrane havens combineert met een iconisch en zeer herkenbaar element 
uit de stad Middelburg, de Oostkerk. Gezien de combinatie van elementen is de 
kans groot dat hij dit schilderij niet voor de vrije markt, maar in opdracht heeft 
vervaardigd. Daarbij gebruikte hij de in dit genre ontwikkelde grammatica van 
het symbolische mediterrane landschap om zo met elementen die, voor de goede 
verstaander, naar zijn opdrachtgever verwezen een sterk narratieve compositie 
te scheppen. Met behulp van die grammatica konden meer unieke elementen ge-
identificeerd worden. Het ensemble van die grammaticale en unieke elementen 
maakt het mogelijk het schilderij te interpreteren als een allegorisch narratief dat 
Verdoel de Jonge rondom twee concrete gebeurtenissen in het leven van zijn ver-
moedelijke opdrachtgever, François Christiaensen, heeft gesponnen.

42 Bol, Holländische Maler, 323.
43 Franz Ossing, ‘Between everyday clouds and embellishments of the sky’, in: Gerlinde de Beer, 

The Golden age of Dutch Marine Painting, deel I, 156.
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Iconografische analyse
Het is niet moeilijk de op het schilderij af-
gebeelde kerk te identificeren als de acht-
hoekige Middelburgse Oostkerk, speciaal 
gebouwd voor de gereformeerde eredienst 
en op donderdag 6 juli 1667 in gebruik geno-
men. De Oostkerk is hier echter weggehaald 
uit de Middelburgse werkelijkheid, en bijna 
als een fantasie-element geïntegreerd in een 
veel minder makkelijk te herkennen medi-
terrane omgeving. Gezien de classicistische 
architectuur van de Oostkerk doet het ge-
bouw zich aan beschouwers die Middelburg 
niet kennen voor als een volledig natuurlijk 
element in een mediterrane omgeving. De 
gedachten zouden kunnen afdwalen naar 
Venetië of een andere plek in Italië. Voor 
de kerk bevindt zich een open tempel voor-
zien van Dorische zuilen van glad marmer, 
een timpaan en daarbovenop drie Romeinse 
mythologische figuren. Geheel links Justitia 
(godin van het recht met weegschaal), in het 
midden Mercurius (god van de handel, rei-
zigers en boodschapper van de goden, met 
hoed, reizigersmantel en caduceus of staf ) 
en geheel rechts Mars (god van de oorlog, 
met getrokken zwaard). Deze beelden zijn niet direct in verband te brengen met 
een bekend bouwwerk, noch de daarvoor geplaatste zuilen in de vorm van twee 
obelisken, beide voorzien van een (rozen)kruis.44 De tempel kan heel goed aan de 
fantasie van de schilder zijn ontsproten, want de betekenis van de drie mythologi-
sche beelden kan direct in verband worden gebracht met de inhoud van het schil-
derij. Ze kunnen daardoor ook gebruikt worden om de betekenis van het capric-

44 H.M. Kesteloo, ‘De stadsrekeningen van Middelburg IX, 1700-1810’, in: Archief (1902), 113. Zie 
ook: https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/arc/1902-01-01/edition/0/page/727. De twee 
obelisken die voor de Oostkerk staan werden hier pas in 1782 geplaatst en dienden als lan-
taarnpaal.

Kopergravure van de Oostkerk 
uitgegeven door Nicolaas Jansz. 
Visscher, ca. 1670-1675 (Collectie 
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, ZI-II, inv.nr. 624).



Arjan van Dixhoorn, Johan Francke en Veronica Frenks 79

cio te ontsleutelen. Door de fantasierijke beeldtaal van het capriccio te verweven 
met allegorische betekenissen overstijgt Verdoel de fantasievolle virtuositeit van 
het genre, en zo blijkt hij een uniek tijdsdocument te hebben gecreëerd.

In het tempelgebouw bewegen zich meerdere 
mannen die overduidelijk met elkaar in gesprek zijn 
en waarschijnlijk handeldrijven. Het tempelgebouw 
lijkt dus als beurs in gebruik te zijn, op een manier 
die in de Republiek gebruikelijk was. Maar de Mid-
delburgse beurs die zich bij de Abdij bevond, noch 
andere beurzen die zich in de stad bevonden, zijn hier afgebeeld. Dat hier een 
beursfunctie is uitgebeeld wordt bekrachtigd door de ingepakte baal en amfoor 
die ervoor op het scheepsdek liggen en op handel duiden. Vooraan op de kade 
liggen nog meer goederen. In de balen zou textiel verpakt kunnen zijn, zoals zijde 
en katoen.45 Het kan zijn dat het houten kistje verwijst naar de handel in opium, 
maar zo’n kistje kan even goed andere goederen hebben bevat. De inhoud van de 
ronde manden is ongewis, maar ze zouden gedroogd fruit in de vorm van krenten, 
dadels of vijgen bevat kunnen hebben. Zowel rechts van de Oostkerk als rechts 
van het aan de rechterzijde afgebeelde schip zijn pakhuizen zichtbaar. Deze doen 
qua bouwstijl, met hun hoge smalle vensters onder de dakrand, sterk denken aan 
pakhuizen zoals die in die tijd in havensteden als Genua en Livorno werden ge-
bouwd. Ze maken niet alleen duidelijk dat handel een centraal thema van het 
werk is, maar ook dat in deze allegorische voorstelling zowel de stad Middelburg 
als het Middellandse Zeegebied een rol spelen.

In de eerste beschrijving van het werk door veilinghuis Christie’s werd veron-
dersteld dat rechts een Nederlands oorlogsschip is afgebeeld. Ofschoon het een 
fregat betreft, is dit zeker geen oorlogsschip. Zelfs de kleinste fregatten van de 
marine hadden rond 1700 minimaal zestien tot vierentwintig stuks geschut, ter-
wijl hier hooguit veertien stuks geschut en acht draaibassen aanwezig zijn.46 Dat 
betekent dat hier een kaper of een lorrendraaier afgebeeld is. De vlag van het 
schip aan de voorsteng (een rode vlag met in goud de burcht van Middelburg) is 

45 Zie voor dit soort goederen: NA, 1.01.02, Consulaatsarchief Smyrna, inv.nr. 678. Algemene 
stukken, fol. 72 en inv.nr. 2, registers van uitgaande brieven, 12 september 1696; Francke, Utili-
teyt voor de gemeene saake, deel I, 200, 357, 385 en deel II, 72, prijsopbrengst Zld636Mid, Smi1 
en Smi2.

46 J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen, deel III (Haarlem, 1862), 728.
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niet de stadsvlag, want die was anno 1700 geel-wit-rood, maar de stadsgeus. Die 
vlag werd alleen gebruikt door admiraliteitsschepen uit Middelburg en – alleen in 
oorlogstijd – door kaperschepen uit de stad. Door kapers werd deze vlag specifiek 
op de voorsteng geplaatst.47 Het schilderij werd voltooid in 1700, wat het mogelijk 
maakt dat de afbeelding van een kaperschip in een mediterrane fantasiehaven 
verwijst naar de Negenjarige Oorlog (1688-1697). Naast dit schilderij is er slechts 

47 Zie de onjuiste claim van Van Dixhoorn, ‘Introduction’, in: History of Zeeland in the world, 17. 
Zie ook de twee schilderijen van Cornelis Louw met kaperschepen voor de rede van Vlissingen 
(Scheepvaartmuseum Amsterdam en MuZEEum Vlissingen) en Johan Francke, Stadsvlag of 
stadsgeus? Middelburg en het gesjoemel met de stadsvlag (Middelburg, 2017), 5-7, 9-10 en idem, 
‘De vlaggen van Vlissingen door de eeuwen heen’, in: Den Spiegel 36/3 (2018), 8-10. 

Olieverfschilderij van een 
onbekende meester van een 
Middelburgs kaperfregat 
voor de rede van Vlissingen, 
vermoedelijk ca. 1672-1678 
(Westfries Museum, Hoorn, 
NIF-7561).

Op het schilderij met 
kaperschepen op de rede 
van Vlissingen tijdens de 
Spaanse Successieoorlog 
(1702-1713) is de geus 
van Vlissingen duidelijk 
zichtbaar op de voorsteng, 
olieverfschilderij, Cornelis 
Louw, ca. 1725 (Zeeuws 
Maritiem MuZEEum, 
Vlissingen, inv.nr. 2185).
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één andere afbeelding bekend van een zeventiende-eeuws Middelburgs kaper-
schip, eveneens met de stadsgeus op de voorsteng.48 Van Vlissingse kaperschepen 
met stadsgeus zijn wel meerdere schilderijen bekend. Het MuZEEum in Vlissin-
gen heeft tevens een bruikleen van een scheepsportret van het Middelburgse ka-
perschip Profeet Elias in bezit, dat dateert van rond 1708 of daarna. Ook daarop 
zijn de vermoedelijke opdrachtgever en diens vrouw afgebeeld, evenals op het 
capriccio.49 De combinatie van Oostkerk, mediterraan fantasielandschap en Mid-
delburgs kaperschip maakt het nu zelfs aannemelijk dat hier een heel specifieke 
gebeurtenis is afgebeeld.

Zonovergoten staat in de directe nabijheid van het 
centrale standbeeld een elegant echtpaar, vergezeld 
van een Afrikaanse bediende. De vrouw draagt een 
zogenaamde fontange, een hoofddeksel dat uitslui-
tend in de periode tussen 1690-1710 werd gedra-
gen. Een elegant echtpaar is een vaker voorkomend 
motief in capriccio’s, maar hier lijkt een specifiek 
echtpaar geportretteerd. De FC(n)-monogrammen 
op de goederen op de kade deden al vermoeden dat 

het werk is geschilderd in opdracht van de vermogende Middelburgse koopman 
François Christiaensen. Wanneer dat het geval is kan de opvallende positie van 
het elegante echtpaar erop wijzen dat hier de opdrachtgever met zijn vrouw is 
afgebeeld. Afrikaanse bediendes werden vaker weergegeven om de voorname sta-
tus van de afgebeelde personen te benadrukken. Bovendien verwijst een dergelij-
ke bediende in de vroegmoderne beeldtaal, en zeker in dit specifieke geval, ook 
naar de Levant.50 Er is daarom geen reden om aan te nemen dat hier een bediende 
van de Christiaensens in Middelburg is afgebeeld. Achter de bediende loopt een 
man met een hoed van de toeschouwers weg. Hij is erg extravagant gekleed met 
stippen op zijn kniebroek en de mouwen van zijn buis. Hij is de enige met een 
vuurwapen uitgeruste man op het hele schilderij. Hij doet denken aan narren of 
zotten die vaak met dergelijke kledij werden afgebeeld. Over zijn linkerschouder 

48 Het Westfries Museum Hoorn bezit een scheepsportret van een Middelburgs kaperschip, dat 
ten onrechte is geïdentificeerd als scheepsportret voor de rede van Enkhuizen (dit moet Vlis-
singen zijn) en op grond van het scheepstype vermoedelijk vóór 1700 moet worden gedateerd 
(object NIF-7561).

49 Veronica Frenks, Schilderijen en scheepjes. … mijmeringen aan de kust ([Vlissingen], 2019), 32-
44.

50 Zie informatie van het huis Van Loon in Amsterdam over het familiewapen van Van Loon.
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hangt een geweer met de loop naar boven en onder zijn kleding is een lange sabel 
of degen zichtbaar. Ook de meest rechts staande kapitein heeft een degen, net als 
de jongeman aan de linkerzijde van deze groep en de koopman die met zijn vrouw 
over de kade wandelt. Centraal op de kade staan drie mannen, van wie er één een 
tulband draagt. De man met de tulband verbeeldt een Turkse koopman in gesprek 
met twee kapiteins. De koopman heeft een document in zijn hand, waarschijnlijk 
een verwijzing naar de zogenaamde laadcedul.51 De nummers op de pakketten 
op de wal verwijzen ook naar zo’n laadcedul. Verderop heeft de man met hoed in 
de sloep langs de kade, mogelijk een stuurman of cargadoor, nog een lijst in zijn 
handen.

De twee waterspuwende hoofden op de sokkel van 
het standbeeld dat Hoop symboliseert, zijn satyrs. 
Ze verwijzen mogelijk naar de mythe van koning 
Midas, die als straf voor zijn hoogmoed ezelsoren 
kreeg toebedeeld. Deze satyrs spuwen water in een 
bak met een reliëf. Het beeldhouwwerk stelt oor-
logshandelingen of oproerigheid voor.52 Overigens 
is het niet ondenkbaar dat de koppen met de ezel-
soren en het reliëf een tweeledige betekenis hebben 

en zowel naar een lokale als naar een internationale gebeurtenis verwijzen. Voor 
Middelburgers zal de referentie naar de turbulente politieke gebeurtenissen uit 
1676 wellicht direct duidelijk zijn geweest. Toen werd Middelburg immers ver-
scheurd door een hevige politiek-religieuze strijd. Twee Coccejaanse predikanten 
(aanhangers van een meer rekkelijke stroming binnen de Gereformeerde Kerk), 
Johannes de Meij en Wilhelm Momma, werden aangesteld als hoogleraar op de 
Middelburgse Illustere School (een universitaire opleiding zonder promotierecht). 
Gesteund door de classis Walcheren kwamen de rechtzinnige Voetianen tegen 
deze benoeming in het geweer. Eerst verschenen als reactie op de benoeming op 
29 oktober 1676 enkele pamfletten, die door de overwegend Coccejaans-gezinde 
stadsregering werden verboden. Al snel greep echter stadhouder Willem III in, die 
het stadsbestuur zuiverde van Coccejanen. De Voetiaans-gezinde factie verwierf 
zo de macht in Middelburg, maar dat leidde tot hevig Coccejaans verzet. Toen de 
Coccejaanse predikanten Momma en Van der Waeyen op een decemberzondag 

51 Laadcedul: schriftelijke bewijslast van de vervoerde cargo van het schip.
52 Van Dixhoorn, ‘Introduction’, 18. 
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in 1676 uit de stad werden verbannen, ontstaken hun aanhangers in woede. Ze lie-
pen al tierend door Middelburg en scandeerden: ‘Steiloren, kerkbroeders, hoort 
uwe predikanten, onze predikanten zijn ons ontnomen!’ Er vonden vechtpartijen 
plaats, predikanten werden op straat nageroepen en spotters liepen Voetianen na 
terwijl ze provocerende attributen zoals houten ‘steile oortjes’ (ezelsoren) opsta-
ken.53 

De taferelen onderaan de sokkel kunnen Middelburgse toeschouwers heel 
goed aan dit stadstumult hebben herinnerd. En wat te denken van de persoon, 
overduidelijk een slaaf, die zijn gezicht wast met het water dat uit een van de stei-
loren komt? Dat deze slaaf zijn gezicht wast met water uit een Voetiaanse fontein 
is wellicht een rechtstreekse verwijzing naar wat Coccejanen als de Voetiaanse 
‘inquisitie’ zagen. Kritiek op de Voetiaanse machtsgreep als een vorm van ‘inqui-
sitie’ blijkt bijvoorbeeld uit teksten uit het milieu van de Middelburgse rederijkers 
uit deze periode, waarvan eerder al is vermoed dat die tot de omgeving van De 
Meij behoorden.54 Dit geestelijke milieu waarin zich vader Verdoel als rederijker 
bewoog vlak voor hij in 1675 overleed, had nauwe banden met het Middelburgse 
Lucasgilde. Snel na de machtsgreep werden de Vlissingse en Middelburgse re-
derijkerskamers stapsgewijs opgeheven. Zeker in Middelburg gebeurde dat niet 
vrijwillig. Het leidde tot grote woede in het rederijkersmilieu, waarvan sporen 
zijn te traceren tot in de jaren 1690.55 In het licht van deze ontwikkelingen ver-
keert de geketende slaaf niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk in slavernij 
doordat hij gedwongen is zijn dorst te lessen met het Voetiaanse gedachtegoed. 
Aan de linkerzijde van de sokkel loopt nog een vrouw met een kind op haar arm 

53 Over de kwestie Momma zie vooral uitgebreid: H. Boonen, ‘De strijd tegen W. Momma. Een 
bladzijde uit de kerkgeschiedenis van Middelburg’, in: Kerkhistorisch Archief, IV (1866), 287-
338. Verder ook: Roelof van Gelder, Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob 
Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729) (Amsterdam 2012), 62-65; Van der Bijl, Idee 
en interest, 25-27.

54 Zie daarvoor: Arjan van Dixhoorn, Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden 
(1480-1650). (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), 284-285. Zie ook verschillende 
gedichten, onder andere gericht tegen Johan Schorer, in het handschrift van Johan Boudaen 
Courten, de laatste prins van de Middelburgse rederijkerskamer, te vinden in: Het Utrechts 
Archief: 26. Familie des Tombe, inv.nr. 1098 Poesy, 1668-1699. Dit belangrijke handschrift werd 
enkele jaren geleden voor rederijkersonderzoek ontdekt door Barend Puype en getranscri-
beerd door de Werkgroep Paleografie van het Zeeuws Archief. Een online editie is in voorbe-
reiding.

55 Zie daarvoor verschillende gedichten, onder andere gericht tegen Johan Schorer, in het hand-
schrift van Johan Boudaen Courten, Het Utrechts Archief: 26. Familie des Tombe, inv.nr. 1098 
Poesy, 1668-1699.
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op de voet van de fontein. Vreemd genoeg is het kind al lang geen zuigeling meer 
en voorzien van een zwart mutsje met een kinband. Het is op zijn minst een 
merkwaardig duo dat nadere beschouwing verdient, maar waarvan de betekenis 
vooralsnog onduidelijk blijft.

Het beeld bovenop de sokkel (Hoop) is de verpersoonlijking van Festina lente 
(Haast u langzaam), de lijfspreuk van keizer Augustus. De kerngedachte is dat 
haastig handelen het risico op fouten vergroot. Augustus hekelde zijn militaire 
commandanten om hun onbezonnen handelen. De verpersoonlijking van Festi-
na lente gecombineerd met de ezelsoren verwijst misschien naar de overhaaste 

‘De Booze Geest van Zeelands langduurige kerckstuypen, op een dag 
uytgeroeyt.’ Zinneprent op de maatregelen van stadhouder Willem III 
tegen de kerkgeschillen in Zeeland, gericht tegen de Coccejanen met 
verklaring onderaan, kopergravure, 1-11 december 1676 (Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, ZI III, inv.nr. 0192).
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Voetiaanse reactie en het daaropvolgende tumult van 1676. In zijn Adagia ver-
wijst Erasmus naar de Venetiaanse drukker Aldus Manutius, die de afbeelding 
van een anker en een dolfijn als drukkersmerk gebruikte. Op de hand van Festina 
lente zit een vogel. Het is niet helemaal duidelijk of deze onderdeel uitmaakt van 
het standbeeld zelf of erop is neergestreken. Het eerste lijkt het geval te zijn. Het 
is ook onduidelijk wat voor soort vogel is afgebeeld. Het zou een Turkse tortel 
(Streptopelia decaocto) kunnen zijn, wat een toepasselijke, zeer subtiele verwij-
zing naar de plaats van handeling zou inhouden. Het is ook mogelijk dat het beeld 
is terug te voeren op een origineel langs de Middellandse Zeekust. Zo is op een 
brug in Venetië een vrouwenfiguur afgebeeld met het anker van Festina lente. Ze 
heeft ook een onduidelijk voorwerp in de hand, mogelijk een vogel. Festina lente 
werd ook verbeeld als teken van hoop, zoals vaak het geval is op gevelstenen in 
Amsterdam.56 Gezien de referenties naar Middelburg en de mogelijke opdracht-
gever, François Christiaensen, verwijst het beeld wellicht niet alleen naar hoop in 
het algemeen, maar veel specifieker ook naar één van Christiaensens schepen, de 
Hoop.

Meerdere kleine scenes en architectonische elementen verwijzen dus zowel 
naar Middelburg als naar de Middellandse Zee. De subtiele referenties naar plaat-
sen en gebeurtenissen maken het nog aannemelijker dat François Christiaensen, 
wiens initialen FC(n) meermalen voorkomen als monogram op de cargo die op 
de kade klaarligt, inderdaad de opdrachtgever was. Alle cargo van een koop-
man werd normaal oplopend genummerd. Op het schilderij is te zien dat er ten 
minste 28 cargoladingen voor ene FC(n) waren bestemd. Ten minste één lading 
(het pak rechts naast de onderhandelende kapiteins en Turkse koopman) lijkt als 
monogram hCn10 te dragen. Indien FC(n) inderdaad naar François Christiaen-
sen verwijst, is het goed mogelijk dat dit cargonummer verwijst naar zijn zoon 
Hermanus. Ook hij werd een prominente Middelburgse koopman, en was mede-
oprichter van de Middelburgse Commercie Compagnie in 1720. Ter linkerzijde 
naast de handelaren is bovendien nog een jongeman te zien, die dan wellicht Her-
manus Christiaensen verbeeldt. Hij is hier weergegeven als een cargadoor die de 
kneepjes van het vak leert in de handel op de Middellandse Zee. François Chris-
tiaensen is vooralsnog de enige bekende kandidaat met de initialen FC(n) die in 
aanmerking komt als opdrachtgever van dit schilderij. Er zijn bovendien redenen 

56 Zie bijvoorbeeld gevelsteen De Hoop op Palmgracht 33 te Amsterdam, waarop een vrouwenfi-
guur met anker en vogel is afgebeeld.
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buiten het schilderij om, die zijn kandidatuur als opdrachtgever versterken. Zo 
werd in de nadagen van de Negenjarige Oorlog in Middelburg een eigen Directie 
van de Levantse Handel opgericht. Christiaensen was betrokken bij de oprichting 
hiervan op 15 september 1696. Hij was ook al vóór de oprichting van de DLH met 
schepen actief in de Middellandse Zee.57

Op het schilderij komen nog diverse andere schepen voor. Aan de kade ligt 
een feloek of dhow, een Arabisch zeilschip met veel vrachtcapaciteit en zonder 
verdek. Op dit vaartuig staat een vlaggenmast met een vlag met vijf horizonta-
le witte banen en vier blauwe banen. Dwars daarachter ligt een West-Europese 
vrachtvaarder. Gelet op de steil oplopende spiegel (platte achterkant) met naar 
binnen gebogen boorden gaat het hier wellicht om een fluitschip. Het schip voert 
witte vlaggen bij de spiegel en aan elke mast. Cartelschepen, speciaal uitgerust om 
gevangenen uit te wisselen, voerden altijd witte vlaggen.58 Op zee is nog een twee-
tal Europese handelsschepen te zien, evenals een Arabische galei met twee zeilen. 
Deze schepen verwijzen naar een plaats in het oostelijk deel van de Middellandse 
Zee, ergens in de Levant. Gezien deze vele referenties naar specifieke gebeurte-
nissen, personen en plaatsen is het aan te nemen dat het capriccio een allegorie is 
op de succesvolle tochten die Christiaensens schepen de Faam en de Eendragt of 
Concordia in de jaren 1696-1698 onder de Middelburgse kapiteins Anthonij Wou-
termans en Bartholomeus Stroobant naar de Middellandse Zee ondernamen. Is 
dat het geval, dan kunnen, zoals nog zal blijken, de kapiteins rechts op de kade 
geïdentificeerd worden met de kapiteins Woutermans en Stroobant die in gesprek 
zijn met een koopman uit Smyrna (Izmir in het huidige Turkije).

Deze mogelijkheid wordt nog versterkt door het feit dat zulke scheepsportret-
ten met opdrachtgever op Walcheren vaker lijken te zijn gemaakt. Zo verbeeldt 
een schilderij van rond 1708 zeer waarschijnlijk het kaperfregat Profeet Elias ko-
mend uit het havenkanaal van Middelburg met de stad op de achtergrond. Ook 
hier zijn vermoedelijk de opdrachtgever met zijn vrouw afgebeeld. Het is won-
derlijk dat een klein roeibootje zich centraal in het schilderij bevindt. Het moet 
belangrijker zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. Bij nadere beschouwing blijkt 
het wapen op de achterkant van het roeibootje hetzelfde te zijn als op de grote 
schepen. Het wapen, een rood veld met een wit vlechtwerk erop en in het mid-
den een halvemaan, is het wapen van de familie Sautijn. De vrouw en de man die 

57 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 370, 384-387.
58 J.R. Bruijn, Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw (Zutphen, 2016), 254. 
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door een roeier naar het schip worden gebracht, zien er voornaam uit. Het gaat 
daarom vrijwel zeker om Jean of Jacob Sautijn met zijn vrouw.59 Hoewel de com-
positie heel anders is, zijn er gelijkenissen tussen het capriccio van Verdoel en het 
scheepsportret van de Profeet Elias. Een belangrijk verschil is dat het schilderij 
van Verdoel veel symboliek bevat en het scheepsportret en de familie Christiaen-
sen opgenomen zijn in een capriccio, waarbij niet alle elementen naar het leven 
zijn geschilderd. Het portret van de Profeet Elias geeft de stad Middelburg en het 
havenkanaal tamelijk precies weer naar de situatie rond 1700.60

Een eerdere veronderstelling dat het schip van Christiaensen (rechts voor de kade) 
de Hoop zou zijn, is onwaarschijnlijk.61 Dit schip van Christiaensen en Pieter de la 
Ruë senior voer weliswaar in april 1696 uit, maar het had Porto als bestemming en 

59 Zeeuws Maritiem MuZEEum, Vlissingen, inv.nr. 20354. Jean en Jacob Sautijn waren de com-
missievaartreders van de Profeet Elias.

60 Frenks, Schilderijen en scheepjes, 8, 38.
61 Van Dixhoorn et al., History of Zeeland in the world, 19. 

De reder Sautijn (Jean of zijn broer Jacob) is samen met zijn vrouw zichtbaar in de sloep voor 
het schip bij de havenuitgang. Het familiewapen wordt gevoerd op het achterbord van de sloep 
(Zeeuws Maritiem MuZEEum, Vlissingen, inv.nr. 20354; 48,0 x 82,0 cm.).
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er zijn geen andere reizen van bekend. Ook de oosterse sfeer maakt het aanneme-
lijker dat hier de zeer succesvolle reis van de Concordia en de Faam is verbeeld.62 
Op het schilderij zelf is wellicht nog een verwijzing naar een van beide schepen 
te vinden. Op de baal manufacturen op de voorgrond van het capriccio bevindt 
zich een in het oog springend monogram FCn, rechts onderin het schilderij, dat 
bovenop is voorzien van een windvaan. Het is een mogelijke verwijzing naar het 
pamflet Fama fraternitatis uit 1614 dat wordt toegedicht aan Christian Rosen-
creutz, die naar het Oosten reisde en wiens volgers de rozenkruisers vormden. 
De windvaan drukt in elk geval de ongewisse lotsbestemming uit, die de handel 
– zeker in oorlogstijd – bepaalde. Maar de windvaan als fama fraternitatis zou 
bovendien een subtiele verwijzing kunnen zijn naar de naam van het schip de 
Faam. Dat lijkt overigens wel weer in strijd met de rol van Christiaensen als op-
drachtgever. Het is weliswaar bekend dat Christiaensen aandelen in de Eendragt/
Concordia had, maar niet in de Faam. Van dat schip is alleen Abraham Couck als 
voornaamste aandeelhouder bekend.63 Dat sluit echter niet uit dat Christiaensen 
een aanzienlijk aandeel parten in het schip kan hebben gehad. De Faam had trou-
wens 24 stuks geschut, en dat maakt het toch aannemelijker dat het afgebeelde 
schip de Eendragt/Concordia is, een fregat.64 Een andere mogelijkheid is dat de 
twee schepen hier tot een fregat zijn versmolten. Dat is zelfs aannemelijk omdat 
het schip wordt geladen en klaargemaakt voor vertrek terwijl aan wal nog on-
derhandeld wordt over de lading. Daarmee wordt namelijk, zoals nog blijken zal, 
naar een zeer specifieke gebeurtenis uit 1698 verwezen.

Een ander interessant detail zijn de havenwerkers 
van wie er één een ton over de kade rolt en de an-
der met een rieten mand aan de rand van de kade 
staat. Deze havenwerkers zijn afgebeeld als slaven, 
met een ijzeren bal met ketting aan hun voeten. 
Dit is duidelijk zichtbaar bij de slaaf met de ton, 
maar ook de andere heeft een band rond zijn en-
kels. De kleren van deze slaven zijn veel poverder 
dan de rest van de aanwezige personen, de zwerver 
in de hoek linksonder uitgezonderd. De persoon 

62 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 368, aldaar: ZA, GNSZ (1696), inv.nr. 112, p. 
109-110.

63 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel II, 132.
64 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 357n.
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met de ton heeft duidelijk het voorkomen van iemand uit het Midden-Oosten of 
Noord-Afrika. In combinatie met de oosterse scheepstypen is het aannemelijk 
dat het schilderij onder meer een allegorie is op een bijzondere gebeurtenis tij-

dens de reis van de Concordia en de Faam van 1696. 
De bemanning van de twee Middelburgse kapersche-
pen kocht toen immers te Smyrna slaven vrij van de 
Turken. Bovendien vluchtte er tijdens de reis een 
renegaat aan boord, vermoedelijk tijdens het lossen 
van vracht. Maar zoals zal blijken is de historische 
achtergrond nog wat complexer dan dat.

De Directie van de Levantse Handel, kamer Middelburg
Hoewel de Middellandse Zee, door de Franse aanwezigheid in het westen ervan, 
tijdens de Negenjarige Oorlog een gevaarlijk zeegebied was, hadden de Nederlan-
ders wel goede toegang. Dat kwam omdat Spanje vanaf 1689 behoorde tot de Liga 
van Augsburg, die onderdeel uitmaakte van de geallieerde Anglo-Nederlandse 
alliantie tegen Lodewijk XIV. Vooral Zeeuwse kaperschepen zouden zich na de 
Slag bij La Hogue in 1692 in de Middellandse Zee vertonen en de Franse handels-
vaart zware schade toebrengen en tot maatregelen nopen. De Fransen zonden in 
1695 twee fregatten naar Constantinopel en ook twee naar de Levant en er zouden 
nog eens acht lichte fregatten worden uitgerust om op de Middellandse Zee op 
de Zeeuwse kaperschepen te jagen. De Franse marine zette daarmee niet minder 
dan twaalf schepen in om het gevaar van de Zeeuwse kaperschepen voor haar 
koopvaardijvloot in de Middellandse Zee te beteugelen.65

De Middelburgse Directie van de Levantse Handel (DHL) werd gesticht in de 
nadagen van de Negenjarige Oorlog en was geïnspireerd op het zeer succesvolle 
optreden van enkele kaperkapiteins in de Levant. Met deze kapiteins werd ge-
tracht nog tijdens de oorlog de handel met de Levant nieuw leven in te blazen 
en aldus te voorkomen dat de Hollanders hun handelspositie van voor de oor-
log in dat gebied direct zouden kunnen herstellen na de vrede. Op 15 september 
1696 werd in Middelburg een eigen Directie van de Levantse Handel opgericht. 
Tot het college van directeuren behoorden Michiel Verpoorten (president), Hen-
drik Tulleken (scriba), François Christiaensen, Abraham Couck, Johan Macquet 

65 NA, 1.01.04, SG, inv.nr. 6920, Liassen Italiën (…), Livorno 3 oktober 1695. Berichtgeving over 
actuele gebeurtenissen in de omgeving door consul Calckberner aan de Staten-Generaal.
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(griffier), Jean Walleran Sandra en Daniël Tulleken. Couck en Christiaensen wa-
ren partenreders van de kaperschepen Faam en Eendragt, schepen die op dat 
moment nog met een succesvolle expeditie in de Middellandse Zee verbleven. 
Uit het midden van deze zeven directeuren werd tevens een thesaurier benoemd, 
maar wie dat was, is niet bekend.66 Op 12 oktober van dat jaar vond de eerste 
vergadering plaats, die op het Middelburgse stadhuis werd gehouden.67 In 1698 
werd besloten viermaal per jaar te vergaderen, te beginnen met de eerste woens-
dag in januari 1699; volgende vergaderingen zouden dus in april, juli en oktober 
worden gehouden. Om de zes maanden zou om de rekening van de licentmeester 
worden gevraagd.68 De Middelburgse DLH stond los van de andere directies in 

66 Voor de connecties van Sandra met de handel op de Levant, zie: Francke, ‘Het leven van koopman- 
reder Jean Walleran Sandra (1661-1712) en de firma Buteux en Sandra’, in: Archief (2010), 87-113.

67 NA, 1.03.01. Levantse Handel 1646-1828. inv.nr. 323, Notulen van de directie tot de Levantse 
Handel, Middelburg, fol. 1 en 21 en K. Heeringa, (ed.), Bronnen tot de Geschiedenis van den 
Levantschen Handel. Tweede deel 1661-1726 (’s-Gravenhage, 1917), 96. Indien ingezetenen 
uit Vlissingen of een andere Zeeuwse stad eveneens een handelsmaatschappij op de Levant 
wilden beginnen, zou dat op een voet moeten geschieden die ook voor Amsterdam, Leiden, 
Hoorn en Enkhuizen gold. Het zegel met het logo van de DLH Middelburg was identiek aan 
dat van Amsterdam; alleen was aan het Middelburgse logo het Zeeuwse wapen toegevoegd. 

68 Heeringa, Bronnen II, 43.

Portretten van Jean Walleran Sandra (1661-1712) en zijn vrouw Anna Catharina Stipel, 
olieverfschilderijen op paneel door Arnoldus Verbuys, 1691 (Collectie Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen).
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de Republiek, die onder meer in Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam zetelden. 
Ze weigerde namelijk betaling van lastgelden over geïmporteerde goederen uit 
de Levant. De enige belasting die door de Middelburgse DLH werd betaald was 
een heffing van 1% over alle uit de Levant ingevoerde goederen ten bate van de 
Rekenkamer van de Staten van Zeeland.69 

Het gesteggel over betaling van de vrachtpenningen, lastgelden en andere belas-
tingen door de DLH Amsterdam met de Zeeuwen dateerde al van voor de Ne-
genjarige Oorlog. In 1687 had de Amsterdamse DLH de heer Van der Marct naar 
Zeeland gezonden om opheldering te vragen aan Willem van der Heyden, de 
commies op het kantoor van de licentmeester van de convoyen en licenten. Het 
ging om de 1% vordering op de goederen afkomstig uit de Levant en de 5% voor 
afdracht van de vrachtpenningen. Overigens waren andere directies evenmin heel 
trouw in hun afdracht.70 In 1695 werd door de DLH Amsterdam opnieuw moeite 
gedaan om het lastgeld ook in Zeeland te laten heffen. De DLH schreef toen de la-
tere directeuren Abraham Couck en François Christiaensen aan. De Amsterdam-
se burgemeester Nicolaes Witsen liet zich over de Zeeuwse houding, van zowel 
de directeuren als de magistraat, omtrent het niet betalen van de gelden aldus uit: 

[M]ijn heeren, daar sijn nogh al meer lasten, daar de Zeeuwen niet in willen 
draagen; ick hebber met de heer Van Odijck [de plaatsvervanger van de Eerste 
Edele, de stadhouder in Zeeland] sooveel over gesproocken; sij seggen rontuyt, 
dat se haar in de conclusie niet hebben ingelaaten, en daarom willen se niet 
betaalen. Met haar is niet te doen, je kuntter geen haven mede beseylen; of men 
het al in de Generaliteyt in brengt, en claagt, sij neemen de saak over.71

De raadpensionaris van Holland Anthonie Heinsius stelde ronduit: ‘je begeert een 
seer billijcke saak, maar hoe crijgen we de Zeeuwen daartoe?’ Om de lastgelden 
toch te kunnen ontvangen overwoog men zelfs deze dan maar te laten innen door 
de consul in Cadiz of de consuls in de Middellandse zeehavens, hetgeen krachtens 

69 NA, 1.03.01. Levantse Handel 1646-1828. inv.nr. 323, Notulen van de directie tot de Levantse 
Handel, Middelburg, fol. 1 en 21 en Heeringa, Bronnen II, 96.

70 Heeringa, Bronnen II, 22, 26. In 1695 kwam de secretaris van de DLH Amsterdam erachter dat 
ook in Rotterdam de 5% over de vrachtpenningen nog nooit was betaald.

71 Ibidem, 25-26.
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de resoluties van 1645 ook mogelijk was. Op de vraag hierover aan de Amster-
damse directie door burgemeester Corver bleek waar de angel stak: 

[A]angesien de Zeeuwen voordien soo frequent niet en hadden gevaaren op de 
Levant, dat het daarom nooyt was getenteert, maar dewijl sij nu soo sterck be-
gonden te navigeeren, was het nu de tyt om het te doen of men soude p[e]rykel 
loopen van dien geheelen handel te verliesen.72

Door de kaperschepen ook als koopvaardijschip in te zetten, hadden de Zeeuwen 
de handel van de Hollanders in de Levant overgenomen. De Hollanders kwamen 
door de dreiging van de Franse marine en commissievaart na circa 1689 niet meer 
in de Middellandse Zee. Het gebied was stilaan een voornaam kruisgebied ge-
worden voor de Zeeuwse commissievaart, die er met zwaarbewapende fregatten 
fortuinen verdiende. Consul Calckberner berichtte op 14 december 1693 vanuit 
Livorno dat er in geen jaar een Hollandse vlag gezien was, maar dat de dag daar-
voor, op 13 december, het Rotterdamse schip de Zeven Provinciën van Frans Wilt-
schut met viswaren uit Engeland was aangekomen. Wiltschut zou later in 1696, 
tijdens de Negenjarige Oorlog, als kaper met zijn schip de Gouden Rots op de 
Middellandse Zee kruisen, net als zijn Zeeuwse collega’s Stroobant, Woutermans 
en Ockerman.73 

Bartholomeus Stroobant, Anthonij Woutermans en Geleyn Ockerman
Twee kapiteins die voor de DLH voeren komen in aanmerking om met het ca-
priccio van Verdoel in verband te worden gebracht. Een Bartholomeus Stroobant 
werd op 4 augustus 1727 lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Kerk van 
Middelburg, met een attestatie van Batavia. Indien dit de kaperkapitein betreft, 

72 Ibidem en S. van Brakel, De Hollandsche handelscompagnieën der zeventiende eeuw (’s-Gra-
venhage, 1908), XXV. De magistraat van een stad bestond in de zeventiende eeuw – afhanke-
lijk van de grootte – uit meerdere burgemeesters. Amsterdam had er vier. Van Brakel behoort 
tot het leger historici dat alleen de Hollandse bronnen raadpleegde en op grond daarvan de 
Zeeuwse tegenstrevers in handels- en bedrijfsactiviteiten beschuldigde van particularisme en 
naijver, terwijl dit vanaf het andere gezichtspunt bezien er precies hetzelfde uitziet: ‘Gelijk zoo 
dikwijls, bleek ook hier het particularisme en de naijver van Zeeland. Sedert 1696 bestond ook 
te Middelburg een Directie van den Leveantschen handel. Hoewel zij dezelfde belastingen hief 
als de Hollandsche Directies, wilde zij, ondanks de uitdrukkelijke bevelen der Staten-Generaal, 
nimmer met deze laatste iets te maken hebben of iets in de algemeene onkosten bijdragen. In 
de Levant had zij niets te zeggen.’

73 Heeringa, Bronnen II, 122 en Francke, Utiliteyt voor de gemeense saake, deel 1, 112-114 e.v.
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zou hij dan al ten minste rond de 65 jaar zijn geweest en na zijn loopbaan als kaper 
een carrièresprong naar de VOC hebben gemaakt.74 Stroobant was namelijk al in 
april 1689 actief als kaper op de Middellandse Zee, hij voerde toen nog het bevel 
over het schip Anna waarmee hij in de haven van Cadiz voor anker lag. Op dit 
schip heeft hij ten minste zes jaar gevaren, want in 1683 arriveerde hij op 28 juni 
in de haven van San Lucar (Sanlúcar de Barrameda) met de Anna, en in daarop-
volgende jaren duikt zijn naam meermaals op met zowel hetzelfde schip als op 
deze route.75 Op 24 mei 1691 arriveerde Stroobant met het schip Carthago in de 
haven van Middelburg vanuit Cadiz.76 Biografische gegevens over Stroobant zijn 
schaars, maar van zijn collega-kapitein Anthonij Woutermans is nog minder be-
kend. Pas vanaf de Negenjarige Oorlog kunnen zijn activiteiten worden gevolgd. 
Hij arriveerde op 30 maart 1692 met zijn kaperschip in de haven van Malaga, na-
dat hij daarvoor veel met tegenwind en windstilte te kampen had gehad en slaags 
was geraakt met een Turks kaperschip van 52 stuks geschut, dat door Wouter-
mans in een zo benauwde positie werd gedwongen dat het de vlucht nam.77 Vol-
gens de Oprechte Haerlemsche Courant was Anthonij Woutermans samen met de 
Zeeuwse kapers Jan Bogaert en Jan van der Cruysse in februari 1693 betrokken bij 
het buitmaken van een Algerijns kaperschip.78 

Er is een eerdere melding van het schip de Faam, maar het is niet bekend 
of Stroobant gezagvoerder was toen dit schip op 24 juni 1683 vertrok vanuit de 
Straat van Gibraltar naar Genua en of het hier ook de Faam betrof waarmee Wou-
termans later voer.79 Van de expeditie die Woutermans en Stroobant in 1696 on-
dernamen, is meer bekend. De verste bestemming van die reis was Smyrna, waar 
de Faam en de Eendragt op 20 maart 1696 waren gearriveerd, aldus berichtgeving 

74 Zeeuwengezocht.nl (geraadpleegd 23 augustus 2019), ZA, DTBL Veere 3 (NG Lidmatenregis-
ter 1701-1756).

75 Delpher.nl (geraadpleegd 1 september 2019), Oprechte Haerlemsche Courant (OHC), 27 juli 
1683, 3 oktober 1684, 16 oktober 1685, 10 en 24 december 1686. De melding van San Lucar 
kwam een dag later ook door vanuit Sevilla. Een klein jaar later, op 5 september 1684, kwam 
Stroobant met hetzelfde schip onder konvooi van commandeur Schey aan in de haven van 
Malaga. Ruim een jaar later arriveerde hij daar opnieuw met de Anna, nu op 13 september 
1685. In het najaar van 1686 was Stroobant met de Anna vanuit Malaga naar Cadiz gevaren om 
te zien of hij vandaar met een konvooi naar patria kon, maar op 30 november vertrok hij weer 
vanuit Cadiz naar Malaga.

76 Delpher.nl (1 september 2019), OHC, 29 en 31 mei 1691, p. 2.
77 Delpher.nl (1 september 2019), OHC, 13 mei 1692, p. 1.
78 Delpher.nl (1 september 2019), OHC, 19 maart 1693, p. 2.
79 Delpher.nl (1 september 2019), OHC, 27 juli 1683, 3 oktober 1684, 16 oktober 1685, 10 en 24 

december 1686.
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uit Constantinopel.80 Beide kapiteins en schepen vertrokken nog meermalen naar 
de Levant. Zoals tijdens de beruchte tocht van 1698, toen ze vanaf januari van 
dat jaar via Cadiz, Genua en Livorno uiteindelijk op 31 maart samen met Geleyn 
Ockerman in Smyrna belandden, vanwaar het de bedoeling was weer in mei te 
vertrekken.81 De schepen zouden evenwel pas halverwege augustus in Cadiz en 
pas op 1 oktober voor de Zeeuwse kust arriveren.82 Op 10 februari 1699 vertrok 
Anthonij Woutermans vanuit Cadiz met de Faam richting Malaga en op 6 augus-
tus 1699 deed het schip de haven van Cadiz weer aan, om tenslotte op 5 november 
1699 in Middelburg terug te keren.83 Er voeren in 1698, het eerste jaar na de Vrede 
van Rijswijk, alweer talloze schepen op de Middellandse Zee, al waren het veel-
al oorspronkelijk kaperschepen zoals de Berg Etna en de Vliegende Arent onder 
Leendert Jansen met bestemming Genua en Livorno.84 Eind december 1701 of be-
gin januari 1702 arriveerde Anthonij Woutermans – vermoedelijk met zijn schip 
Concordia – in Livorno.85 De eerstvolgende maal dat deze scheepsnaam wordt 
vermeld, is pas in 1709, 1710 en 1711 toen het schip drie jaar achtereen Livorno 
aandeed.86 Het is onzeker of dit hetzelfde schip betrof. Van Woutermans zijn geen 
andere activiteiten bekend. Hij werd op 27 december 1710 begraven op het Kerk-
plein in Middelburg.87

Geleyn Ockerman was gedurende de gehele Negenjarige Oorlog na Gerrit 
Hendrix de succesvolste kaperkapitein. Hij veroverde 36 schepen die bij elkaar 
674.232 gulden opbrachten. Voor de oorlog, in 1687 en 1688, was hij als kapitein 
van een kruiser actief voor de WIC bij het opsporen van lorrendraaiers op de kust 
van Afrika; in latere jaren werden die lorrendraaiers vaak collega’s. Vanaf 1694 
maakte hij als kaper kruistochten in de Middellandse Zee.88 Tijdens het interbel-

80 Delpher.nl (1 september 2019), Amsterdamse Courant (AC), 7 juni 1696. p. 2.
81 Delpher.nl (1 september 2019), OHC, 20 en 22 februari, 1 en 6 maart 1698, alle p. 1; OHC, 

29 april en 1 mei 1698, p. 2; AC, 8 en 13 maart 1698, beide p. 2 en Opregte Leydse courant, 
18 april 1698, p. 1. Geleyn Ockerman werd in de Opregte Haerlemsche Courant ook Dronkaert 
genoemd.

82 Delpher.nl (1 september 2019), OHC, 16 en 27 september 1698, beide p. 1 en 4 oktober 1698, pag. 2.
83 Delpher.nl (1 september 2019), OHC, 19 maart 1699, p. 1, 15 september 1699, p. 1, 27 oktober 

1699, p. 1 en 10 november 1699, p. 2.
84 Delpher.nl (1 september 2019), OHC, 6 maart 1698, p. 1.
85 Delpher.nl (1 september 2019), OHC, 27 januari 1702, p. 2; Opregte Leydsche courant, 27 januari 

1702, p. 2.
86 ASL 76, folio 524, 531, 533, 535, 635-636, 691.
87 Zeeuwengezocht.nl (geraadpleegd 23 augustus 2019), ZA, RekD, inv.nr. 59661.
88 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 128 en deel II, 179. Gerrit Hendrix maakte 

58 prijzen buit.
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lum, van 1700-1702, werd hij zelf actief als lorrendraaier op de kust van Afrika met 
de schepen Peerl en Fortuijn.89 Ockerman zou tijdens de Spaanse Successieoorlog 
met zijn schip Walcheren op 23 juni 1703 in handen zijn gevallen van de Franse 
marine en naar Toulon zijn gebracht, maar zeker is dit niet. De Walcheren was een 
groot kaperschip met 40 kanons, zes mortieren en een bemanning van 250 kop-
pen waarmee hij in de periode 1702-1704 acht schepen met of zonder lading (prij-
zen) wist buit te maken. Ockerman overleed vermoedelijk op 21 november 1709.90

Gecombineerde commissievaart en koopvaart op de Levant
In de Middellandse Zee waren de kaperschepen vooral actief in de Sicilische Zee, 
de zeestraat tussen Sicilië en de kust van Noord-Afrika ter hoogte van Tunis. Daar 
werden tijdens de Negenjarige Oorlog 45 schepen op de Fransen buitgemaakt.91 
In 1695 was het duidelijk dat de oorlog op zijn einde liep; Frankrijk en de Repu-
bliek waren vredesbesprekingen begonnen. Het was om die reden dat de tijdens 
de reis tot DLH-schepen omgevormde kaperfregatten Faam en Eendragt in de-
cember 1695 door hun reders – en latere directeuren – Couck en Christiaensen 
op handelsmissie naar de Levant werden gestuurd met de ongebruikelijke bood-
schap niet alleen koophandel te bedrijven maar ook eventuele Franse scheepvaart 
buit te nemen. De fregatten arriveerden op 20 maart 1696 in de haven van Smyrna 
nadat zij Livorno hadden aangedaan en onderweg de schepen Kleine Joseph en La 
Dame du Saint Rosaire hadden buitgemaakt. Eén prijs werd door consul Daniël 
de Hochepied te Smyrna geveild. De twee kaperschepen bleven op konvooi van 
de Engelsen wachten, maar toen dit pas op 28 augustus 1696 aankwam en tot na-
der order bleef wachten, vertrokken zij op 3 september.92

De schepen van de DLH Middelburg waren in december of januari 1695/96 
vertrokken; zij arriveerden in februari of maart in Italië en in maart/april in de 
Levant; in september voeren ze weer terug naar de Republiek, waar ze in oktober/

89 Paesie, Lorrendrayen op Africa, 375.
90 Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702-1713, 148, 

242; AC, 7 juli 1703, p. 2 en 3 mei 1725, p. 2 (geraadpleegd 11 november 2020). In de Amster-
damse Courant van 3 mei 1725 wordt melding gemaakt van obligaties die ontbreken in het 
legaat dat toekwam aan de wezen van kapitein Geleyn Ockerman.

91 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 153.
92 NA, 1.01.04, SG, inv.nr. 6920, Liassen Italiën, maart 1696; NA, 1.03.01, Levantse Handel 1646-

1828, inv.nr. 326, Placcaten en resoluties, resolutie, no. 29; Francke, Utiliteyt voor de gemeene 
saake, deel II, 127, en Heeringa, Bronnen, 387-388. Het fregat de Faam had een jaar eerder al 
eenzelfde reis ondernomen. Het schip kwam op 2 maart 1695 vanuit Livorno aan in Smyrna en 
vertrok vandaar weer op 4 april van dat jaar. 
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november hun thuishaven bereikten. De reis duurde dus ongeveer tien maanden. 
Tijdens de afwezigheid van de schepen had de Amsterdamse DLH niet stil geze-
ten. Op 3 december 1695 protesteerden de reders Abraham Couck en François 
Christiaensen (op dat moment nog de private eigenaren van de schepen de Faam 
en de Eendragt) tegen de eisen van de Amsterdamse directie dat het lastgeld en 
andere belastinggelden aan haar zou moeten worden afgedragen in plaats van aan 
de Admiraliteit van het eigen gewest, zoals dat altijd gebruikelijk was geweest. 
Op 21 juli 1696 schreven de Amsterdamse directeuren aan hun Middelburgse 
collega’s een nieuwe brief waarin zij aandrongen op betaling van belastinggelden 
voor de binnenlopende Smyrnavloot, waarbij ze zich beriepen op resoluties van 
de Staten-Generaal van 25 juli 1671 en 14 december 1679. De belasting betrof 5% 
van de vrachtpenningen. Volgens een resolutie van de Staten-Generaal van 1 fe-
bruari 1666 zou de ontvanger van de Admiraliteit ook 1% moeten incasseren over 
de zogenaamde tanza, de waarde van alle koopmanschappen, zowel te water als 
te lande, afkomstig uit de Levant. Overigens moesten Stroobant en Woutermans 
gezamenlijk nog wel een afkoopsom van 393,50 Leeuwendaalders (ca. fl. 1.023) 

Gezicht op de haven van Smyrna met op de voorgrond de ontvangst van de consul Daniël de 
Hochepied op de Divan, olieverfschilderij van een anonieme schilder, ca. 1687-1723 (Rijksmuseum 
Amsterdam, SK-A-4085).
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aan de Turkse kaper Pacia afdragen voordat men vanuit Smyrna naar huis kon 
varen. Zo was dan toch nog belasting betaald, zij het aan de Turken in plaats van 
de Amsterdammers.93

Door zowel handel als commissievaart te bedrijven, sneed het mes aan twee 
kanten. Bovendien zouden, na oprichting van de DLH en de komst van de vre-
de, de fregatten in vlootverband kunnen blijven kruisen in de Middellandse Zee, 
nu op handelsmissie. De Zeeuwen hoopten de Hollanders die handel voor eni-
ge jaren afhandig te maken. Ondertussen konden ze in het interbellum gebruik 
maken van de al bestaande netwerken van scheepsagenten om handel te drijven 
totdat de volgende oorlog uitbrak. Zolang de Spaanse successie van de ziekelij-
ke Karel II niet naar de zin van Groot-Brittannië en de Republiek was geregeld 
was het immers een kwestie van tijd tot deze Spaanse Successieoorlog, na Karels 
dood (1 november 1700), zou losbranden. Dat gebeurde in februari 1702. Het aan-
vankelijke succes van de Middelburgse DLH was groot. Gelet op het getal van 
zes mededirecteuren en een omzet over zes jaar van bijna 682.000 gulden mag 
worden aangenomen dat de aandeelhouders enkele tienduizenden guldens aan de 
DLH hebben verdiend; zeker als de kaapvaartopbrengsten worden meegerekend. 
In 1696 werd al voor bijna 265.000 gulden aan goederen verhandeld. Het laatste 
oorlogsjaar leverde aanmerkelijk minder op, maar 1698 was opnieuw een zeer 
succesvol jaar met de reis van Stroobant, Woutermans en Ockerman, die voor 
233.000 gulden aan goederen verhandelden. In de volgende drie jaren van het 
interbellum zou de omzet echter sterk afnemen tot iets meer dan 90.000 gulden; 
de Amsterdamse DLH zat toen inmiddels weer stevig in het zadel.94 

Over de omzet van 1697 werd 1% Levantrecht (923 gulden) betaald aan licent-
meester Cornelis Massis van de Admiraliteit Zeeland, waaruit de onkosten van 
de consuls werden betaald. De consul van Smyrna, Daniël de Hochepied, sprak 
namelijk recht over de prijzen die door de Faam en de Eendragt waren opge-
bracht in Smyrna, het zou dus onverstandig zijn deze niet te betalen. Alleen al 
het prijsschip Kleine Joseph, dat door de kapiteins Bartholomeus Stroobant en 
Anthonij Woutermans ter hoogte van Serigo werd buitgenomen, was goed voor 
een opbrengst van 61.022 stukken van achten (fl. 152.555). Deze kapiteins namen 

93 Heeringa, Bronnen II, 93-94; NA, 1.02.22, Consulaatsarchief Smyrna, inv.nr. 6768, Algemene 
stukken, fol. 72 en inv.nr. 2, registers van uitgaande brieven, 12 september 1696, fol. 42. 

94 NA, 1.03.01, Levantse Handel 1646-1828, inv.nr 323, fol. 24-25 en ZB, Hs, 3990, Nota en opstel-
len over de Levantschen handel te Middelburg.
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ook nog de met katoen en potas geladen La Dame du Saint Rosaire.95 De Amster-
damse DLH protesteerde tegen de Alleingang van de Middelburgers en bedong 
afdracht van twintig stuivers per last op de vracht van deze schepen, hetgeen door 
de Middelburgse directie opnieuw werd geweigerd. Getergd antwoordde zij dat 
zij de lastgelden wel betaalde, maar dan alleen aan de Zeeuwse Rekenkamer.96

Tabel 1: Omzet van de Directie van de Levantse Handel kamer Middelburg, 1696-1702

Jaar Omzet in guldens
1696 264.580
1697 93.665
1698 233.075
1699-1702 90.522
Totaal 681.842

Bron: ZB, Hs. 3990, Nota en opstellen over de Levantschen handel te Middelburg.

Deze belasting werd door de overige directies betaald en was overeenkomstig 
de plakkaten die in 1621, 1625, 1627, 1633, 1660 en 1671 waren aangenomen. Zij 
was echter nooit door de Zeeuwen erkend, maar slechts als bindend voor Hol-
land beschouwd.97 Het varen met kaperschepen onder de vlag van de DLH zat de 
Amsterdammers hoog en zij bleven de schippers van de DLH Middelburg met 
argusogen volgen. In 1696 rezen problemen in Smyrna over de grootte van de Le-
vantschepen. De Zeeuwse kaperfregatten waren veelal kleiner dan 180 last. Daar-
om hoorden zij tot de schepen van het zogenaamde clijn reglement. De schepen 
groter dan 180 last hoorden tot het groot reglement. Indien twee schepen dezelfde 
thuishaven hadden, hoorde de bemanning van het kleinere schip eerst het grotere 
schip in te laten laden. Hadden beide schepen niet dezelfde haven van bestem-
ming, dan hadden zij wel recht tegelijk lading in te nemen.98 Onmin over deze 

95 NA, 1.03.01, Levantse Handel 1646-1828, inv.nr 323, fol. 24-25; ZB, Hs, 3990, Nota en opstellen 
over de Levantschen handel te Middelburg en Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel II, 
127.

96 NA, 1.03.01, Levantse Handel 1646-1828, inv.nr. 326, Placcaten en resoluties, resolutie, no. 29, 
1.02.22, consulaatsarchief Smyrna, inv.nr 678, Algemene stukken, fol. 145, 148. 

97 GPB I, 837-838.art. 896, 906, 911. Plakkaten van 27 oktober 1621, 21 juni 1623, 24 juni 1625, 10 
oktober 1627, 18 januari 1633.

98 Heeringa, Bronnen II, 97.
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kwestie bleef nog jaren doorsudderen en leidde in 1698 tot een nieuw conflict, 
dat (vermoedelijk) de aanleiding werd om Verdoel de opdracht te geven om zijn 
capriccio te schilderen. 

De Amsterdamse kapiteins Joost van den Brande, Arent Cornelissen, Gerrit 
Nieuwstad en Maerten de Jong tekenden in 1698 protest aan omdat de schepen 
van de DLH Middelburg te groot zouden zijn voor het clijn reglement. Het ging 
hier om de schepen Eendragt, Peerl en Faam van de schippers Bartholomeus 
Stroobant, Geleijn Ockerman en Anthonij Woutermans die volgens de rekestran-
ten meer dan 180 last goederen konden laden, meer dan 24 kanons voerden en 
meer dan vijftig man aan boord hadden, hetgeen groter was dan volgens resolu-
ties van de Staten-Generaal voor de Levantvaart toegestaan was. De drie Zeeuwse 
schepen waren op 31 maart 1698 als eerste de haven van Smyrna binnengelopen. 
Consul De Hochepied had het er moeilijk mee om als arbiter op te treden. Aan 
de hand van de maat van de schepen betoogde hij tegenover de Staten-Generaal 
dat alleen de Faam niet aan de tonnenmaat van 180 last zou komen. De Parel was 
zelfs 115 voet lang en 32 wijd en voerde 97 man en 36 stuks geschut. De Eendragt 
was slechts iets kleiner. Volgens schipper Geleijn Ockerman voldeed zijn schip, 
dat 300 ton mat, precies aan de maximummaten en gold hier het spreekwoord dat 
de pot de ketel verweet zwart te zijn. Een Rotterdamse Smyrnavaarder uit 1691, de 
St. Roques, mat 350 last, voerde vijftig kanons en had een bemanning van honderd 
koppen. De Amsterdamse schepen arriveerden pas op 28 april 1698 te Smyrna 
en trachtten nu door hun eindbestemming naar Middelburg te verplaatsen, te 
voorkomen dat de Zeeuwse schepen weg zouden kunnen zeilen. Voor de Am-
sterdammers stond immers vast dat hun eigen schepen meer dan 180 last maten 
en aldus het recht hadden als eerste geladen te worden. Dit hadden de Zeeuwen 
voorzien, want zodra de Hollandse zeilen in het zicht van de haven van Smyrna 
kwamen, werden hun ruimen zo spoedig mogelijk vol geladen. Het duurde nog 
tot 10 juli 1698 voordat de Zeeuwen daadwerkelijk uitzeilden omdat zij beducht 
waren voor zeerovers uit Tripoli, zodat zij pas op voornoemde datum met het 
volledige konvooi terug zeilden.99 Van problemen met de Amsterdamse directie is 
daarna niets meer vernomen. 

99 NA, 1.01.04, SG, inv.nr. 6920 en 7087 II, Liassen Italiën, maart 1696; NA, 1.03.01, Levantse 
Handel 1646-1828, inv.nr. 326, Placcaten en resoluties, resolutie, no. 29; NA, 1.02.22, consu-
laatsarchief Smyrna, inv.nr 678, Algemene stukken, fol. 145, 148; Heeringa, Bronnen II, 272-273, 
388 en NA, 1.01.04, Liassen Spanje, november 1691. Eén last bedroeg twee ton. 



Een allegorie op de Levantse handel100

De aanleiding voor deze ruzie tussen de Amsterdamse en Middelburgse Kamer is 
rechtstreeks terug te vinden op het schilderij van Verdoel. Aan de horizon komt 
namelijk een koopvaardijschip in de richting van de haven van Smyrna – en dat 
zal het eerst arriverende schip van de Amsterdamse DLH zijn geweest. Het ka-
perfregat dat voor de kade voor anker lag, is van zijn ankertouwen losgemaakt en 
wordt zichtbaar door een sloep, tegen de wind in, naar de havenuitgang geroeid. 
De bemanning is op de boeg nog bezig de sleepkabel te bevestigen, terwijl een 
bemanningslid in het want klimt om de seizings van de zeilen los te gaan maken 
of voorbereidend werk aan de tuigage van het grootzeil of rond de marsen te ver-
richten. Terwijl het schip al in beweging is, worden met een lichter nog goederen 
aan boord gebracht en in de haven zien we de kapiteins en de Turkse koopman 
nog onderhandelen over goederen die met de gereedliggende sloep aan boord 
gebracht moeten worden. Dit maakt duidelijk dat op het allegorische schilderij 
niet alleen naar gebeurtenissen tijdens de Negenjarige Oorlog (in 1696) wordt 
verwezen, maar tevens en vooral naar het voorval van maart/april 1698.

Duidelijk was dat zowel de reis van 1698 als de reis van 1696 voor de DLH in Mid-
delburg een doorslaand succes waren geweest. Dat blijkt niet alleen uit de omzet 
van die jaren, maar ook uit de lading. Deze bestond in 1696 (verdeeld over beide 
schepen, de Eendragt en de Faam) uit: 1.061 balen stamme, 65 balen zijde, 244 ba-
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len gallen, 125 pakken cottoenen en 27 balen dimitten, 78 balen koopmanschappen, 
13 balen gomme, 5 balen tapijten, 11 tafels machayers, 2 balen segrijnen, 1 cassie 
opium, 180 sacken assche van tripoly di sonia en 632 cantaar palmhout. Daarbij 
kwamen nog de opbrengsten van twee prijsschepen die door consul De Hochep-
ied in Smyrna onder de veilinghamer waren gebracht. Het eerste schip betrof de 
Kleine Joseph van kapitein Pierre Allemandi dat op weg was van Marseille naar 
Salonica en op 3 maart 1696 ter hoogte van Serigo was buitgemaakt. Het schip zelf 
werd gerantsoeneerd (vrijgegeven tegen een losgeld) voor 1.220 stukken van ach-
ten (fl. 3.050,-), terwijl de lading, bestaande uit laken, papier, gember, peper, vuur-
steen en kramerijen werd verkocht voor 61.022 stukken van achten (fl. 152.555). 
Het tweede schip, La Dame du Saint Rosaire onder schipper Claude Abeille werd 
op 25 februari ter hoogte van Malta genomen. Het schip was op weg geweest naar 
Marseille en had katoen en potas aan boord. De totaalopbrengst is onbekend, 
maar de lading katoen en potas brachten op 14 januari 1697 op de vendu in Mid-
delburg fl. 15.761 op. De consul van Smyrna had de schepen Faam en Eendragt 
op de thuisreis diverse exotische dieren meegegeven: twee mahometvogels, drie 
tamme patrijzen van Scio en een vaatje opgevuld met kleine reehorentjes.

Er werden bovendien dertien door consul De Hochepied op de Turken vrijge-
kochte slaven mee terug genomen. Zij waren afkomstig van Holland, Duitsland, 
Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk en Danzig. Stroobant kocht zelf op 20 juni 1696 
voor 525 Leeuwendaalders een renegaat vrij die aan boord van zijn schip was ge-
vlucht. De bemanning zelf had van dit bedrag 68 daalders opgebracht.100 Dat de 
reis van 1696 als een destijds zogenoemde kruistocht in de commissievaart (kaap-

100 NA, 1.01.02, Consulaatsarchief Smyrna, inv.nr. 678. Algemene stukken, fol. 72 en inv.nr. 2, 
registers van uitgaande brieven, 12 september 1696; Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, 
deel I, 200, 357, 385 en deel II, 72, prijsopbrengst Zld636Mid, Smi1 en Smi2; Sabine Heylen, 
‘Nederlandse diplomaten en ondernemers in de Levant. De families De Hochepied en Van 
Lennep in Izmir’, in: Jan Schmidt, Nederland in Turkije. Turkije in Nederland. 400 jaar vriend-
schap (Leiden, 2012), 122-123, 125, 130-131. Daniël Jean de Hochepied (1657-1723) werd in 1687 
consul van Smyrna. Zijn schoonvader was Justinus Colyer, die als ambassadeur in Constanti-
nopel diende. In 1679 was hij in het huwelijk getreden met Clara Catherina Colyer, die toen 17 
jaar was. De Nederlandse consuls woonden net als de andere Europese kooplieden in de Fran-
kenstraat aan de haven. Aan die kade lagen de consulaten van achtereenvolgens de Republiek, 
Frankrijk, Engeland en Venetië. De vlag werd uitgehangen aan het consulaat als de schippers 
van een natie werden ontboden. Dit was de mooiste en aangenaamste plek van Smyrna. De 
huizen hadden galerijen gericht naar de zee. De Nederlanders hadden hun eigen bakkerij en 
kroeg in de Frankenstraat. De rijke kooplieden hadden buitenhuizen om de stad te ontvluch-
ten in tijden van epidemieën, zoals in Seydiköy, waar De Hochepied een buitenhuis bezat. Een 
renegaat is in dit verband een door de Berbers gevangengenomen christelijke zeeman die zich 
– doorgaans onder dwang – tot de islam liet bekeren om zo slavernij te ontlopen. 
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vaart) moet worden beschouwd, valt op te maken uit het gegeven dat de Eendragt 
van Stroobant in ballast naar de Middellandse Zee voer. Het lood werd in Smyrna 
verkocht om plaats te maken voor de prijsbuit en handelsproducten.101 Pas toen 
de twee schepen al onderweg waren, werd de DLH Middelburg opgericht. Dat er 
op Smyrna, naast de opbrengsten uit de commissievaart, zoveel winst werd ge-
haald, was aanvankelijk niet voorzien. De schepen waren uitgerust voor de com-
missievaart, met als wisselgeld dat via de reguliere handel op de Levant een dure 
kaapvaartexpeditie zonder noemenswaardige winsten altijd nog gecompenseerd 
kon worden. De grillen van Mars hadden de Zeeuwen dus bepaald geen windei-
eren gelegd. Zij wisten door hun belang van praktisch 95% in de commissievaart 
de winst uit de handel in dit zeegebied tijdens de oorlogsjaren naar zich toe te 
trekken ten koste van de Hollanders.102 De Romeinse goden Mars en Mercurius 
gingen dus hand in hand, samen met Justitia, die recht sprak over alles wat in de 
Middellandse Zee werd buitgemaakt, bij monde van de Nederlandse consuls. Het 
is aannemelijk dat Verdoel deze gedachte in zijn capriccio heeft verbeeld in de 
drie beelden op de tempel voor de Oostkerk.

De Rotterdamse kaperkapitein Frans Wiltschut kwam tijdens zijn expeditie 
van 1696 in de oostelijke Middellandse Zee op 25 september nabij Sicilië de kapi-
teins Stroobant en Woutermans tegen:

[I]n ’t lest van de dagwagt quam ‘er een sloup nae ons toe roeijen en midt het 
gebeth gedaan was, quam aan boort en bevonden dat het de capers Stroobant 
en Woutermans van Middelburgh waren, deselve die wij onder Candia [Kreta] 
hadden gesien.103

Zij besloten gezamenlijk verder te varen. Onderweg ontmoetten zij behalve een 
bark ook nog een Amsterdams en een Venetiaans schip, die zich om veiligheids-
reden bij hen aansloten. Met deze vloot werd de Straat van Gibraltar gepasseerd 
waarna de kaperschepen huiswaarts keerden. Eenmaal op de Atlantische Oceaan 
werd nog een ‘bakeljauwsvaarder’ (kabeljauwvisser) waargenomen die op weg 
was van Terra Neuf (Nova Scotia) naar Marseille. Het schip werd door de drie 

101 NA, 1.01.02, Consulaatsarchief Smyrna, inv.nr. 678. Algemene stukken, 20 maart 1696; Francke, 
Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 122. 

102 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 334-335. 
103 Ibidem, 153-154, 165-166 en NA, Admiraliteitsarchieven, inv.nr. 1106, 25 september-25 novem-

ber.
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kaperschepen opgejaagd en ingesloten. De Fransman gaf zich pas over na een 
fors gevecht waarbij hij van twee zijden werd belaagd. De prijs was door het ge-
vecht zwaargehavend en ging twee weken later in een storm verloren. Ook werd 
nog een Franse walvisvaarder buitgemaakt in de nabijheid van de Engelse kust. 
Wiltschut arriveerde op 26 november 1696 in Hellevoetsluis. Stroobant en Wou-
termans zullen waarschijnlijk een dag eerder, op 25 november, in Middelburg zijn 
gearriveerd.104

Nadat de Spaanse Successieoorlog in februari 1702 was begonnen, konden er 
weer kaperfregatten naar de Middellandse Zee worden uitgerust. Zowel kapiteins 
als schepen, zoals de Peerl, die bekend zijn uit de periode van vóór en tijdens het 
interbellum, komen in de bronnen opnieuw ter sprake. Ditmaal echter niet als 
onderdeel van de DLH, maar in de commissievaart en met Jean Walleran Sandra 
als boekhouder. De handelsdirectie lijkt na de belovende start een sluimerend 
bestaan te hebben gehad, ofschoon zij nog tot 1815 bestond. Een nadere studie 
naar de achterliggende motieven en handelwijze van de DLH Middelburg zou dan 
ook gerechtvaardigd zijn. Op 3 augustus 1707 werd de rekening van de overleden 
griffier Hendrik Tulleken, die op 12 oktober 1696 tot thesaurier was aangesteld, 
nagezien. Toen bleek ‘den ontfanck boven en behalven d’uytgaven te bedragen 
eene somme van een duysend nul honderd een en vijftig ponden, drij schellingen 
en vier grooten Vlaams’, ofwel 6.309 gulden. Dat was met het oog op de eerdere 
omzet en winsten een gering bedrag.105 In 1707 behoorde Pieter Buteux jr. samen 
met Abraham Duvelaer fil. Justi, Coenraat Coenraats, François Christiaensen, 
Pieter de la Ruë sr., Hendrik Tulleken, Isaack Tulleken en Thomas Boursse tot de 
directeuren van de DLH in Middelburg.106

104 Ibidem. Het gevecht met de Terra Neufvaarder leverde aan boord van het Franse schip 
zestien doden en gewonden op. Wiltschut telde aan boord van de Goude Rotse een dode en 
acht gewonden en Stroobant en Woutermans hadden ieder een gewonde. De Fransman was 
zwaarbewapend met 30 stuks geschut en 93 koppen.

105 Heeringa, Bronnen II, 43. Aan salaris voor Tulleken was 225 gulden afgehouden, hetgeen zou 
moeten neerkomen op 3% van 6.309 gulden (dat in werkelijkheid 190 gulden is). Voor een reis 
naar Den Haag werd 199 gulden uitgekeerd.

106 NA, 1.03.01, Levantse Handel 1646-1828. inv. nr. 323, Notulen van de directie tot de Levantse 
Handel, Middelburg, fol. 1 en 21. De belangen in de DLH werden door Jean Walleran Sandra 
in 1707 overgedaan aan zijn zakenpartner Pieter Buteux jr.
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François Christiaensen
Wie was de opdrachtgever van het door Verdoel geschilderde capriccio?107 Ver-
moedelijk was dat dus François Christiaensen (1649-1709). Hij was getrouwd met 
Anna Maria Mattheeuse (geboren in 1672). Tussen 1692 en 1704 was hij kiesheer 
van de stad Middelburg. Hij kreeg twee zonen en een dochter. Cornelis Chis-
tiaensen, de oudste zoon, werd ook actief in de commissievaart, net als Hermanus 
(1681), die in 1713 kiesheer werd. Hermanus werd na het overlijden van Thomas 
Bourse in 1714 bovendien, net als zijn vader daarvoor, lid van het college van di-
recteuren van de DLH. Hij was de vader van Catharina Elisabeth Christiaensen 
(overleden in 1735) die getrouwd was met Galenus Tresel de Oude. De dochter 
uit het gezin heette Catharina Elisabeth (1688); zij trouwde in 1709 met Boudouin 
Mattheeuse (kiesheer na 1688 en schepen en raad in 1713-1714). François had twee 
oudere zussen, Johanna (getrouwd met Hendrik Becius) en Klara (getrouwd met 
Jacobus de Nijse). Zijn ouders waren Elisabeth de la Ruë, die in 1641 voor de der-
de maal huwde, ditmaal met Cornelis Christiaensen (die in 1654 overleed). Via 
het huwelijk van zijn dochter Catharina Elisabeth raakte François ook verwant 
met de familie Van de Putte (en in het bijzonder met koopman en reder Herma-
nus van de Putte).108 In de jaren zeventig van de zeventiende eeuw was François 
Christiaensen woonachtig aan de Rouaansekaai in Middelburg, wellicht toen nog 
in het ouderlijk huis. De stiefvader van Christiaensen zou in 1671 overleden zijn. 
In dat jaar handelde Christiaensen met 180 pond vlees op Suriname, waarvoor 
hij in ruil vijftig okshoofden (bevattende 900 pond) suiker naar Middelburg liet 
verschepen.109

Vermoedelijk is François Christiaensen evenwel actiever geweest als reder en 
cargadoor dan als private koopman. Tijdens de Negenjarige Oorlog duikt zijn naam

107 In twee bijlagen is bewijsvoering bijeengebracht die moet ondersteunen dat het capriccio 
een allegorische verbeelding is van de DLH-reizen die de kamer Middelburg in 1696 en 1698 
ondernam. Daarbij bevat bijlage 1 de scheepsreizen van de schepen Faam, Eendragt en Peerl 
naar de Levant en bijlage 2 de overige reizen onder boekhouderschap van Christiaensen waar-
bij Woutermans, Stroobant of Christiaensen betrokken waren.

108 Van der Bijl, Idee en interest, bijlage XVIII; Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaapvaart tijdens 
de Spaanse Successieoorlog 1702-1713, 154-155.

109 TNA, HCA 30, inv.nr. 1059 I, brief van Jannis van Bambeke aan François Christiaensen, 
Suriname, 8 januari 1672; Martin van den Broeke, Jan Arends, Buitenplaatsen op Walcheren. 
Aanhangsel. Leven en werken van Jan Arends (1738-1805) ([Amersfoort], 2001), 174. Catharina 
Elisabeth (de dochter van Hermanus Christiaensen), bewoonde met haar man, in ieder geval 
na 1722, nog een huis aan de Rouaansekaai, maar het is onduidelijk of dit het huis betrof waar 
ook François heeft gewoond.
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Pendant van Hermanus van de Putte (1661-1724) en Maria van den Brande (1665-1701), 
olieverfschilderij, 2x 68,5x54,5 cm. door een onbekende meester (Zeeuws Veilinghuis).110

in die laatste hoedanigheid slechts enkele malen op, in 1692 en 1693, als opkoper 
van drie grote partijen zout en twee schepen, L’ Avonture, die te Messina was op-
gebracht, en het fregat St. André.111 Of hij deze schepen heeft doorverkocht of zelf 
in de vaart hield, is onbekend. Van het tijdens de expeditie van 1696 door Wou-
termans en Stroobant buitgemaakte schip La Dame du Saint Rosaire kocht hij een 
lading katoen op, die op 14 januari 1697 in Middelburg werd geveild.112 

Het schip de Hoop, waarvan Christiaensen en Pieter de la Ruë sr. aandeelhou-
der waren en waarop Gerrit Warnick als kapitein was aangesteld, werd in april 
1696 naar Porto gezonden. Christiaensen was van tenminste twee koopvaardij-
schepen aandeelhouder of eigenaar.113 Van hem is tijdens de Negenjarige Oor-
log slechts aandelenbezit in één kaperschip bekend, de Eendragt (of Concordia) 
die onder kapitein Bartholomeus Stroobant voer en daarvoor onder Jan van de 

110 Met dank aan René de Visser van het Zeeuws Veilinghuis.
111 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel II, 11, 13, 63, 65, 143, aldaar: ZA, RekC, inv.nrs. 

43870, fol. 147-150 verso e.v.; 45760, fol. 6v; 45770, fol. 50 en 43870, fol. 32.
112 idem, 72, 143, aldaar: ZA, RekC, inv.nr. 44000, fol. 43 en DIB, inv.nr. 52, fol 6r.
113 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 368, 386.
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Kruisse (die commissie ontving op 29 november 1692). Christiaensen was daar-
van boekhouder, maar ook Jean en Jacob Sautijn en Isaac Rochussen waren aan-
deelhouders in het schip.114 Onbekend is of hij ook parten bezat in de Faam van 
boekhouder Abraham Couck.

Christiaensen behoorde daarmee tot een groep orangistische investeerders in 
de commissievaart die door Jean en Jacob Sautijn werden aangevoerd en waar-
toe ook Hermanus van de Putte, Jan Verborre, David Schorer, Arnold Thijlenus, 
Isaac Rochussen en Jean le Gouche behoorden.115 Christiaensen lijkt een voorlief-
de voor de handel op de Middellandse Zee te hebben gehad en had daar ook een 
netwerk van handelsagenten. Zo wees Ado Westenappel, handelsagent van Chris-
tiaensen in Venetië, er in 1704 op dat de plaatselijke commissaris de prijsgoe-
deren van twee van zijn kapers niet wilde laten vertrekken of verkopen voordat 
alle belastingen waren afgedragen. Handelsagenten die in andere plaatsen werden 
ingezet om belangen van Middelburgse kooplieden te behartigen, waren Wetken 
& Schaaf te Genua (zij kochten in 1707 prijzen op van kapitein Willem Credo), 
Bartels, Derveaux en Muysaert in Smyrna en Cornelio Moillieus en compagnie, 
Thomas Slicher en Everardo Brasser in Livorno.116 Bij aanvang van de Spaanse 
Successieoorlog had Christiaensen vier kaperschepen in zee. Hij vroeg commissie 
aan voor de kapiteins Cornelis Anthonissen (Gouden Appel, 22 stuks geschut en 
156 koppen), Cornelis Huijssen (St. Rochus), Daniël Sorgloose (Domburg) en Wil-
lem van Hoorn (de Arent) en dus niet voor de Eendragt. Het is dan ook niet zeker 
of dit fregat nog als kaperschip actief was tijdens de Spaanse Successieoorlog. Met 
de Gouden Appel werden in 1702 tot en met 1704 kruistochten op de Middelland-
se Zee ondernomen, waarbij Anthonissen ten minste negen prijzen opbracht en 
er daarnaast mogelijk ook in compagnie met de Faam 24 prijzen werden buitge-
maakt. Na afloop van de eerste kruistocht keerde het kaperschip als koopvaarder 
terug en na 1704 zou het schip alleen nog ter koopvaart worden uitgerust.117

114 Idem, 128, 132-134, 136, 459. Een kaperschip dat Eendracht heette had 10 tot 26 stuks geschut 
aan boord en een bemanning van 80 koppen. Omdat dit schip als thuishaven Vlissingen had, 
is echter onduidelijk of dit het kaperschip van Stroobant betreft.

115 Idem, 88.
116 Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog, 1702-1713, 128, 

Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 61.
117 Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog, 1702-1713, 43, 

143-144, 151, 154-155; GNSZ, 2 februari 1705. Christiaensen vroeg de Staten van Zeeland op 2 
februari 1705 de commissie van Cornelis Anthonissen over te zetten op Jan Pietersen. Volgens 
consul Calckberner (in een brief van 31 juli 1705) was het schip de Appel in Venetië aangeko-
men en was tijdens die tocht een Franse bark met kaas op weg naar Malta gerantsoeneerd.
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De St. Rochus voer tussen 1702 en 1707 met commissie zonder een prijs te nemen. 
Het schip pendelde tussen Zeeland, Livorno en Genua, en consul Calckberner 
omschreef het schip als een koopvaarder. Sorgloose wist nog een prijs te nemen, 
maar zijn opvolger Pieter Groenestraat voer met de Domburg naar West-Indië 
zonder commissie, echter wel met 15.000 pond buskruit en 1.600 geweren. Diens 
opvolger Cornelis Kroock kreeg in mei 1706 commissie, maar bracht geen prijzen 
op. Van Hoorn voer met de Swarte Arent op de Middellandse Zee naar Venetië. 
In 1704 was Cornelis Huijssen schipper op dit schip; hij ging ermee naar West-In-
dië.118 Hoewel Christiaensen van diverse andere schepen boekhouder was, voe-
ren deze niet op de Middellandse Zee. Met het schip de Grijpvogel werden door 
Cornelis Legiersen vanaf februari 1706 drie prijzen veroverd in de Middellandse 
Zee. Ook het schip Hertog van Savoye was eerst onder kapitein Daniël Rouleau en 
later, vanaf september 1707, onder Abraham van den Broucke als kaperschip uit-
gerust. Hiermee werden minstens zes prijzen genomen, waarvan vijf in de Mid-
dellandse Zee. Van den Broucke bracht in de Middellandse Zee ook drie prijzen 
op met de Ceulse Galei. Dat deed hij tussen december 1710 en maart 1711. Als 
cargo had het schip huiden, vlas, katoen en garen aan boord, een rijke buit. In 1713 
werd voor de Ceulse Galei nog een paspoort tegen de Turken aangevraagd.119 Aan 
het eind van de Spaanse Successieoorlog, waarschijnlijk na de dood van François, 
had diens rederij nog twee schepen op Livorno en Venetië in de vaart, de Justitie 
onder Blonkebijle en de Zeeland.120

Tijdens de Spaanse Successieoorlog was François Christiaensen van ten min-
ste vijftien kaperschepen boekhouder geweest, waarvan er minstens negen nau-
welijks voor de commissievaart waren bestemd. Het waren koopvaardijschepen 
voorzien van een commissie (kaperbrief ). Het schip de Gouden Appel (een nieuw 
schip en niet het kaperschip) werd in 1707 uitgerust en in mei 1708 gesignaleerd 
bij Caracas. In 1709 werd om konvooi verzocht bij de Admiraliteit Zeeland, om-
dat het schip met fl. 100.000 aan contanten van Zeeland naar Amsterdam moest 
varen. Van 1710 tot 1716 voer dit schip samen met de Negotie Galei op Afrika 
en West-Indië. Christiaensen was ook boekhouder van de Amerikaanse Galei (of 
Afrikaanse Galei) onder Jacob van der Beek. Deze lorrendraaier voer in 1709 met 
buskruit op Afrika, waar het schip in mei 1710 door de WIC werd opgebracht en 

118 Verhees-van Meer, De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog, 1702-1713, 43, 
143-144, 151, 154-155.

119 Ibidem, 155. 
120 Ibidem, 156.
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op een waarde van fl. 26.733 werd geschat. De retourvracht bestond onder meer 
uit ivoor.121 Omdat een deel van de activiteiten rondom het equiperen van ka-
perschepen kapitaalintensief was (met name het geschut en de munitie), startten 
sommige reders eigen bedrijven in bijvoorbeeld de productie van buskruit. De 
aandelenemissie van een kruitmolen beliep wel 60.000 gulden. Zowel in oorlogs-
tijd (bewapening kaperschepen) als in vredestijd (bewapening lorrendraaiers en 
als handelsproduct op Afrika) was de afzet gegarandeerd. Veel van die kruitmo-
lens, aan het begin van de Negenjarige Oorlog gesticht, zouden om die redenen 
ruim veertig jaar goed renderen, niet in de laatste plaats omdat ook nog eens 
veel buskruit aan de Admiraliteit werd verkocht. De kaapvaartreders François 
Christiaensen, Johan Boudaen Courten en Jean Walleran Sandra bestuurden in 
1702 een dergelijke buskruitmolen nabij Middelburg, al is niet bekend welke dat 
is geweest.122 Christiaensen is nooit bewindhebber van de VOC geweest en heeft 
daar ook geen aandelen van bezeten, al schafte zijn weduwe na 1720 voor honderd 
gulden aandelen in de Compagnie aan. Vanaf het begin van zijn werkzame leven 
was Christiaensen wel in de WIC actief, maar niet met grote investeringen. In de 
achttiende eeuw kocht hij er samen met zijn zoons Cornelis en Hermanus nog 
aandelen bij. Dezen zouden dit bezit na de dood van François verviervoudigen.123

Op basis van de inkomsten van het kohier familiegeld uit 1703 stelde Van der 
Bijl François Christiaensen op een inkomen van fl. 4.000. Daarmee behoorde 
Christiaensen tot de meestverdienende burgers van Middelburg, ingedeeld in 
klasse 7 van de in totaal 12 klassen. In 1710, een jaar na de dood van François, 
werd in het belastingkohier van het familiegeld, op basis van vier familieleden, 
het inkomen op fl. 6.000 geschat, waarmee de familie de vijftiende plaats bezette 
binnen Middelburg. Het vermogen van François Christiaensen werd in meer dan 
dertig jaar vergaard, want in het belastingkohier van de 500ste penning uit 1672 (hij 
was toen nog maar 23 jaar) kwam Christiaensen al in de middelste regionen voor, 
op de vijftigste plaats, met een vermogen van 30.000 gulden. In de rangorde op 
basis van het belastingkohier van het familiegeld over 1703 – een andere vermo-

121 Ibidem, 154-155.
122 Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg, deel VIII (1675-1700) (Middelburg, 1881-1902), 

118; Van der Bijl, Idee en interest, 135 en Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 369, 
439, 448.

123 Van der Bijl, Idee en interest, bijlagen XXIX-XXXIII, XL-XLVI. Aanvankelijk bezat François 
na 1679 140 gulden aan aandelen. Na 1690 blijken deze aandelen verkocht te zijn. In het eerste 
decennium van de achttiende eeuw had hij samen met zijn twee zoons een aandelenbezit van 
fl. 498,50.
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gensduiding – wordt de familie Christiaensen met twee personen (vermoedelijk 
samen met een van zijn zoons Cornelis of Hermanus) aangeslagen voor fl. 5.000, 
waarmee ze gezamenlijk op de zestiende plaats eindigden.124

Ondanks die al van jongs af aan vermogende positie lijkt het erop dat François 
Christiaensen naast zijn werkzaamheden als kiesheer geen belangrijkere politieke 
rol in de vroedschap ambieerde. Gezien zijn vermogen, familieconnecties en de 
vele regimewisselingen tijdens zijn leven zal hij daar toch wel de kans toe hebben 
gehad. Dat wil niet zeggen dat hij geen politieke opvattingen had. Hij was in 1704 
ondertekenaar van het ‘adres van 94’, dat stelling nam tegen de radicale machts-
greep van Daniel Fannius en consorten voor hervorming van de stedelijke ma-
gistraat. Hij kan daarmee worden gerekend tot de orangisten, waartoe de meeste 
commissievaartreders behoorden.125 Hij behoorde echter ook tot de ‘groep van 
98’. Deze groep regenten en kooplieden ondertekende na de dood van Willem III, 
in 1702, een pamflet waarin werd gevraagd om een onderzoek naar de misstanden 
in de financiële en machtspolitieke situatie in de provincie, meer in het bijzonder 
naar het corrupte handelen van de vertegenwoordiger van de Eerste Edele, Willem 
Adriaen van Nassau-Odijk en zijn protegees.126 Hoewel dit vaak wordt veronder-
steld, hoeft uit Christiaensens mogelijk orangistische voorkeur geen Voetiaanse 
religieuze overtuiging te blijken. Zijn medevennoot Johan Boudaen Courten was 
overigens een felle Coccejaan en aanhanger van De Meij en Momma. Ook uit der-
gelijke zakenrelaties kunnen niet zomaar religieuze voorkeuren worden afgeleid. 
Zelfs het feit dat Christiaensen op 20 april 1698 werd benoemd tot ouderling in de 
kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Middelburg zegt wei-
nig over zijn voorkeuren. De Middelburgse kerkenraad was toen nog altijd ver-
deeld in Coccejanen en Voetianen, die bovendien onderling ook weer van mening 
verschilden.127 Zonder nadere informatie over Christiaensens religieus-filosofi-
sche opvattingen kunnen de mogelijke verwijzingen naar het Coccejaanse oproer 
van 1676 in de steiloren op het schilderij daarom niet zomaar als een referentie 
naar een Coccejaanse of Voetiaanse opvatting worden gezien. Het feit dat hij in 

124 Van der Bijl, Idee en interest, bijlage XX, aldaar: ZA, RekD, inv.nr. 3239 en bijlagen XXI-XXII.
125 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 439, 448; Afgeperste verantwoordinge (…) in 

den jare 1702 (’s-Gravenahge, 1707), 65; Propositie uyt naam (…) 26 january 1704 voorgevallen 
(Middelburg, 1704), 1. Voor de revolte van Daniel Fannius, zie: Van der Bijl, Idee en interest, 
passim.

126 Francke, Utiliteyt voor de gemeene saake, deel I, 276, 279.
127 F. Nagtglas, De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg van 

1574-1860 (Middelburg, 1860), 85.
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gepolariseerde tijden behalve zijn kiesheerschap geen politieke ambten vervulde 
kan er ook op wijzen dat hij er niet van hield om scherpe posities in te nemen.

Conclusie
Het oogstrelende capriccio met de Oostkerk van Middelburg uit 1700 vormt een 
bewijs te meer van het talent van de Middelburgse fijnschilder Adriaen Verdoel 
de Jonge om zich te bekwamen in een groot aantal genres. Hij moet een schil-
der zijn geweest met een goed commercieel gevoel, die heel geschikt was om in 
opdracht te werken. Hoe hij precies opereerde op de Middelburgse kunstmarkt, 
die georganiseerd was rond het Lucasgilde, is niet duidelijk. Dat komt niet al-
leen door het ontbreken van kennis over de Middelburgse kunstmarkt zelf, maar 
vooral ook door het ontbreken van sporen van Verdoel in Middelburg of omge-
ving. De zeer specifieke iconografie van dit schilderij zoals die hier is ontleed, 
bewijst in elk geval dat Verdoel het werk op bestelling moet hebben gemaakt. 
Hoogstwaarschijnlijk kwam de opdracht van François Christiaensen, die wellicht 
zelf met vrouw en mogelijk ook met zoon is afgebeeld. Het is nu aangetoond dat 
dit bijzondere capriccio een allegorie is op de tocht van de kapiteins Stroobant 
en Woutermans naar Smyrna in 1698, waarbij ze een schip van de Amsterdamse 
Directie van de Levantse Handel te slim af waren door tijdig de haven te verlaten. 
Het verbeeldt vermoedelijk een samensmelting van de kaperschepen Faam en 
Concordia (Eendragt). De vele details die refereren aan gebeurtenissen in de Le-
vant kunnen Verdoel alleen door direct contact met zijn opdrachtgever en/of de 
kaperkapiteins zelf aan de hand zijn gedaan. Het schilderij lijkt op meer niveaus 
het gevolg van een intensieve gedachtewisseling tussen opdrachtgever en kunste-
naar. Het is zelf ook zeker bedoeld als een conversatiestuk, een werk dat zich door 
de vele historische en klassieke referenties allegorisch liet interpreteren.

Zo is er de dubbele verwijzing naar slavernij: allereerst rechtstreeks naar de 
bevrijding van slaven door Stroobant en Woutermans in Smyrna in 1696. En in 
een tweede allegorische laag de verwijzingen naar de strijd tussen Voetianen en 
Coccejanen in de woelingen rond De Meij en Momma van 1676. Die strijd wordt 
in onze lezing van de allegorische elementen rondom de fontein in het midden 
van het werk geïnterpreteerd als een strijd tussen slavernij en despotisme ener-
zijds en vrijheid anderzijds. Zoals blijkt uit het literaire handschrift uit het milieu 
van Middelburgse rederijkers (van de hand van Johan Boudaen Courten en dus 
ook uit de directe omgeving van Christiaensen) valt dat vrijheidsdiscours te si-
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tueren in Coccejaanse kring.128 Dat maakt het waarschijnlijk dat Christiaensen 
zelf ook meer Coccejaans-georiënteerd was. Ook de keus voor Verdoel, die via 
zijn vader en zijn Hulster verwanten uit een milieu van rederijkers en libertijnen 
afkomstig lijkt te zijn, zou daarop kunnen duiden. Niets in de iconografie van het 
schilderij doet Voetiaans aan. Helaas komt uit Christiaensens afzijdige houding in 
het Middelburgse bestuur, voorlopig althans, niets naders over zijn politiek-reli-
gieuze houding naar voren. Misschien dat een onderzoek naar de vele documen-
ten uit de conflicten rond de Hattemisten van de late zeventiende eeuw daarover 
meer informatie kan opleveren. Desalniettemin lijkt het capriccio in een bepaalde 
richting te wijzen.

Tenslotte kan er in het capriccio nog een andere allegorische laag worden 
blootgelegd. In een meer politieke lezing van de vele allegoriserende referenties 
aan de klassieke oudheid, oorlog, turbulentie, armoede en welvaart in combinatie 
met de prominent aanwezige Oostkerk valt het schilderij te interpreteren als een 
uitdrukking van het streven naar translatio imperii. Het schilderij is dan te zien als 
een lofzang op Middelburgse machtsontplooiing in het Middellandse zeegebied. 
Historische en klassieke referenties wijzen op de mogelijkheden die de oorlog 
biedt voor de handel (Mercurius). Deze referenties zijn verweven met waarschu-
wingen voor de grillen van Mars. Mars biedt kansen voor de kaapvaart en daar-
mee hoop op fortuin en een goede afloop. Mars en Mercurius zijn zelfs middelen 
om vrijheid te bewerkstelligen uit de banden van slavernij en religieus-politieke 
tirannie. En vooral Hoop (het centrale standbeeld!) wijst op de verwachting van 
een nieuwe welvarende toekomst door de handel in de Levant, wellicht zolang 
ook dat andere centrale element geëerbiedigd wordt: de religie, verbeeld in de 
Oostkerk. Mogelijk brengt de toekomst als gevolg zelfs het uitdrijven van oorlog, 
armoede, en onvrijheid.

Over een kunstcollectie van François Christiaensen is (nog) niets bekend. Dat hij 
in een omgeving met een sterke culturele belangstelling verkeerde is zeker. Daar-
van zijn de literaire interesse van een Johan Boudaen Courten (en het magnifieke 
portret van hem en zijn vrouw in het Rijksmuseum) maar vooral ook de kunstcol-
lectie van oud-burgemeester Jean Walleran Sandra in het oog springende getui-
gen. Na Sandra’s dood in 1712 werd zijn collectie op 3 augustus 1713 geveild in het 

128 Zie voetnoot 54.
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Schuttershof op de Balans te Middelburg.129 De gedrukte catalogus van de veiling, 
uit het archief van de familie Boudaen-Courten (en aanverwante families), met 
namen van de kopers en prijzen in de marge genoteerd, spreekt van een ‘groote 
party curjeuse Schilderyen, van voorname meesters’. In totaal werden 178 loten 
met rond de 200 werken geveild, waaronder heel veel stukken van vooral beken-
de Vlaamse en Hollandse meesters zoals Pieter Bruegel, Adriaen van Ostade, Jan 
Miense Molenaer, Philips Wouwerman, Nicolaas Berghem, Jan Steen, Hendrick 
Goltzius, David Teniers, Anthony van Dijk en Jan Davidsz. de Heem. De collectie 
bestond uit genrestukken, landschappen, historiestukken, bijbelse voorstellingen, 
maar bevatte ook een ‘Heracliet en Democriet’ van Heemskerck,130 ‘een tempel’ 
van Daniel de Bliek, en een tempel met figuur van Dirk van Delen. Walleran Sandra 
blijkt, net als andere Middelburgse verzamelaars, een liefhebber te zijn geweest 
van historiestukken met (vermoedelijk naakte) vrouwen (badende vrouwtjes van 
Cornelis van Poelenburg, ‘stukjes badende vrouw’, van Dominicus van Tol, een 
‘batje van Diana’, een ‘Maria Magdalena’, een ‘Veenis en Kindekens met bloeme, 
heel plesant’, en meer Venus-afbeeldingen). Veel Middelburgse regenten bezaten 
een werk van Adriaen Coorte, en ook Walleran Sandra bezat ‘Vrugten’ van deze 
fijnschilder. Opvallend is de collectie zeestukken: een ‘Zee-batalje’ van Adriaen 
van de Venne, ‘Zeejes, van de beste Trant van Stork’, vier Italiaanse zeehavens van 
Tomas Wijk (tweemaal), Willem van der Stoop en ene Pitiet, een ‘zeehaven’ van 
Zeeman en een ‘Zeeje’ van ene Peter.131 De collectie geeft een indruk van het soort 
werken waarin de opdrachtgever van het capriccio van Verdoel geïnteresseerd 
kan zijn geweest. Het werk had zeker in de collectie gepast. Sterker nog, de schil-
der had zich door de collectie (er hing zelfs een Storck) kunnen laten inspireren.

129 Voor een analyse van deze verzameling zie: Katie Heyning, ‘Vrugten en kreeft en ander by-
werk, heel schoon. De kunstverzameling van Jean Walleran Sandra’, in: Archief (2010), 113-14. 
Dit artikel bevat ook een transcriptie van de twee overgeleverde catalogi.

130 Van de uit Haarlem afkomstige en later in Engeland werkzame schilder Egbert van Heems-
kerck is een ‘Heraclitus en Democritus’ (1695) bekend: https://www.bb-worksofart.com/nl/
Schilderijen-Tekeningen/Schilderijen/Egbert-van-Heemskerck.-Heraclitus-en-Democritus 
(geraadpleegd 12 augustus 2021). Voor het thema in de directe omgeving van Sandra, zie ook 
Heyning, ‘Vrugten en kreeft en ander bywerk, heel schoon’. De lachende en huilende filosoof 
waren populair onder schilders en liefhebbers in de zeventiende eeuw.

131 Utrechts Archief, 26 Familie Des Tombe, 2: Stukken van persoonlijke aard; 2.4: Aan Van 
Citters verwante families; 2.4.2: Familie Boudaen (Courten) met families Sandra, Baute, 
Walleran, Hoekman; 2.4.2.13: Johan Walleran Sandra, 1661-1712; inv.nr. 1145: Veilingcatalogus 
van schilderijen, nagelaten door Johan Walleran Sandra, 1713. Gedrukt, met bijgeschreven 
veilingprijzen.
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Bijlage 1
Scheepsreizen Peerl, Faam en Eendragt (Concordia) naar de Levant, 1689-1712

Datum Haven Faam Peerl Eendragt Bron
Jan-april 1691 Cadiz Stroobant Francke, 461
Maart 1691 Cadiz Sroobant Francke, 461
Nov. 1692 Cadiz Sim.  

Simonsen
Francke, 461

Jan, april, 
juni-juli, okt 
1693

Cadiz Simon 
Simonsen

Francke, 461

23 maart 1694 Livorno Stroobant Francke, 148
30 juni-26 juli 
1694

Cadiz, terug van 
Galicië, Galipoli, 
Venetië, Messina 
en Salée

Stroobant Francke, 150, 
461

Feb-april 1695 Cadiz Jan Soussen Francke, 461
Juli 1695 Cadiz Woutermans Francke, 461
Begin aug. 1695 Livorno Stroobant Francke, 148
20 maart 1696 Smyrna Woutermans Stroobant OHC 7 juni 

1696
3 sept 1696 Smyrna Woutermans Stroobant Francke, 200, 

357
Juli-aug 1697 Cadiz Ockerman Francke, 460
17 aug 1698 Cadiz Ockerman Woutermans - Francke, 120
Dec. 1697 Cadiz Woutermans Stroobant Francke, 188
Dec. 1697 Livorno Woutermans Stroobant Francke, 188
Dec. 1697 Smyrna Woutermans Stroobant Francke, 188
16 januari 1698 Cadiz vanuit  

Middelburg
Woutermans Stroobant OHC 20 en 

22 feb 1698
31 jan 1698 Cadiz> Livorno> 

Smyrna
Woutermans Stroobant OHC 6 feb 

1698
6 feb 1698 Genua > Livorno Woutermans Stroobant OHC 1 

maart 1698
16 feb 1698 Livorno > Smy-

rna
Ockerman AC 8 maart 

1698
21-22 feb 1698 Livorno>Smyrna Woutermans Stroobant AC 8 en 15 

maart 1698
31 maart 1698 Smyrna Ockerman Woutermans Stroobant OLC 18 april 

1698
15-29 aug 1698 Cadiz Ockerman Woutermans Stroobant OHC 16 sept 

1698
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Datum Haven Faam Peerl Eendragt Bron
1 okt 1698 Vlissingen- 

Middelburg
Ockerman Woutermans Stroobant OHC 4 okt 

1698
20 nov 1698 Livorno x ASL 74/115
15 feb 1699 Cadiz> Malaga Woutermans OHC 19 

maart 1699
6 aug 1699 Cadiz Woutermans OHC 15 sept 

1699
12 sept 1699 Cadiz> Middel-

burg
Woutermans OHC 27 okt 

1699
5 nov 1699 Middelburg Woutermans OHC 10 nov 

1699
Jan 1702 Livorno Woutermans OHC 27 jan 

1702
20 feb – 15 mrt 
1709

Livorno x ASL 76/524, 
531, 533, 535

10-17 okt 1711 Livorno x ASL 76/635-
636

29 juli 1712 Livorno x ASL 76/691

Scheepsreizen als koopvaardijschip

Bijlage 2
Overige scheepsreizen van Stroobant, Woutermans en schepen onder boekhou-
derschap van François Christiaensen naar de Levant 1683-1712

Datum Haven Bestemming Schip Kapitein Bron
24 juni 1683 St. v.  

Gibraltar
Genua Faem Woutermans OHC 27 juli 

1683
28 juni 1683 San Lucar / 

Sevilla
Anna Stroobant OHC 27 

juli1683
5 sept 1684 Malaga Anna Stroobant OHC 3 okt 

1684
13 sept 1685 Malaga Anna Stroobant OHC 16 okt 

1685
30 nov 1686 Cadiz Malaga Anna Stroobant OHC 10 en 24 

dec. 1686
April 1689 Cadiz Middellandse 

Zee
Anna Stroobant Francke, 146
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Datum Haven Bestemming Schip Kapitein Bron
24 mei 1691 Middelburg 

vanuit Cadiz
Carthago Stroobant OHC, 29 en 31 

mei 1691
30 maart 1692 Malaga Woutermans OHC 30 mei 

1692
Feb. 1693 Middellandse 

Zee
Woutermans OHC 19 maart 

1693
April 1696 Porto Hoop Gerrit Warnick vdBijl bijl. 

XXIX-XXXIII, 
XL-XLVI

1702-1704 kaperschip Gouden Appel Cornelis  
Anthonissen

Verhees-van 
Meer, 43, 143-
144, 151, 154-155.

1702-1707 Middelburg Livorno/ 
Genua als 
Lettre de 
Marque schip

St. Rochus Cornelis  
Huijssen

Verhees-van 
Meer, 43, 
143-144, 151, 
154-155.

1702-1704 kaperschip Domburg Daniël 
Sorgloose

Verhees-van 
Meer, 43, 143-
144, 151, 154-155.

1702-1704 Venetië als 
kaperschip

De (Swarte) 
Arent

Willem van 
Hoorn

Verhees-van 
Meer, 43, 143-
144, 151, 154-155.

31 juli 1705 Venetië kaperschip Gouden Appel x Verhees-van 
Meer, 43, 143-
144, 151, 154-155.

Feb. 1706> kaperschip Grijpvogel Cornelis  
Legiersen

Verhees-van 
Meer, 155

<sept. 1707 Kaperschip Hertog van 
Savoye

Daniël Rouleau Verhees-van 
Meer, 155

Sept. 1707> kaperschip Hertog van 
Savoye

Abraham van 
den Broucke

Verhees-van 
Meer, 155

Dec. 1710 – 
maart 1711

kaperschip Ceulse Galei Abraham van 
den Broucke

Verhees-van 
Meer, 155

1713 kaperschip Ceulse Galei x Verhees-van 
Meer, 155

1713 Livorno / 
Venetië

Justitie Geleijn  
Blonkebijle

Verhees-van 
Meer, 156

1713 Livorno / 
Venetië

Zeeland x Verhees-van 
Meer, 156

Scheepsreizen als koopvaardijschip
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Bronnen

Afkortingen
AC = Amsterdamse Courant
ASL = Archivio di Stato di Livorno, Livorno (Italië)
DIB = Directe en Indirecte belastingen
DLH = Directie van de Levantse Handel
DTBL = Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters Zeeland
GNSZ = Gedrukte Notulen Staten van Zeeland
GPB = Cornelis Cau, Groot Placcaet Boeck
HCA = High Court of Admiralty
NA = Nationaal Archief, ’s-Gravenhage
OHC = Oprechte Haerlemsche Courant
OLC = Opregte Leydsche Courant
RekC = Rekenkamer C
RekD = Rekenkamer D
SG = Staten-Generaal
TNA = The National Archives, Kew
ZA = Zeeuws Archief, Middelburg
ZB = Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg

Archivalia
Archivio di Stato di Livorno, Livorno 
 Magistrato Poi Dipartimento Di Sanita (1606-1860) - inv.nr. 73-76, Negozi generali e car-

teggio 1689-1713

Het Utrechts Archief, Utrecht 26. Familie des Tombe -inv.nr. 1098 Poesy, 1668-1699 -inv.nr. 
1145 Veilingcatalogus van schilderijen, nagelaten door Johan Walleran Sandra, 1713. Ge-
drukt, met bijgeschreven veilingprijzen 

Nationaal Archief, ’s-Gravenhage 
 1.03.01. Levantse Handel 1646-1828 
 -inv.nr. 323, notulen van de directie tot de Levantse Handel, Middelburg. 
 -inv.nr. 326, Placcaten en resoluties 
 1.01.04, Staten-Generaal 
 -inv.nrs. 6920-6922, 7087 II, Liassen Italiën, 1695-1698 
 -inv.nrs. , Liassen Spanje, 1691.
 1.02.22, consulaatsarchief Smyrna en Spanje
 -inv.nr 678, Algemene stukken



Arjan van Dixhoorn, Johan Francke en Veronica Frenks 117

The National Archives, Kew
 High Court of Admiralty 
 -inv.nr. 1059 I (brieven uit Suriname, 1672)

Zeeuws Archief, Middelburg
 50, Directe en Indirecte belastingen
 -inv.nr. 52
 507, Rekenkamer C
 -inv.nrs. 43870, 44000, 45760, 45770
 511, Rekenkamer D
 -inv.nrs. 3239, 59381, 59661, 61400, 61401.
 995, DTBL Hulst, HUL-14 en 32.
 GNSZ, inv.nr. 112
 DTBL Veere 3 (NG Lidmatenregister 1701-1756)

Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg 
 Handschriftenverzameling 
 3990, Nota en opstellen over de Levantschen handel te Middelburg

Primaire literatuur
Afgeperste verantwoordinge voor de wettige regeringe der stad Middelburgh, soo als deselve was 

geconstitueert in den jare 1702 (’s-Gravenhage, 1707).
Bie, Cornelis de, Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst (Antwerpen: Jan Meyssens, 

Juliaen van Montfort, 1662).
Catalogus van eene aanzienlyke pharty kunstige schilderyen van diversche meesters, byeen ver-

zameld en nagelaten door den burger Bernardus Boulboulle welke publiek zullen verkogt wor-
den op den 12, 13 en 14 Mey ten sterfhuise van den overledenen … (S.l., fotokopie uit 1975 
van oorspr. uitg.: Middelburg: Koene, ca. 1800).

Houbraken, Arnold, De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen 
(Amsterdam, 1718). 

Houbraken, Arnold, De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen, 
tweede druk (Den Haag: J. Swart, C. Boucquet &M. Gaillard, 1753).

Propositie uyt naam van de edele agtbare heeren burgemeesters, schepenen en raden der stad 
Middelburg in Zeelant gedaan ter vergaderinge van de ed. mog. heeren Staten van Zeeland 
rakende het tumult binnen deselve stad op saterdag den 26 january 1704 voorgevallen (Mid-
delburg, 1704).

Ruë, Pieter de la, Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de schryvers, 
geleerden en kunstenaars uit dien staat geboortig, met bygevoegd levensverhaal der voor-
naamsten onder dezelve (Middelburg, 1741).

Secundaire literatuur
Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel 19, 136-137.
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Beer, Gerlinde de, The Golden age of Dutch Marine Painting. The Inder Rieden Collection, 4 de-
len (Leiden: Primavera Pers, 2019).

Bijl, Murk van der, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke 
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Een achttiende-eeuwse ‘Maanwijzer’ van  
Henricus Schortinghuis, predikant te 
Koudekerke, meer in context geplaatst
Huib Zuidervaart*

Introductie

Zowel het Zeeuws Museum te Middelburg als het MuZEEum te Vlissingen 
hebben ieder een uiterst curieus wetenschappelijk instrument in bruik-
leen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het 

gaat hier om een uit papier en karton samengesteld instrument met draaibare 
schijven, welke in de vakliteratuur ‘volvelles’ worden genoemd. Blijkens het op-
schrift is het een ‘Starkundige maan-wyzer en almanach’, door de ontwerper ook 
wel ‘lunarium’ genoemd, naar het Latijnse woord luna voor ‘maan’ (fig. 1). In dit 
geval is dat een verwarrende benaming omdat met de term ‘lunarium’ doorgaans 
een ruimtelijk mechanisch model wordt aangeduid dat de bewegingen van de 
maan rond de aarde weergeeft, inclusief een aantal kenmerken zoals de helling 
van het baanvlak van de maan en dergelijke.1 Omdat het woord ‘maanwijzer’ pre-
cies aangeeft wat het beoogt, namelijk het weergeven van diverse sterrenkundige 
kenmerken die met de maan te maken hebben, zal ik vooral dat woord voor dit 
instrument gebruiken.

* Huygens ING (KNAW), Amsterdam. Met dank aan Dorine Zelders van het Zeeuws Museum 
voor haar door de jaren heen aanhoudende stimulans om me te verdiepen in de maanwijzer 
van Schortinghuis; aan Gabrielle Bouwman, die met haar invitatie om in maart 2021 voor 
het MuZEEum een presentatie te houden dit onderzoek eindelijk in beweging wist te zetten; 
aan Marijn de Valk voor het maken van een schitterende replica; aan Katie Heyning voor het 
signaleren van diverse archiefstukken en aan Bert Degenaar voor het ter bestudering uitlenen 
van het prototype van de maanwijzer.

1 De term ‘lunarium’ is geïntroduceerd door de Engelse instrumentmaker Benjamin Martin in 
de jaren 1760. Zie: John R. Millburn, ‘Nomenclature of Astronomical Models’, Bulletin of the 
Scientific Instrument Society, no. 34 (1992), 7. 
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De ontwerper van de maanwijzer was de predikant Henricus Schortinghuis (1737-
1801) uit het Zeeuwse Koudekerke. Hij bedacht dit instrument in 1783 en liet het 
vervolgens door zijn broer Wilhelmus uittekenen. Zo is de hierna nog te bespre-
ken dierenriem van zijn hand. Dit prototype is echter niet meer bij het Genoot-
schap aanwezig (waarover verderop meer). De in het Zeeuws Museum en het 
MuZEEum bewaard gebleven exemplaren zijn ‘verbeterde’ versies uit respectie-
velijk 1784 en 1785, die naderhand aan het Zeeuws Genootschap zijn geschonken. 
Kortom, wat is dit voor een instrument? Wat kan je ermee, en wat bezielde een 
laat achttiende-eeuwse Zeeuwse dorpspredikant om zich met deze materie bezig 
te houden? 

De man en zijn achtergrond
Voor een beter begrip hebben we eerst enige kennis nodig van de achtergrond van 
de ‘uitvinder’. Deze Ds. Henricus Schortinghuis kwam uit een streng reformato-
risch nest. Zijn vader, Wilhelmus Schortinghuis (1701-1750), was een spraakma-

De maanwijzers van Schortinghuis. Links het getekende exemplaar (Zeeuws Museum te 
Middelburg, G-2523); Rechts het naar dit voorbeeld gedrukte en gemonteerde exemplaar 
(Zeeuws Maritiem muZEEum te Vlissingen, G-2524). Bruiklenen van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen.
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kende piëtistische predikant met sterk mystieke inslag uit het Groningse Midwol-
da (fig. 2).2 

Na een periode van geloofscrisis als beginnend predikant in het Oostfriese 
Weener, was hij rond 1727 door zelfonderzoek tot bekering gekomen. Vanaf die 
tijd was hij een groot aanhanger geworden van het gereformeerd piëtisme. Deze 
geloofsopvatting benadrukt dat geloven voornamelijk een zaak van het hart is. 
Men dient niet alleen met geloofswaarheden in te stemmen, maar het geloof moet 

2 Wilhelmus Schortinghuis was afkomstig uit Winschoten. In 1723 trouwde hij te Groningen 
met Aletta Busch, jonge dochter van Uitwierum. Hij was toen net predikant in het Oost-Friese 
Weener, vlak bij de grens met Groningen. Zie over hem J.C. Kromsigt, Wilhelmus Schor-
tinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de gereformeerde kerk van 
Nederland (Groningen: Wolters, 1904) en M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis. En zijn analogieën 
(Amsterdam: Spruyt, 1942).

Links: Vader Wilhelmus Schortinghuis (1701-1750), predikant en invloedrijk theologisch publicist 
te Midwolda. Gravure uit 1760 door Abraham Durleu (*1731) naar een portret door de Groningse 
schilder Luitjen Jacobs van der Werf (Rijksmuseum, Amsterdam). Rechts: titelpagina van 
Schortinghuis’ Bevindelijke gesangen, Groningen, 1737; eerste editie 1727, vooral bestemd voor 
‘onbekeerden’.
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ook persoonlijk worden ervaren én in de praktijk gebracht. Voor die innerlijke 
ervaring wordt de term ‘bevindelijk’ gebruikt.3 Schortinghuis’ boek Het innige 
Christendom (1740), waarin hij onder meer getuigenis aflegt van zijn zelfonder-
zoek en bekering, geniet in bevindelijke kringen nog steeds enige bekendheid. 
Berucht zijn de ‘dierbare vijf nieten’ die hij daarin noemde: ‘Ik wil niet; ik kan niet; 
ik weet niet; ik heb niet; ik deug niet’. Daarmee wilde hij uitdrukken dat de zondige 
mens niets kon bijdragen aan zijn eigen behoud. Vader Schortinghuis was dus 
streng in de leer. Persoonlijke levensheiliging diende voorop te staan. 

De kinderen van Wilhelmus Schortinghuis werd van jongs af aan voorgehou-
den dat ze vaders strikte opvattingen zelf ook moesten uitdragen. En inderdaad 
volgden zij gedwee zijn spoor. Vijf zonen, Gerardus, Georgius, Henricus, Wilhel-
mus en Lucas, studeerden theologie aan de Universiteit van Groningen. Georgi-
us stierf als student, maar de vier anderen werden na voltooiing van hun studie 
predikant; uiteindelijk allemaal in Zeeland, een bekend bolwerk van de Nadere 
Reformatie, zoals de stroming van het achttiende-eeuwse gereformeerde piëtis-
me ook wel wordt genoemd.4 Ook dochter Katharina huwde een predikant die in 
Zeeland zijn standplaats kreeg.5 De oudste zoon, Gerardus, werd in 1750 de eerste 
predikant in het kleine dorp Rottevalle (bij Drachten), waar hij door zijn vader 
in het ambt werd bevestigd. Kort daarna stierf vader Schortinghuis onverwacht,6 
waarna Gerardus zich als pater familias ontfermde over zijn moeder, zijn zuster 
en zijn drie jongere broers. De laatstgenoemden stoomde hij persoonlijk door 
huisonderwijs klaar voor de universiteit. Zodoende werd Henricus Schortinghuis 

3 Herma Pierik, Gezangen voor onbekeerden. Over identiteitsvorming in de liederen van Wilhel-
mus Schortinghuis (1700-1750) (Utrecht: masterscriptie, 2012), 4. 

4 De vijf broers Schortinghuis waren: (1) Gerardus (1724-1767), student [1741], predikant te 
Rottevalle [1750] en Koudekerke [1761]; (2) Georgius (1728-1750), student [1746]; (3) Henri-
cus (1737-1801), student [1756], predikant te Kats [1761], Koudekerke [1768] en Nisse [1799]; 
(4) Wilhelmus (1739-1799), student [1757], predikant te Schoondijke [1764], Baarland [1780], 
Dreischor [1783], Zaamslag [1788], Serooskerke (Walcheren) [1795], en Lucas (1742-1779), 
student [1762], predikant te Noordgouwe [1768] en Biervliet [1769]. Een eerder – in 1735 te 
Midwolda – gedoopte zoon Henricus overleed als baby, net als vier andere kinderen van het 
echtpaar Schortinghuis-Busch. Zie F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde 
predikanten tot 1816, deel 1 (Dordrecht 1996), 222. 

5 Dochter Katharina Schortinghuis (* c. 1730) trouwde in 1759 te Rottevalle met Engelbertus 
Toll, student te Groningen [1736], daarna predikant o.a. te Emden [1759] en Colijnsplaat [1765-
1772]. Daarna keerde Toll terug naar Oost-Friesland, waar hij eerder predikant was.

6 Vader Wilhelmus Schortinghuis werd in november 1750 in de door hem te Midwolda gereali-
seerde nieuwe kerk [uit 1738] begraven. Zijn fraaie, met een familiewapen (‘tussen twee bomen 
een statig huis’) gedekte, zerk is daar nog steeds te zien, naast die van zijn als student in mei 
1750 overleden zoon Georgius. 
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op 24 juni in 1756, samen met zijn neef Gerardus Busz, ‘gratis’ als student theologie 
te Groningen ingeschreven. Uit die tijd dateert ook zijn treurdicht op het overlij-
den van Jesaias Hillenius (1700-1759), destijds een bekend piëtistisch predikant te 
Drachten, uitgegeven achter de lijkrede die zijn broer Gerardus Schortinghuis bij 
de uitvaart van deze predikant had gehouden.7 In 1760 werd ook een medestudent 
met een lofdicht bedacht, ditmaal ter gelegenheid van diens academische promo-
tie.8 In later jaren zou Henricus ook nog zijn Groningse leermeester in de theo-
logie, prof. Michaël Bertling (1710-1772), met een Latijns rouwdicht bedenken.9 

Toen Gerardus Schortinghuis in 1761 Rottevalle inruilde voor het Walcherse 
Koudekerke (fig. 3), ging opnieuw de hele familie mee, alleen werd de net af-
gestudeerde Henricus, later dat jaar, door zijn broer als predikant van Cats, op 
Noord-Beveland, bevestigd. Twee jaar later haalde Henricus zijn bruid – Maria 
Louisa Holscher – toch nog uit Groningen. Ook hun beider portretten werden 
in 1772 nog door een Groningse schilder vastgelegd. Beide kniestukken zijn he-
laas spoorloos verdwenen. Ze toonden Henricus op 34-jarige leeftijd ‘in preek-rok 

7 Gerardus Schortinghuis, Elisa’s rouw-bedryf […] ter naa-gedagtenisse van [...] Jesaias Hillenius 
(Leeuwarden: Koumans, 1759). 

8 Zie: Johannes Brill, Dissertatio historico-ecclesiastica de Synodo Ephesina vulgo lēstrikē dicta 
(Groningen: Spandaw, 1760). De uit Oost-Friesland afkomstige Johannes Brill (1740-1801) was 
een jaargenoot van Henricus Schortinghuis, ingeschreven aan de Groningse Universiteit in 
1756. Zie Album Studiosorum Academiae Groninganae (Groningen: Wolters, 1915), 210.

9 Zie de neo-latijnse dichtbundel Carmina (1775) van het van het Rotterdamse kunstgenoot-
schap ‘Prodesse Canendo’, waarvan de broers Schortinghuis, zoals zovele Nederlandse predi-
kanten, lid van waren.

De hervormde kerk van 
het Walcherse Koudekerke, 
standplaats van dominee Henricus 
Schortinghuis tussen 1768 en 
1799. Aquarel (detail) door Jan 
Jacobus Worrell (1825-1895) uit 
1857 (Zeeuws Archief, Collectie 
Zelandia Illustrata. Bruikleen 
van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen).
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met bef en een open bijbel voor zich’ en zijn toen 32-jarige echtgenote in ‘een 
blauw-satijnen japon met bloemen en een waaier in de hand’, haar hoofd getooid 
met een ‘neepjesmutsje’ (een in die dagen voor getrouwde vrouwen gebruikelijke 
hoofdbedekking).10

Broer Gerardus Schortinghuis had helaas van jongs af aan een zwak gestel. 
Toen hij in 1767 te Koudekerke overleed, vond zijn Vlissingse collega Jan Jacob 
Brahe het een wonder dat hij nog een leeftijd van 43 jaar had bereikt.11 In de ont-
stane vacature te Koudekerke volgde Henricus Schortinghuis – de latere maker 
van het lunarium – hem enige maanden later op. Hij zou er tot 1799 blijven.12 Wat 
zo’n lange periode (38 jaar) van Schortinghuisiaanse invloed met dat dorp heeft 
gedaan, heeft de kerkhistoricus Roel Bosch aan het eind van de vorige eeuw fraai 
uiteengezet.13 Veelzeggend is dat Henricus kort na zijn aantreden in de kerk de 
volgende tekst op de binnenmuur naast de Koudekerkse preekstoel liet aanbren-
gen: ‘Zijt uwen voorgangeren gehoorzaam, en zijt ze onderdanig; want zij waken 
voor uwe zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met 
vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig’ (Hebreeën 13: 17).14 Die 
boodschap kon niet worden misverstaan. Een ieder kon tijdens de preek in zich 
opnemen dat de dominee in alles gevolgd diende te worden. Dat miste zijn uit-
werking niet. De Koudekerkse kerkenraadsnotulen laten zien dat in de eerste ja-
ren, als middel tot disciplinering, de sanctie van verwijdering of onthouding van 
het avondmaal geregeld werd toegepast. Maar mettertijd resulteerde dit stren-
ge beleid in een cultuur van zelfcensuur waarbij ook de sabbats- of zondagsrust 

10 Beide portretten van de hand van de Groningse kunstenaar Luitjen Jacobs van der Werf 
(1701-1784) waren in 1899 nog in het bezit van Hubertus Johannes Schouten (1863-1936), zoon 
van Leendert Schouten, voormalig predikant van Koudekerke. Uit de collectie theologische 
objecten van vader Schouten is later het Bijbels Museum te Amsterdam voortgekomen  
(geliquideerd in 2020). Beide doeken zijn in 1899 door Schouten jr. aan het Zeeuws Genoot-
schap aangeboden, in ruil voor de Egyptische mummie van het Genootschap. Die ruil is toen 
niet doorgegaan, evenmin als een directe verkoop in 1905. De portretten zijn nadien niet meer 
gesignaleerd.

11 Jan Jacob Brahe, Lykreden over Joh. XI. II (eerste deel) op het zalig afsterven van den wel-
eerwaarden godzaligen en zeer geleerden heere Gerhardus Schortinghuis, in deszelfs leven 
herder en leeraar in Gods gemeente te Koudekerk in Walcheren (Middelburg 1768). Zie ook 
de ‘leevensbeschrijving’ van Gerardus Schortinghuis in de Boekzaal der geleerde wereld 107 
(1768), 333-340.

12 Henricus Schortinghuis werd 21 februari 1768 te Koudekerke beroepen.
13 Roel A. Bosch, ‘Twee generaties Schortinghuis: catechese in een tijd van vroomheid en verlich-

ting’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 79:2 (1999), 204-225.
14 Ibidem, 220. 
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strikt werd nagevolgd. Uiteindelijk mocht op zondag zelfs het tijdens de preek 
vergaarde collectegeld niet worden geteld. 

Sterrenkunde als fysico-theologisch bindmiddel
Wat bezielde zo’n strenge en bevindelijke predikant om zich te richten op de ster-
renkunde, en zelfs dusdanig dat hij zich overgaf tot het ontwerpen van een maan-
wijzer? De handleiding die Henricus Schortinghuis in 1786 aan zijn instrument 
toevoegde, geeft op die vraag een helder antwoord. Want, zo schrijft hij, hoewel 
zijn ‘gewigtige bediening’ in een ‘vrij volkrijke gemeente’ hem niet toestond om 
van de astronomie zijn ‘hoofdstudie’ te maken, was hij wel van mening dat hij 
naast de Bijbel ook het ‘Boek der Natuur’ met ‘noesten ijver’ moest bestuderen. 
Immers, zo stelde hij, voor de duiding van het één, was het ander vaak nodig. 
Hij vond de sterrenkunde enorm geschikt om ontzag te krijgen voor de ‘Alwyze 
Boetzeerder van ’t gansch Heelal’, die dit alles had gemaakt en met natuurwetten 
had gereguleerd.15 Daarmee betoonde Schortinghuis zich – zoals zo velen in zijn 
tijd – een fervent aanhanger van de fysico-theologie, een stroming die natuurstu-
die beschouwde als een middel tot godsverheerlijking. Dat Schortinghuis onder 
meer verwijst naar het boek Godgeleerde starrekunde of eene betooging van Gods 
wezen en eigenschappen uit de beschouwing der hemelen, van de Engelse geleerde 
William Derham, past perfect in dit beeld.16 

Die hemelen ‘beschouwde’ Schortinghuis ook in bredere zin. Al in 1782 staat 
de Koudekerkse dominee vermeld als een van de vier Walcherse ‘correspondenten 
voor de meteorologie’ van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Soci-
eteit, de eerste weerkundige organisatie die Nederland heeft gekend.17 Kennelijk 
verrichte Schortinghuis dus ook zelf meteorologische waarnemingen. Maar de 
sterrenkunde voerde toch wel de boventoon. Vooral de maan vond Schortinghuis 
bijzonder, niet alleen omdat dit hemellichaam het dichtst bij de aarde stond, maar 
zeker ook omdat het in zijn omloop aan ‘wonderbaare orde en vaste wetten’ was 

15 Henricus Schortinghuis, Beschryving van een nieuw Lunarium of Starrekundigen Maanwijzer 
(Middelburg: Gillissen, 1786), hierna geciteerd als ‘lunarium’ (1786), 44-45. 

16 Ibidem, 5. 
17 Zie de ‘Naamlijst’ in de Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie 

Societeit I-3 (1783), 38. De overige Walcherse correspondenten waren J.A. van de Perre, L. 
Bomme en M. de Lichte. Zie over deze organisatie nader mijn ‘An eighteenth-century me-
dical-meteorological society in the Netherlands. An investigation on early instrumentation, 
organisation and quantification of the science of weather’, British Journal for the History of 
Science 38 (2005), 379-410 en ibidem, 39 (2006), 49-66.
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gebonden; wetmatigheden die de ‘beoefenaars der starrekunde’ pas na heel veel 
moeite hadden kunnen ontdekken.18 Daarmee doelde hij vermoedelijk op de stu-
dies van de Duitse astronoom Tobias Mayer, die in het midden van de achttiende 
eeuw de ingewikkelde maansbeweging theoretisch had weten te verklaren. Het 
was dus een puur ontzag voor de wetmatigheden in de van God gegeven schep-
ping dat Henricus Schortinghuis dreef. Dit bracht hem ertoe om zijn maanwijzer 
te construeren. 

De maanwijzer
Schortinghuis had zijn maanwijzer, die hij als een ‘eenvoudig werktuig’ bestem-
pelde, voor zijn eigen gebruik gemaakt. Maar nu hij het instrument toch had, 
meende hij dat het ook zeer geschikt zou zijn om de voornaamste bijzonderheden 
van de beweging van de maan rond de aarde ‘met een opslag van het oog’ uit te 
leggen aan ‘minkundigen’.19 Daarom zou het instrument ook zeer geschikt zijn om 
door schoolmeesters gebruikt te worden, om hun leerlingen ‘met gemak’ de bij-
zonderheden van de maan te onderwijzen. Omdat zijn maanwijzer hoofdzakelijk 
uit goedkope materialen zoals papier en karton bestond was dit zeker haalbaar, 
want andere ‘werktuigen ter beoefening der Astronomie’ waren doorgaans erg 
kostbaar.20

Het ‘werktuig’ van Schortinghuis bestond uit één vast papieren blad, met een 
in een cirkel geplaatste uitbeelding van de dierenriem. De daarop aangebrachte 
twaalf sterrenbeelden had Schortinghuis ontleend aan de ‘nieuwe en verklein-
de hemelkaarten van den heere Flamsteed’ met enige toevoegingen uit Bode’s 
Handleiding tot de kennis van den Starrenhemel.21 In deze dierenriem was ver-
der de ecliptica aangegeven (ofwel de schijnbare baan die de zon aan de hemel 
doorloopt). Aan de binnenzijde was een kleine verdeelde cirkel getrokken voor 
het aflezen van de declinatie van de zon (ofwel de hoek tussen de richting waarin 
men de zon waarneemt en het vlak van de evenaar. Deze hoek varieert gedurende 
het jaar van -23 graden [rond 21 december] tot +23 graden [rond 21 juni], met 0 
graden op 21 maart en 23 september). Aan de buitenzijde van de dierenriem was 

18 Schortinghuis, ‘lunarium’ (1786), 4. 
19 Ibidem, 6. 
20 Ibidem, 42. 
21 Schortinghuis verwijst hier naar Jean-Baptiste Fortin (ed.), Atlas céleste de Flamstéed, ap-

prouvé par l’Académie royale des sciences, et publié sous le privilege de cette compagnie (Paris: 
Deschamps, 1776) en Johann Ehlert Bode, Handleiding tot de kennis van den sterren-hemel 
dienende om de stand der vaste sterren [...] te leeren kennen (Haarlem: Bosch, 1779), 573. 
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een in 365 stukken verdeelde cirkel getrokken, om daarmee alle dagen van het 
jaar te kunnen instellen. Deze ondergrond met de dierenriem was vervolgens op 
een dunne plaat hout geplakt. In het centrum was een asje geplaatst, waar om-
heen zes ronde beweegbare schijven van ‘stijf papier’ (= karton) konden roteren. 
Twee metalen wijzertjes completeerden het geheel: het ene beeldde de zon uit, 
en het andere de maan. Uitgedrukt in meer hedendaags Nederlands zouden op 
het instrument – na het juist instellen van de draaischijven22 – de volgende zaken 
dagelijks kunnen worden afgelezen (nummering naar die van Schortinghuis):

1 De positie van de maan aan de hemel (uitgedrukt in lengte en breedte). 
2 Hoeveel graden de zon van de maan af staat. 

3
In welk sterrenbeeld de maan zich die dag vertoont. En welke sterren dan door de maan 
worden bedekt. 

4 De schijnbare afstand van de maan in haar ellipsvormige baan.
5 Of de maan in die ellipsbaan versnelt of vertraagt.
6a Of de maan zich boven of onder de ecliptica bevindt. 

6b
Hoever de maan verwijderd is van een van de twee knopen (Een knoop is een snijpunt van 
het baanvlak van de aarde met dat van de maan).

7 Hoeveel graden de maan af is van het vlak van de ecliptica. 

8-9

De ‘periodische’ en synodische omlooptijd van de maan (De ‘periodische’ of siderische 
maand is de periode waarin de maan om de aarde draait ten opzichte van een vast punt 
aan de hemel (= 27,3 dagen); De synodische maand is de tijdsduur tussen twee nieuwe 
manen, ofwel een volledige rondgang van de maan, gezien vanaf de (meebewegende) aar-
de (= 29,5 dagen). Op deze tijdsduur zijn onze maanden min-of-meer gebaseerd. 

10
Waar aan de hemel in de komende maand de nieuwe maan en de volle maan zullen voor-
komen. 

11-12 Of er dat jaar zon- of maaneclipsen zullen plaatsvinden, en zo ja wanneer en waar? 
13-14 ‘Den ouderdom der Maan’ (ofwel in welk fase de maan die dag zit).
15 Het verloop van eb en vloed in Vlissingen.

16
Het tijdstip van de passage van de maan door de meridiaan (ofwel op welk tijdstip de 
maan die dag op zijn hoogste stand aan de hemel staat). 

17

Een altijd durende almanak, ofwel een dagelijks in te stellen positie waarbij allerlei 
gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld het opgaan en ondergaan van de zon afgelezen 
zouden kunnen worden. 

22 Aan het begin van ieder jaar zou men in astronomische almanakken moeten opzoeken: de 
positie van (1) het apogeum (instelling eerste schijf ) en de klimmende knoop (instelling tweede 
schijf ), plus het moment van de eerste nieuwe maan. 
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Papieren instrumenten met draaischijven
Schortinghuis geeft niet aan waar hij zijn inspiratie voor de maanwijzer vandaan 
had. Dat is een storend verzuim, want zijn papieren instrument met draaischij-
ven (volvelles) staat in een lange traditie. Dergelijke instrumenten voor gebruik 
in de sterrenkunde komen al voor in middeleeuwse manuscripten.23 Ook in de 
eerste eeuw van de boekdrukkunst zijn dergelijke uitgaven geregeld op de markt 
gebracht. Vermaard zijn bijvoorbeeld de boeken van Petrus Apianus uit de zes-
tiende eeuw, waar binnen één-en-hetzelfde boek diverse papieren volvelles voor-
komen, zowel voor praktisch als voor theoretisch-didactisch gebruik. In die uit-
gaven worden de kwetsbare draaibare onderdelen met een klein draadje op hun 
plaats gehouden (fig. 4).

23 Owen Gingerich. ‘Astronomical paper instruments with moving parts’, in: R.G.W. Anderson, 
J.A. Bennett, W.F. Ryan (eds.), Making instruments count. Essays on historical scientific instru-
ments presented to Gerard L’Estrange Turner (Aldershot: Variorum, 1993), 63-74. Zie ook D.J. 
Bryden, ‘Paper Instruments Made in Seventeenth Century London’, Bulletin of the Scientific 
Instrument Society, no. 55 (1997), 3-15. 

Volvelles of draaischijven, zoals toegepast in de door Gemma Frisius gecorrigeerde versie van 
Petrus Apianus, Cosmographie (Antwerpen: Verwithagen, 1573) (Collectie Degenaar, Oud Zuilen).
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Tegen het einde van de zeventiende eeuw raakten de papieren instrumenten ech-
ter in onbruik. Een van de laatste Nederlandse voorbeelden is het Planetolabium 
van de Leidse mathematicus Lotharius Zumbach de Koesfelt dat in het jaar 1691 
is uitgebracht. Dit betrof eveneens een op hout geplakte papieren grondplaat met 
daarop de dierenriem, waarboven dan drie kleinere houten ronde schijven met 
papieropdruk konden roteren.24 In Middelburg was zo’n instrument bijvoorbeeld 
in bezit van de doopsgezinde predikant en sterrenkundige liefhebber Johannes 
Nettis (1707-1777). Een grotere inspiratiebron voor Schortinghuis lijkt echter de 
Astronomical Rotula van de Engelse mathematicus James Ferguson (1710-1776) te 
zijn geweest (fig. 5). 

Dat was een papieren instrument met vier draaischijven of volvelles. Net als de 
maanwijzer van Schortinghuis beoogde de Astronomical Rotula allerhande as-
pecten met betrekking tot de maan en de zon aan te kunnen wijzen. Ferguson 
ontwierp dit papieren instrument omstreeks 1742 en bracht er kort voor zijn dood 
in 1775 een nieuwe versie van uit.25 Schortinghuis noemt in zijn handleiding tot de 

24 Lotharius Zumbach de Koesfelt, Planetolabium, dat is planeeten-wyzer door den welken men 
gantsch vaardigh, light, ende seer na, sonder reekeninge de plaatsen der seven planeeten [...] op 
’t netste werden aangewesen (Amsterdam: Valck, 1700). Nederlandse vertaling van de Latijnse 
editie van 1691. 

25 James Ferguson, The description and use of the Astronomical Rotula, shewing the change and 
age of the moon, the motions and places of the sun, moon and nodes in the Ecliptic; with the 
times and phases of all the solar and lunar eclipses (Londen 1775).

James Ferguson, Astronomical Rotula 
(c. 1742), vertonende de verandering 
en ouderdom van de maan, de positie 
en verplaatsing van de zon, maan 
en knopen in de ecliptica; met de 
tijden en fasen van alle zons- en 
maansverduisteringen (Museum for 
the History of Science, Oxford,  
inv. no. 14117)
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maanwijzer diverse auteurs bij wie de lezer meer informatie over sterrenkundi-
ge onderwerpen zou kunnen vinden, maar opmerkelijk genoeg is Ferguson daar 
niet bij. En dat terwijl Fergusons Starrekunde voor Jonge Heeren en Jufferen uit 
1771 bij uitstek geschikt was voor een populaire kennismaking met de astronomie. 
Schortinghuis refereert daarentegen naar andere vertalingen van sterrenkundige 
boeken, zoals die van de Franse sterrenkundige Jerôme de Lalande, de Duitse as-
tronoom Johann Ellert Bode, of Engelse geleerden als John Ray, William Derham, 
John Keill en Benjamin Martin. Fergusons Astronomical Rotula heeft echter der-
mate veel raakvlakken met de Zeeuwse maanwijzer van Schortinghuis dat we er 
van uit moeten gaan dat deze Fergusons instrument ergens heeft gezien. Mogelijk 
is hij erdoor geïnspireerd geraakt en heeft hij er vervolgens een eigen Nederlands-
talige vorm aan gegeven. 

De maanwijzer uitgegeven door het Zeeuws Genootschap
Henricus Schortinghuis presenteerde zijn prototype op 12 februari 1784 aan het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen dat toen nog in Vlissingen was ge-
vestigd.26 In de daaropvolgende vergadering van de deftige heren van het Genoot-
schap, twaalf dagen later, werd het geschenk met ‘bijzonder genoegen’ aanvaard. 
Omdat enkele ‘kundigen’ nog wat opmerkingen over het instrument hadden, werd 
de president van het Genootschap (de Vlissingse burgemeester Isaac Winckel-
man) afgevaardigd om met ‘den vernuftigen uitvinder’ in overleg te treden. Op de 
agenda stond een gesprek over een paar gesuggereerde verbeteringen. Bovendien 
wilde het Genootschap nagaan of de beschrijving van het instrument, samen met 
een soort bouwplaat, wellicht opgenomen zou kunnen worden in hun lijfblad, de 
Verhandelingen.27 Alzo geschiedde. Op 27 april 1784 meldde secretaris Jona Wil-
lem te Water dat er inmiddels ruggespraak was gehouden met de Middelburgse 
horlogemaker Joseph van den Eeckhout, die op dat moment druk bezig was met 
de constructie van een imposant planetarium (dat anno 2021 nog in de hal van 
het Zeeuws Archief valt te bewonderen). Eeckhout had voor de maanwijzer enige 
– helaas niet nader aangeduide – verbeteringen voorgesteld, die onder dankzeg-
ging aan Schortinghuis werden overgebracht.28 Inmiddels was de begeleiding van 
het drukproces in handen gekomen van Leendert Bomme, de secretaris van het  
Middelburgse Natuurkundig Gezelschap en zelf een sterrenkundig liefhebber met 

26 Zeeuws archief, archief KZGW, inv.nr. 62 (12 februari 1784), fol. 399. 
27 Ibidem, inv. nr. 5, fol. 154-155 (vergadering 24 februari 1784). 
28 Ibidem, fol. 168, 169 (vergadering 27 april 1784). 
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een ruime ervaring in astronomische waarnemingen.29 Eind mei wist Bomme te 
melden dat hij iemand gevonden had die het ontwerp kon omzetten in een nette 
kopie die geschikt zou zijn om in twee gedeelten in een koperplaat gegraveerd te 
worden.30 Op 30 november bleek dat dit werk voor een beloning van zes Zeeuwse  
Rijksdaalders was uitgevoerd door Cornelis Taselaar, stadstimmerman en lec-
tor bouwkunde aan de Middelburgse Tekenacademie. Deze academie was mede 
door Bomme opgericht, dus hij had voor die taak niet ver behoeven te zoeken. 
‘Uitvinder’ Henricus Schortinghuis, die in diezelfde vergadering van het Zeeuws  
Genootschap tot ‘medelid’ was toegelaten, was over het getoonde resultaat bij-
zonder te spreken.31 Taselaars tekeningen konden nu overgedragen worden aan de 
uitgever van de Genootschapsverhandelingen, de boekverkoper Pieter Gillissen,  
die ervoor zorgde dat de Amsterdamse graveur Hendrik Klockhoff het graveer-
project in 1785 voltooide. Op 28 maart 1786 kon president Winckelman aan de 
vergadering de proefdrukken van de ‘verbeterde’ maanwijzer tonen (fig. 6).32 

29 Zie voor Bomme’s bemoeienis met de sterrenkunde nader: H.J. Zuidervaart, ‘Over “Astrono-
misten” en “Konstgenoten”. Aspecten van kenniscirculatie in Middelburg in de 18e en vroege 
19e eeuw’, Archief KZGW 2020-I, 123-165, vooral 139-142. 

30 Zeeuws archief, archief KZGW, inv. nr. 5, fol. 171 en 173 (vergaderingen 25 mei & 29 juni 1784). 
31 Ibidem, fol. 207 (vergadering 30 november 1784). 
32 Ibidem, fol. 272 (vergadering 28 maart 1786). 

Grondplaat met de uitbeelding van 
de dierenriem en de onderste nog uit 
te snijden volvelles (draairingen) van 
de maanwijzer van Schortinghuis, 
zoals in 1785 gegraveerd door Hendrik 
Klockhoff (Universiteitsbibliotheek 
Utrecht)
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Kort daarna was het Schortinghuis zelf die in een bijeenkomst van het Middel-
burgs Departement van het Genootschap een exemplaar kon laten zien van het 
‘door hem geïnventeerde lunarium’, zoals dat ‘van de afgedrukte platen in gereed-
heid was gebracht’. Hij hoopte dat dit model tot voorbeeld kon dienen voor an-
dere exemplaren die van die platen vervaardigd konden worden.33 Het is vermoe-
delijk dit model dat nu in Vlissingen staat. Want na het instrument een tijdje zelf 
thuis gebruikt te hebben, schonk hij dit exemplaar van de door hemzelf in elkaar 
gezette maanwijzer op 4 augustus 1788 aan het Middelburgse Departement, ‘om 
in het Cabinet van het Departement geplaatst te worden’.34 

Ondertussen was in het najaar van 1786 ook de beschrijving van het instrument 
in druk verschenen. Dat gebeurde tweeërlei. Allereerst als artikel in het twaalfde 
deel van de Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap, met daarachter in ge-
vouwen toestand ook de platen, maar uitgever Gillissen bood aan sterrenkundige 
liefhebbers ook de mogelijkheid om de beschrijving als los boekje te bestellen, 
met daarbij ‘eenige weinige’ ongevouwen platen, zowel ‘los, als opgeplakt’ (fig. 
7a).35 Overigens lijken er maar weinig maanwijzers van deze gravures te zijn sa-
mengesteld. Alleen in de instrumentencollectie van Johan Adriaen van de Perre, 
de eerste president van het Middelburgse Natuurkundig Gezelschap, ben ik zo’n 
‘Lunarium van Ds. Schortinghuis’ tegengekomen. Het is in 1798 op de veiling van 
deze grote verzameling voor 14 stuivers verkocht.36

Het contact van Henricus Schortinghuis met uitgever Pieter Gillissen over de 
maanwijzer had nog een ander gevolg. Tot dusverre waren alle heruitgaven van 
de theologische werken van vader Wilhelmus Schortinghuis uitgegeven door de 
weduwe van de Groningse uitgever Jurjen Spandaw, maar die was al geruime tijd 
geleden (in 1776) overleden. Gillissen bood de erven Schortinghuis evenwel een 
nieuwe mogelijkheid om hun vaders erfgoed levend te houden. Henricus zette 
zich dus weer aan het werk, maar nu op het gebied van de zuivere theologie en 
bereidde een verkorte uitgave voor van zijn vaders gedachtengoed. Dit Verkort 
opstel der noodige waarheden […] van […] Wilhelmus Schortinghuis verscheen in 

33 Ibidem, inv. nr. 233, fol 63vs (vergadering Middelburgs Departement 5 april 1786). 
34 Ibidem, fol. 89r (vergadering Middelburgs Departement 4 augustus 1788). 
35 Advertentie Hollandse Historische Courant, 28 december 1786. 
36 Catalogus van een uitmuntende verzameling van extra fraaije boeken, in onderscheidene taalen 

en wetenschappen, alsmede […] een uitmuntend kabinet van natuurkundige werktuigen, […] 
alles nagelaaten door mr. J.A. van de Perre (Middelburg: Keel, 1798), 119 (no. 151). 
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1788 (fig. 7b). Het boekje was vooral gericht op gebruik in het onderwijs en bij ca-
techisatie, en het is kennelijk in die hoedanigheid veel gebruikt. Want zoals zoveel 
schoolboeken is het boekje nu uiterst zeldzaam.37

37 Van het Verkort opstel der Noodige waarheden, getrokken uit en geschikt naar het onder-
wys-boekje van den weleerwaarden heere Wilhelmus Schortinghuis, […] door deszelfs zoon 
Henricus Schortinghuis (Middelburg: P. Gillissen en zoon, 1788) is in de Nederlandse Nationale 
Catalogus (NCC) slechts een enkel exemplaar bekend. Op de titelpagina wordt gesuggereerd 
dat het de ‘derde druk’ zou zijn, maar aangezien een vermelding van eerdere drukken ner-
gens is gevonden, ziet het er naar uit dat Henricus zijn bewerking presenteerde als vervolg 
op de tweede druk van zijn vaders Nodige waarheden in het herte van een christen (Gronin-
gen: Spandaw, 1742). Omdat er uit deze jaren geen exemplaren bewaard zijn gebleven van de 
Middelburgse Courant, kan niet worden nagegaan in hoeverre er op Walcheren voor dit boekje 
is geadverteerd. In andere kranten komt geen vermelding voor. De inhoud van het boekje is 
besproken in het bovengenoemde artikel door Roel Bosch.

Links: Titelpagina van de losse uitgave van de Beschryving van een nieuw Lunarium of 
Starrekundigen Maanwyzer (1786) door Henricus Schortinghuis (Collectie Degenaar, Oud Zuilen). 
Rechts: Titelpagina van het door Henricus Schortinghuis verzorgde uittreksel uit de theologische 
werken van zijn vader Wilhelmus Schortinghuis (1788), eveneens uitgegeven door Pieter Gillisen 
te Middelburg (Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg).



‘Maanwijzer’ van Henricus Schortinghuis136

Het ‘onderwijzend planetarium’ van Schortinghuis uit 1792
Daarmee was de sterrenkundige inventiviteit van Ds. Henricus Schortinghuis nog 
niet voorbij. Want de notulen van het Genootschap onthullen dat Schortinghuis 
vier jaar later voor de dag kwam met een vergelijkbaar papieren instrument, dit-
maal een ‘met veel nauwkeurigheid samengesteld onderwijzend planetarium’, dat 
ook nu samen met een korte handleiding aan het Genootschap werd geschon-
ken.38 Dit instrument heeft echter de tand des tijds niet overleefd. Het ‘onderwij-
zend planetarium’ van Schortinghuis wordt nog wel genoemd in de catalogus van 
de Genootschapsverzamelingen van 1890, maar daarna is het spoorloos verdwe-
nen.39 

Wat nog wel bewaard is gebleven, is een redevoering die Henricus in 1795 voor 
het Zeeuws Genootschap heeft gehouden, met als titel ‘De bewooning der Hee-
melen’. Vermoedelijk heeft hij daarmee zijn belofte gestand willen doen die hij 
drie jaar eerder bij de schenking van zijn planetarium had gedaan, namelijk om 
op een van de komende vergaderingen iets te presenteren over ‘de loop der pla-
neten en de sterren’. In dit handschriftje betoogt de Koudekerkse dominee niet 
alleen dat hij het zeer waarschijnlijk acht dat de Hemelen – ofwel de planeten 
– bewoond zijn, maar zelfs dat dit voor de goede verstaander al in de Bijbel zou 
zijn onthuld.40 De vraag naar de mogelijkheid van leven elders in het heelal is een 
bekend thema dat tot op de dag van vandaag menig mens intrigeert. Dat thema 
heeft meer pennen in beweging gebracht. Al een eeuw eerder was deze hypothe-
se in detail uitgewerkt door bijvoorbeeld Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-
1757) in zijn Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) of Christiaan Huygens 
in diens Kosmotheoros (1695-1698). 

Het prototype van de maanwijzer van Schortinghuis teruggevonden?
Hierboven kwam al even aan de orde dat het prototype van de maanwijzer van 
Schortinghuis uit 1783 niet bij het Zeeuws Genootschap bewaard is gebleven. In 
de collectie Degenaar, de grootste particuliere verzameling van antieke weten-
schappelijke instrumenten in Nederland, ondergebracht in planetarium Zuylen-

38 Zeeuws archief, archief KZGW, inv. nr. 26, fol. 215 (vergadering 24 april 1792). 
39 Catalogus van de oudheidkundige verzamelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Weten-

schappen (z.pl. [Middelburg], 1890), p. 26 (nr. 209). 
40 Redevoering over ‘De bewooning der Hemelen als zeer waarschijnlijk geleerd in de gewijde 

schriftuur onderzocht en aangetoond, door H. Schortinghuis, predikant te Koudekerke’, geda-
teerd 25 februari 1795. Handschriftenverzameling KZGW, 4192.
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burgh in Oud Zuilen, bevindt zich echter een manuscriptversie van een ‘Sterkun-
dige Maanwijzer ende Almanac’ die na nauwkeurige beschouwing weinig anders 
kan zijn dan dit vermiste prototype (fig. 8). 

Het gaat hier duidelijk om hetzelfde instrument, alleen minder fraai uitgevoerd 
dan de manuscriptversie uit 1784, die in opdracht van het Zeeuws Genootschap 
door Cornelis Taselaar is gemaakt. Het is naar Taselaars versie dat de maanwijzer 
in 1785 in een koperplaat is gegraveerd en het jaar erna veelvuldig is afgedrukt. 
Gezien het feit dat het er Schortinghuis juist om begonnen was dat zijn maanwij-
zer goedkoop verkrijgbaar moest zijn, is het nauwelijks voorstelbaar dat iemand 
de kopergravure opnieuw in handschrift zou hebben uitgevoerd. Blijft over de 
hypothese dat het hier gaat om het prototype waarvan de dierenriem door Wil-
helmus Schortinghuis is getekend. Dit laatste omdat Henricus naar eigen zeggen 

‘Sterkundige Maanwijzer ende Almanac’, uitgevoerd in handschrift op papier, 
karton en hout. Ongedateerd en ongesigneerd. Vermoedelijk gaat het hier om 
het prototype van Henricus Schortinghuis, waarvan de dierenriem door zijn 
broer Wilhelmus Schortinghuis (in 1783 predikant te Dreischor) is getekend 
(Collectie Degenaar, Oud Zuilen).
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een ‘te grove schrijftrant’ bezat, en zijn broer daarentegen ‘een gladde pen voerde’ 
(vgl. fig. 9).41 

Maar dat ook de tekening van zijn broer niet voor de drukpers zou voldoen er-
kende Henricus ook al in de aanbiedingsbrief. De geachte broer had het weliswaar 
‘naar mijn opgaaf vrij wel gedaan’, zo stelde Henricus, maar toch wilde hij het 
resultaat ‘geenszins voor een goede teekening gehouden hebben’.42 Een vergelij-
king tussen de Degenaar-versie en de gegraveerde versie laat onmiskenbaar zien 
dat de gravure veel professioneler is uitgevoerd. Als tekenaar en graveur hadden 
Cornelis Taselaar en Hendrik Klockhoff de maanwijzer een vorm gegeven die het 
instrument voor een groot publiek veel aantrekkelijker maakte (fig. 10). 

Slot
In 1799 verruilde Henricus Schortinghuis het Walcherse Koudekerke voor het 
Zuid-Bevelandse dorp Nisse. Gezien de kleinere omvang van dit dorp wilde hij 

41 Zeeuws archief, archief KZGW, inv. nr. 62 (aanbiedingsbrief 12 februari 1784), fol. 399. Dat het 
broer Wilhelmus Schortinghuis was die de tekening gemaakt heeft blijkt uit de signering op de 
gravure. 

42 Ibidem. 

Handtekeningen van Henricus Schortinghuis (1737-1801), 
predikant te Koudekerke, en Wilhelmus Schortinghuis, toen 
predikant te Schoondijke, in het Album Amicorum van 
Godefridus Callenfels (1728-1786), predikant eerst te Cats 
en na 1761 te Sluis (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).
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het kennelijk wat kalmer aandoen. Ook bij het Middelburgse Natuurkundig Ge-
zelschap, waar hij net als enige Middelburgse predikanten als ‘docerend lid’ was 
opgetreden, legde hij zijn taken neer. Niet zo vreemd, want van die predikanten 
was hij inmiddels als laatste overgebleven. Met de uit Zierikzee overgekomen lec-
tor Johan de Kanter Philzn (1762-1841) trad voor dat gezelschap een nieuwe, iets 
professionelere fase in. De Kanter zou in Zeeland een van de eersten zijn die met 
zijn fysisch-astronomische kennis zijn boterham kon verdienen.43

Ook van zijn broers was Henricus Schortinghuis inmiddels de laatst overge-
blevene. Broer Wilhelmus, die aan het eind van zijn leven als weduwnaar naar 
het Walcherse Serooskerke was verhuisd, en na het winnen van een prijsvraag in 

43 Zie mijn ‘Over “Astronomisten” en “Konstgenoten”. Aspecten van kenniscirculatie in Middel-
burg in de 18e en vroege 19e eeuw’, 123-165, vooral 145-147. 

Vergelijking van de sterrenbeelden ‘Leeuw’ en ‘Kreeft’, en de binnenste volvelle, zoals getekend op 
de maanwijzer in de collectie Degenaar (vermoedelijk door Wilhelmus Schortinghuis) en zoals 
gegraveerd door de Amsterdamse graveur Hendrik Klockhoff naar het voorbeeld getekend door 
de Middelburgse lector bouwkunde Cornelis Taselaar. Het verschil in professionaliteit is duidelijk 
aan de vormgeving af te lezen.
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1794 eveneens was toegelaten tot het Zeeuws Genootschap, overleed na een korte 
ziekte in januari 1799.44 Zijn bibliotheek werd in juli te Veere geveild. Een in de 
veiling ook aangeboden ‘groote fraaye Toverlantaarn’, waarmee 110 verschillende 
‘vertooningen’ konden worden uitgebeeld, laat zien dat deze bevindelijke predi-
kant zich toch niet alle wereldse geneugten had ontzegd.45 

Henricus zelf overleed in zijn pastorie te Nisse in november 1801, waarna hij 
in de kerk ‘rouwstatig’ werd begraven. Een overlijdensadvertentie (fig. 11) en een 
bericht in de Boekzael is het enige dat we daarvan vernemen.46 Of zijn bibliotheek 
ook is verkocht, en of daar nog maanwijzers of andere astronomische curiosa in 
zaten, is helaas onbekend. Over de passie van Henricus Schortinghuis voor de 
astronomie valt daardoor helaas niets naders meer op te merken.

44 Curieus is dat Wilhelmus Schortinghuis in 1794 met twee anderen een prijsvraag over het 
‘brandkoorn’ in tarwe won, een thema dat twee jaar eerder was voorgesteld door zijn broer 
Henricus. Zie G.G. Trimpe Burger-Mekking, ‘Prijsvragen en conceptprijsvragen van het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1769-1860’, Archief KZGW (2002), nr. 48. Voor 
zijn overlijdensadvertentie, zie de Oprechte Haarlemse Courant, 17 januari 1799. 

45 Advertentie voor de veiling in de Middelburgsche Courant van 13 juli 1799. 
46 Middelburgsche Courant, 3 december 1801 en Maendelyke uittreksels, of de Boekzael der geleer-

de werrelt, 174 (Jan. 1802), 100-101. 

Overlijdensadvertentie van Henricus Schortinghuis (1737-
1801), die twee jaar tevoren zijn standplaats Koudekerke voor 
het Zuid-Bevelandse Nisse had verruild (Middelburgsche 
Courant, 3 december 1801).
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Stoffe van Dankbaarheid:  
Dagboekaantekeningen (1845-1854) van 
Arnout Jacob van Teylingen
Hendrik Struik

Inleiding

Het hier gepubliceerde dagboekje geeft ons een beeld, met een – om zo te 
zeggen – fijn penseel geschilderd, van het leven op Walcheren tussen 1845 
en 1855. De auteur, Arnout Jacob van Teylingen (1813-1857), behoorde tot 

de meer welgestelde inwoners van het eiland. Hij bekleedde diverse overheids- en 
bestuursfuncties. Het dagboek gaat echter vooral over zijn privéleven, dat zich 
’s winters afspeelde in de stad Middelburg en ’s zomers op het buitenverblijf in 

Arnout Jacob van Teylingen. 
Oeffelt 24 maart 1813 – Oost- en West-Souburg  
12 juni 1857. 
Foto ca. 1855 (Zeeuws Archief, Fotocollectie 
Vlissingen, nr 25297).
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Oost-Souburg. Het geeft inzicht in het familieleven van de auteur in brede zin, 
de vele ziekten die hij en zijn naaste ‘betrekkingen’ (familieleden) ondervonden of 
die hen bedreigden, de effecten van wisselende (extreme) weersomstandigheden 
op het dagelijks leven en de landbouw. Daarnaast biedt het met enige regelmaat 
een blik over de grenzen van Zeeland aan de hand van ondernomen reizen of ge-
beurtenissen in Nederland en de wereld. Een telkens terugkerend thema is daarbij 
een onwrikbaar en berustend vertrouwen in de leiding van de ‘Hemelsche Vader’, 
en het besef hoezeer het leven en wat daarin voorvalt de auteur ‘stoffe van dank-
baarheid’ biedt. Het dagboek leert ons Arnout Jacob van Teylingen kennen als 
een vroom en gevoelig man, een family man, met een (soms meer dan) uitvoerige 
aandacht voor kwalen en zijn eigen (zwakke) gezondheid in het bijzonder, die hij 
overigens steeds vergezeld doet gaan van enerzijds optimistische verwachtingen 
en anderzijds aanvaarding ervan als uitingen van Gods wil.

Ook de meteorologische omstandigheden (‘het weder’) en de effecten daarvan 
voor land- en tuinbouw krijgen zijn uitvoerige aandacht, waarbij moet worden 
bedacht dat deze voor hem ook beroepshalve van belang waren, gezien zijn ambt 
van rentmeester van de Kroondomeinen in Walcheren. Over zijn werk vernemen 
we in het dagboek weinig; wel zijn er af en toe beschouwingen over de nationale 
en internationale politiek. 

Aanleiding
Bij gelegenheid van de overbrenging van het familiearchief Van Schelven naar het 
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) in 
Amsterdam trof ik een opschrijfboekje met deze ‘Aanteekening van merkwaardi-
ge voorvallen, mij en mijn huisgezin betreffende’, genoteerd door Arnout Jacob 
van Teylingen. Arnout Jacob van Teylingen (hierna ook: AJvT) was de grootvader 
van moederskant van mijn grootvader van moederskant, Arnout Jacob van Schel-
ven (1882-1932). Eerst bladerend, later lezend, raakte ik nieuwsgierig in hoeverre 
uit dit dagboek, ofschoon geschreven in een voor ons formeel aandoende taal en 
in een lang voorbije tijd, toch een levende persoon en een meer ingekleurd beeld 
van die tijd dichterbij gehaald konden worden. Al lezend en transcriberend be-
sloot ik die zoektocht voor mijzelf en de eventuele lezer iets makkelijker, of soms 
alleen maar aangenamer, te maken door de tekst te voorzien van voetnoten of 
illustraties.

Voor een beter begrip van AJvT’s zogenoemde ‘betrekkingen’ voeg ik als bij-
lagen twee genealogische overzichten toe, die ik deels kon ontlenen aan gepubli-
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ceerde genealogieën1 en aanvulde met voor dit doel verzamelde gegevens, als-
mede een tabel die de verknooptheid van die familiebetrekkingen illustreert.

De dagboekauteur

Geen Zeeuwse roots, wel Zeeuwse bloei
De wieg van AJvT stond niet in Zeeland. Hij stamde uit een Rotterdamse regen-
tenfamilie, en zijn directe voorouders woonden in ’s-Hertogenbosch. Zijn ver-
bondenheid met Zeeland ontstond vanaf 1840, toen hij na zijn vertrek uit de Ma-
rine zijn eerste aanstelling in Zeeland aanvaardde, en door zijn beide huwelijken 
achtereenvolgens in de Zeeuwse regentenfamilies Van Doorn en Becius. Bij het 
ontstaan van deze band met Zeeland zal vermoedelijk zijn oom Jhr. Mr. Diederik 
Gregorius van Teylingen (1782-1862) een rol gespeeld hebben. Deze woonde sinds 
1818 in Middelburg2 en trouwde in 1826 met Magdalena Becius (1797-1857), doch-
ter van Johan Assuerus Becius, raad en schepen van Middelburg en burgemeester 
van Oost-Souburg, en Anna Erkenraad Snouck Hurgronje. Een nichtje van diens 
vrouw werd in 1840 de eerste vrouw van AJvT, en een ander nichtje in 1845 zijn 
tweede vrouw. We mogen aannemen dat ook de aanstelling van AJvT (eveneens 
in 1840) als Ontvanger der Rijksbelastingen in Zeeuws-Vlaanderen begunstigd of 
althans gesuggereerd zal zijn door oom D.G. van Teylingen, die zelf sinds 1825 een 
hoge functie bij de belastingdienst in Zeeland bekleedde.3

AJvT kreeg uit zijn beide huwelijken vier kinderen. Zijn zoon Jhr. Cornelis Ja-
cob Jan Arnout van Teylingen (1842-1920) werd burgemeester van Nieuw- en St. 
Joosland en van Ritthem en was lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde van 
Zeeland, terwijl ook vier kleinzoons in Zeeland woonden en werkten als lid van 

1 Waarvan allereerst moet worden genoemd C.E.G. ten Houten de Lange, Familiefonds Hur-
gronje 1767-1992, Middelburg 1992, en verder hoofdzakelijk Nederland’s Adelsboek en Neder-
land’s Patriciaat.

2 Op 30 maart 1818 werd hij door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Middelburg beëdigd als 
inspecteur der Registratie met standplaats Middelburg; Zeeuws Archief, inv. nr. 701-1037, 
volgnr. 224. Na zijn huwelijk wordt hij in 1826 vermeld als wonend in de Lange Noordstraat 
(Middelburgsche Naamwijzer of Jaarboekje voor de stad Middelburg, Middelburg 1826, p. 22), 
en daarna (vanaf 1827) in de Wagenaarstraat (Middelburgsche Courant, 31 juli 1827).

3 Hij was sedert 1825 Provinciaal Inspecteur voor Zeeland van de dienst der Registraties (Mid-
delburgsche Naamwijzer of Jaarboekje voor de stad Middelburg, editie 1826 en editie 1839).
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Provinciale Staten,4 burgemeester van Oostkapelle en van Serooskerke,5 commis-
sionair in effecten te Middelburg6 en predikant te Vlissingen.7

Achtergrond en familie
De familie Van Teylingen was een regentengeslacht, waarvan telgen vanaf ca. 1550 
tot ver in de negentiende eeuw in Rotterdam ambten bekleedden in en rond het 
stadsbestuur. De overgrootvader van AJvT, Diederik Gregorius van Teylingen 
(1720-1775), vestigde zich echter in ’s-Hertogenbosch, waar hij lid van de raad en 
(president-)schepen werd en ontvanger der Convoyen en Licenten. Reeds op zijn 
negentiende jaar moet hij in Den Bosch beland zijn, want op 25 juli 1739 werd 
hij genoteerd als (reformatorisch) kandidaat-lid van de Illustre Lieve Vrouwe 
Broederschap aldaar, en in 1742 of 1744 toegelaten als Broeder.8 Waarom Diederik 
Gregorius van Teylingen uit Rotterdam vertrok om zich in ’s-Hertogenbosch te 
vestigen is niet bekend. Dit opmerkelijke feit is overigens op welsprekende wij-
ze bezongen in een ‘Bruiloftzang’ die moet zijn gedrukt ter gelegenheid van zijn 
huwelijk met Cornelia Leers in 1746.9 Het gedicht is te fraai om er niet iets meer 
van weer te geven. In vierentwintig vijfregelige coupletten wordt verbeeld hoe de 
oude riviergod van Rotterdam (‘de gryze Maesgodt’) zich begeeft naar Den Bosch 
aan de Dieze om te zien hoe Van Teylingen daar zijn geluk vindt:

4 Jhr. George Johan van Teylingen (1867-1947) en Willem Zyphrid, genoemd in de volgende 
noot.

5 Jhr. Willem Zyphrid van Teylingen (1871-1948).
6 Jhr. Arnout Anthon van Teylingen (1866-1920), kantoor Zip & Van Teylingen. Hij was tevens 

vice-consul van Rusland.
7 Dr. Aart Arnout van Schelven (1880-1954), later hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universi-

teit te Amsterdam.
8 Lucas C.G.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap. Biografie van de Illustre Lieve 

Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, Zutphen: Walburg Pers, 2012.
9 Bruiloftzang voor den weledelen gestrengen heer Mr. Diderik Gregorius van Teylingen (...) en 

de welgeborene jonkvrouwe Cornelia Leers, gedrukt (verm.) 1746, op https://books.google.
nl (gezien 14 februari 2021). Het betreft een dichtwerk van literaire kwaliteit, bestaand uit 24 
coupletten van vijf regels (pentastichon), waaronder de naam Joachim Oudaen staat vermeld. 
Joachim Oudaen was een betrekkelijk bekende Hollandse dichter, wonend in Rotterdam; maar 
deze leefde van 1628 tot 1692, dus hij kan deze zang voor de bruiloft van 1746 niet geschreven 
hebben. Het gedicht, dat zeer persoonlijk en niet zonder humor op Diederik Gregorius van 
Teylingen en Cornelia Leers is toegeschreven, is vermoedelijk een pastiche op de (Vondeliaan-
se) stijl van Oudaen, van de hand van een nabije verwant of bekende van het bruidspaar.
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Maer hoe! wy zien den watergodt
Langs Wael en Merwe trekken,
Voorby het Loevesteinsche slot,
Om aen den Dies uw heilryk lot,
o  D I D E R I K !  te ontdekken.

Het gedicht, na uitvoerige beschouwingen over ’s bruidegoms geluk (‘Daer gy ver-
dienden prys behaelt, In ’t worstelperk der liefde’), eindigt ermee om hem in te 
prenten:

Gaet, kweekt en koestert uwe vlam,
Die ’t heil vermeenigvuldig’:
Gy zyt aen uw’ beroemden stamm’
En ’t handeldryvend Rotterdam
Een reeks van telgen schuldig.

Diederik Gregorius van Teylingen (1720-1775) en zijn vrouw Cornelia Leers (1725-1800), 
overgrootouders van AJvT. D.G. van Teylingen vertrok op jonge leeftijd uit de vaderstad 
Rotterdam naar ’s-Hertogenbosch, welke stad hij heeft gediend als lid van de stadsraad en 
president-schepen (Pentekening Dionijs van Nijmegen, Museum Boijmans Van Beuningen 
Rotterdam).
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Die reeks van telgen is er gekomen, maar zij belandden niet in Rotterdam. De 
tweede zoon, Mr. Arnout van Teylingen (1751-1802), ging in het spoor van zijn 
vader en was ook raad en schepen van Den Bosch en ontvanger der Convoyen en 
Licenten. Deze had twee zoons: Jacob Jan, de vader van AJvT, en Diederik Grego-
rius, die wij als ‘Oom van Teylingen’ tegenkomen in het dagboek. Beide zoons 
werden geboren in ’s-Hertogenbosch maar zouden allebei hun leven en carrière 
elders zoeken.

Jacob Jan van Teylingen (1780-1822) werd, geheel in achttiende-eeuwse regen-
tenstijl, reeds als jongen van dertien in 1793 benoemd tot koster van de Kruis-
broederkerk in Den Bosch. Dergelijke sinecures voor regentenzoontjes waren in 
de Nederlanden gebruikelijk geworden voor leden van de oligarchie van stadsbe-
stuurders, die naast hun bestuursfuncties allerlei lucratieve nevenbetrekkingen 
toedeelden aan elkaar en hun minderjarige kinderen.10 Van de opbrengst werd 
dan een plaatsvervanger aangesteld die tegen een vaste vergoeding de functie ver-
vulde. Jacob Jan van Teylingen treffen wij vervolgens aan in Ravenstein, waar hij 
in 1810 trouwde met Anthonia Catharina de Bruijn (1790-1882).

10 Vgl. J.E. Elias, Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat, Amsterdam 1923, 202.

Anthonia Cornelia de Bruijn, de 
moeder van AJvT, op hoge leeftijd. Zij 
heeft haar zoon 25 jaar overleefd.
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Zij was geboren in Zwolle, als jongste dochter van de infanterie-officier kapitein 
Hermanus Franciscus de Bruijn en Antonia Catharina van Sypesteijn. Jacob Jan 
wordt in 1811 vermeld als adjoint-maire (adjunct-burgemeester) van Ravenstein. 
Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren. Twee daarvan werden geboren in 
Ravenstein: een levenloos geboren dochter (1810) en AJvT’s zuster Cateau (1820), 
AJvT in Oeffelt (1813) en zijn broer Hermanus Franciscus Antonius in Venebrugge 
(Stad Hardenberg) in Overijssel (1817). 

Het zal de lezer wellicht opvallen dat sommige telgen Van Teylingen het adel-
lijk predicaat ‘jonkheer’ voerden en andere niet. Dit wordt verklaard doordat in 
de negentiende eeuw op drie verschillende tijdstippen drie verschillende takken 
van de familie in de adelstand zijn verheven. Vóór het ontstaan van het Koninkrijk 
der Nederlanden in 1815 golden de Van Teylingens niet als adellijk. Tegen het eind 
van de achttiende eeuw was sprake van twee takken, de zogeheten oudste tak en 
jongste tak. Telgen van de jongste tak bleven langer gevestigd in (het stadsbestuur 
van) Rotterdam, en uit deze tak (ook wel de tak-Kamerik genoemd) werd in 1815 
Mr. Diederik Gregorius van Teylingen (1752-1837) verheven in de Nederlandse 
adel; deze tak stierf uit in 1900. De oudste tak, waartoe AJvT behoorde, werd 
de Zeeuwse tak. Daarvan werd in 1836 zijn reeds genoemde oom Mr Diederik 
Gregorius van Teylingen verheven; diens tak stierf uit in 1993.11 Tenslotte werd in 
1897 de tweede zoon van AJvT, Cornelis Jacob Jan Arnout (Arnout) van Teylin-
gen, verheven; deze tak stierf uit in 1971. 

Eerste jaren
Arnout Jacob van Teylingen werd geboren te Oeffelt op 24 maart 1813. Oeffelt 
(Noord-Brabant) is een dorp aan de Maas, circa 20 km stroomopwaarts van de 
stad Ravenstein. Dat de ouders van AJvT in 1813 in Oeffelt wonen en niet meer in 
Ravenstein, blijkt uit het feit dat AJvT daar op 30 maart 1813 gedoopt is, en niet in 
de kerk maar in het huis van zijn ouders in ‘Uffelt’, zoals de predikant van Boxmeer 
in het doopboek noteerde. Waarom zij uit Ravenstein naar Oeffelt verhuisden kon 
ik niet vaststellen. Vier jaar later is het gezin verhuisd naar Venebrugge bij Har-
denberg in Overijssel; de reden voor die verhuizing blijkt uit het feit dat Jacob Jan 
daar in 1817 bij de doop van zijn tweede zoon wordt vermeld als commies 2e klasse 
der Convoyen en Licenten: een lagere rang bij de belastingdienst betreffende de 

11 Met het overlijden van Jhr. Diederik Gregorius van Teylingen te Oldenzaal op 6 november 
1993 (blijkens een advertentie in de collectie Familieadvertenties van het CBG in Den Haag).
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in- en uitvoerrechten. In augustus 1820 wordt het vierde kind weer geboren en 
gedoopt in Ravenstein. Nog in datzelfde jaar verhuist het gezin naar het Gelderse 
Vorden. Jacob Jan van Teylingen werkt dan niet meer en geeft op dat hij ‘rente-
nier’ is. Van die status zal hij maar kort genieten, want hij overlijdt in Vorden op 
12 mei 1822. Arnout Jacob, dan 9 jaar oud, blijft achter met zijn moeder en zijn 
jongere broertje en zusje van 5 en 1 jaar. Tot toeziend voogd wordt benoemd Ds 
P.A.C. Hugenholtz, predikant te Vorden en ‘goede vriend en nabuur’ van het ge-
zin.12 Vijf jaar later, nog geen maand na zijn veertiende verjaardag, wordt Arnout 
Jacob naar Vlissingen gestuurd, om te worden opgeleid tot marine-officier. 

Marinetijd
Op 16 april 1827 wordt AJvT als ‘buitengewoon adelborst’ geplaatst op het fregat 
Zr.Ms. Euridice.13 De Euridice was gebouwd in 1801 en in 1803 in gebruik geno-
men als instructieschip voor adelborsten van de Bataafse Republiek. In 1827 lag 
zij in Vlissingen en deed zij tevens dienst als wachtschip. In 1828 werd voor de 
opleiding van adelborsten een instituut voor de Koninklijke Zeemacht opgericht, 
voorloper van het latere K.I.M. Het instituut werd gevestigd in Medemblik en 
opende op 1juni 1829 zijn deuren voor de eerste lessen.

12 Akte Vrederechter te Vorden dd. 10 aug 1822, Gelders Archief, toegang nr. 0232 (Rechterlijk 
Archief 1811-1832), inv.nr. 2048 (jaar 1822).

13 Plaatsingen en benoemingen van AJvT in zijn marine-tijd ontleend aan de Marine Stamboeken 
Officieren, Nationaal Archief, toegang nr. 2.12.14, inv.nr. 27 (1751).

Het instituut voor de 
Koninklijke Zeemacht te 
Medemblik, geopend in 1829, 
waarop AJvT in dat jaar werd 
geplaatst in de allereerste klas 
van op te leiden adelborsten 
(aquarel 1845 door Ltz 2e kl. 
L.F. Geill).
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AJvT werd met ingang van die dag geplaatst op dit instituut, en behoorde dus tot 
de allereerste jaargang van de daar opgeleide marine-officieren. De opleiding te 
Medemblik was niet alleen gericht op de voor het zeemanschap benodigde kennis 
en vaardigheden (zoals wiskundige en natuurkundige wetenschappen, zeevaart-
kunde en artillerie) maar ook op algemenere vakken zoals geschiedenis (maritie-
me maar ook die van kunst en wetenschappen), aardrijkskunde, Nederlandse taal 
en letterkunde, buitenlandse talen (Frans, Engels, Duits, Italiaans), burgerlijke en 
militaire wetten, godsdienst en zedekunde, tekenen en gymnastiek. 

Op 1 maart 1830 wordt AJvT, nu adelborst 1e klasse, weer geplaatst op de Eu-
ridice, tegen een traktement van f 300 ’s jaars. Het fregat was ‘bestemd naar de 
Middellandsche Zee’ en de kapitein, J.E. Lewe van Aduard, was per 1 juni 1830 be-
noemd tot bevelhebber over de Oostelijke Divisie van het Nederlandse smaldeel 
in de Middellandse Zee. Kapitein Lewe had de afvaart bepaald op 8 juni, maar 
het schip raakte ‘op de Goede-Rhede’ aan de grond en kwam eind juni in Vlis-
singen.14 AJvT loopt de tocht naar mediterrane streken mis, want op 31 augustus 
1830 wordt het vertrek vooralsnog afgeblazen en zeilt het schip ‘ter versterking 
naar Antwerpen’, in verband met het conflict met zuidelijk Nederland dat zou 
leiden tot de onafhankelijkheid van België. Op 10 september maakt het schip deel 
uit van een eskader dat de Schelde opvaart richting Antwerpen.15 Op 27 oktober 
1830 ligt Zr.Ms. fregat Euridice met zeven andere Nederlandse marineschepen op 
de Schelde voor Antwerpen, als de Nederlandse commandant van Antwerpen, 
generaal Chassé, vanuit diens benarde positie in de citadel van de stad bevel geeft 
om de door de opstandelingen overgenomen stad te bombarderen. De beschie-
ting gaat onafgebroken voort van half vier ’s middags tot ’s avonds elf uur en richt 
met granaten van twaalf en achttien kilo in de stad een enorme ravage aan.

Er vallen tientallen burgerdoden. AJvT, toen zeventien jaar oud, moet als jong-
ste officier op het fregat deze beschieting intensief hebben beleefd.

Na de schok van het bombardement werden de vijandelijkheden met België 
gestaakt; het eskader bleef actief voor het blokkeren van de Schelde. In januari 

14 Aantekeningen op Scheepsrol Zr.Ms. Euridice, Nationaal Archief, toegang 2.12.14, inv.nr. 264. 
Merkwaardig is dat op de website http://vestinghellevoetsluis.nl, in het gedeelte euridice-le-
vensloop-van-een-schip (gezien 14 februari 2021), wordt vermeld dat de Euridice wèl vertrok-
ken zou zijn (in april 1830) naar de Middellandse Zee. Zij zou op 1 juni 1830 zijn aangekomen 
in Smyrna (Izmir, Turkije), op 1 augustus de thuisreis hebben aanvaard en op 15 augustus te 
Vlissingen zijn aangekomen.

15 Gebeurtenissen Belgische campagnes ontleend aan Rolf Falter, 1830. De scheiding van Neder-
land, België en Luxemburg, Tielt: Lannoo, 2005.
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1831 kwam er een formele wapenstilstand en werd die blokkade opgeheven, maar 
het eskader bleef paraat in de buurt van Antwerpen. Als in juli 1831 Leopold van 
Saksen-Coburg als nieuwe koning van België is opgetreden, vallen de Nederland-
se troepen op 2 augustus van verschillende kanten België binnen (de ‘Tiendaagse 
veldtocht’). Het eskader waarvan het fregat Euridice met aan boord AJvT nog 
steeds deel uitmaakt, kruist op naar Antwerpen met de opdracht om de forten 
Sint-Marie en Kallo te bezetten, vijf kilometer ten noorden van de stad. Deze actie 
op 3 augustus 1831 stuit op onverwacht sterke weerstand vanwege de aanwezig-
heid van een detachement Luikenaars en het komt tot hevige gevechten, waarbij 
AJvT zich bijzonder zou onderscheiden. Aan een contemporain verslag kan het 
volgende worden ontleend:16

’s Rijks zeevolk ontving met vreugde de kennisgeving, dat zijn moed weder op 
den proef zou worden gesteld. Menig luid Houdt-zee rees er, en in den avond 
van den 1en en den morgen van den 2den Augustus bevonden zich de Eurydice 
[en de zeven andere schepen] voor St. Andries geankerd. […] Nu werden de 
landingstroepen van Lillo gehaald, en met de afdeelingen der schepelingen ver-
eenigd. Alles was dus tot het bemeesteren van de sterkte gereed, hetwelk dan 
ook, onder een wel onderhouden vuur der schepen, zoodra de hoogte des wa-

16 A.J. Lastdrager, Nieuwste Geschiedenissen van Nederland, derde deel – tweede stuk, Amster-
dam 1846, 45 e.v., op https://books.google.nl (gezien 13 februari 2021).

AJvT was als adelborst 
aan boord van 
het fregat Zr.Ms. 
Euridice tijdens het 
bombardement van 
Antwerpen op 27 
oktober 1830.
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ters tusschen 9 en 10 uur het aan land zetten vergunde, door bestorming, onder 
aanvoering van den Kapitein-luitenant Lans geschiedde. De Belgische vlag daal-
de, en de onze wapperde in hare plaats. 

Het verslag vermeldt een tiental officieren, waaronder de adelborst der 1e klasse 
‘A.J. van Teilingen’, als hebbende ‘deze allen zich uitstekend door beleid en moed 
gekweten.’ In november 1831 bepaalde Koning Willem I dat van deze officieren bij 
dagorder eervolle vermelding moest worden gemaakt.17 AJvT zou aan zijn krijgs-
verrichtingen het Metalen Kruis overhouden (net als overigens alle Nederlandse 
militaire deelnemers aan de Belgische oorlog), en hij werd later lid van de in 1854 
opgerichte afdeling Middelburg van de Vereeniging “Het Metalen Kruis”.18

Intussen is AJvT toegelaten tot het examen voor luitenant, dat hij in oktober 
1831 met goed gevolg aflegt. In 1832 wordt hij geplaatst op de 28-kanons korvet 
Zr.Ms. Nehalennia, waarop hij zal varen t/m januari 1835. Op 1 april 1834 wordt 
hij bevorderd tot Luitenant-ter-zee 2e klasse. Van de Nehalennia zijn in die tijd 
geen andere reizen bekend dan een tocht in juni-juli 1833 naar Noord-Spanje. 
Voor deze tocht komt een bijzondere adelborst aan boord voor zijn eerste zeereis, 
de dan dertienjarige Prins Hendrik (later bijgenaamd ‘De Zeevaarder’) van Oran-
je-Nassau, jongere broer van de latere Koning Willem III.19

17 Midd. Crt., 22 november 1831. Deze en de hierna genoemde edities van de Middelburgsche 
Courant alle op www.krantenbankzeeland.nl.

18 Zie Naam- en ranglijst van leden der afdeelingen van de Vereeniging “Het Metalen Kruis”, Go-
rinchem: C. de Wolff Dz., 1856, op https://books.google.nl (gezien 25 februari 2021).

19 Zie Katrientje Huyssen van Kattendijke-Frank, Met prins Hendrik naar de Oost, Zutphen: 
Walburg Pers, 2004, 23, op https://books.google.nl (gezien 24 februari 2021).

Prins Hendrik ‘de Zeevaarder’ van Oranje-Nassau, die in 
1833 als veertienjarige adelborst zijn eerste zeereis maakte 
aan boord van de korvet Zr.Ms. Nehalennia en daar regel-
matig de maaltijd gebruikte met AJvT (Schilderij ca. 1836 – 
detail – mogelijk door Jean-Baptiste van der Hulst).
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Enkele dagen na de afvaart valt de veertiende verjaardag van de prins; maar van-
wege de geweldige storm ter hoogte van het eiland Wight is Zijne jonge Hoogheid 
zodanig door zeeziekte aangegrepen dat de gelukwens van de daartoe in de kajuit 
verzamelde officieren volledig aan hem voorbij gaat. De prins heeft een aparte 
hut aan boord en deelt niet de kwartieren van de andere adelborsten, en hij is 
vrijgesteld van de nachtelijke hondenwacht. Maar bij zijn maaltijd worden altijd 
een officier en een adelborst uitgenodigd, zodat we mogen aannemen dat de prins 
meermalen het genoegen van het tafelgezelschap van AJvT zal hebben gehad.

Op 16 maart 1835 wordt AJvT geplaatst op de brik Zr.Ms. Mercuur. Op dat 
schip heeft AJvT ruim anderhalf jaar dienst gedaan in ‘West-Indië’, het Caribische 
deel van Nederland. Voor de Mercuur houdt dit in dat regelmatig ‘kruistochten’ 
worden gemaakt van Paramaribo naar de eilanden (Curaçao, Aruba) en terug 
‘naar de overkust’, en in september 1836 naar La Guyara, de havenstad van Cara-
cas, Venezuela.

Zeer waarschijnlijk zal AJvT in Paramaribo Prins Hendrik weer ontmoet heb-
ben, want deze bracht van 24 juni tot 6 juli 1835 (als eerste Oranje) een bezoek aan 
Suriname. Uiteraard worden daartoe ‘onderscheidene feesten’ gegeven. De prins 

De rede van Paramaribo. AJvT deed tussen 1835 en 1837 in ‘West-Indië’ dienst als zee-officier aan 
boord van de brik Zr.Ms. Mercuur (Prent 1839, afbeelding www.hetgeheugenvannederland.nl).
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legt in Paramaribo de eerste steen van de nieuwe Hoogduitse synagoge, en de 
plechtige inwijding van de nieuwe kerk van de Hervormde Gemeente – een feit 
dat AJvT, zoals wij hem uit het dagboek leren kennen, deugd gedaan zal hebben 
– wordt door Z.K.H. bijgewoond.20 De beide gebouwen zijn in Paramaribo nog 
steeds te bewonderen.

AJvT repatrieert in februari 1837 met het transportschip Zr.Ms. Prins Willem 
Frederik Hendrik. Na een non-activiteit van een half jaar doet hij nog ruim twee 
jaar dienst op het hem vertrouwde fregat Zr.Ms. Euridice, dat in die tijd bestemd 
is als wachtschip te Vlissingen. Het is goed denkbaar dat AJvT in deze Vlissingse 
tijd regelmatig te gast was bij Oom en Tante van Teylingen in Middelburg en daar 
zijn toekomstige vrouw heeft leren kennen, met wie hij zich in 1839 verlooft.21 
AJvT verlaat de Marine als hem met ingang van 15  januari 1840 eervol ontslag 
verleend wordt ‘tengevolge van deszelfs benoeming’, zoals staat aangetekend in 
het Marine Stamboek, tot Ontvanger der Directe belastingen en der Accijnsen te 
Biervliet en Hoofdplaat.

Huwelijken, gezin 
Op 6 mei 1840 trouwt AJvT in Middelburg met Jkvr. Henrietta Johanna Cecilia 
van Doorn.

20 J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname, Amsterdam: H. de Hoogh, 1861, 677, op https://books.
google.nl (gezien 25 februari 2021).

21 Gelet op het feit dat hun beider hieronder afgebeelde portretten zijn gedateerd op 1839.

Arnout van Teylingen en Henriette van Doorn kort voor hun huwelijk 
(Portretten 1839 door Cornelis Kimmel, afb. RKD).
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Henriette is een dochter van Jhr. Mr. Anthonij Pieter van Doorn (1791-1870), pre-
sident van het Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, en Anna Elisabeth Becius 
(1790-1835). Bij het huwelijk treden vier getuigen op: drie heren op leeftijd, die 
wij ook in het dagboek nog zullen tegenkomen, namelijk twee ooms van de bruid, 
Jhr. Dr. Bonifacius de Jonge en Mr. Hendrik du Buisson Becius (van wie niemand 
op die feestdag zal hebben vermoed dat hij vijf jaar later zelf schoonvader van 
AJvT zou worden ...), en de al meergenoemde ‘oom des bruidegoms en der bruid’ 
Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen; en ten slotte de 26-jarige Mr. Willem 
Adriaan Snouck Hurgronje, griffier bij het Provinciaal Gerechtshof van Zeeland 
en zwager van de bruid. 

Het jonge paar vestigt zich in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen, waar AJvT be-
gin dat jaar in functie is getreden als Rijksontvanger. In Biervliet worden de twee 
zoons geboren, Anthon in februari 1841 en ruim een jaar later Arnout, die wij 
als ‘onze lieve jongens’ in het dagboek veelvuldig zullen tegenkomen. Begin 1843 
wordt Henriette ziek. Mogelijk in verband daarmee zoekt AJvT een aanstelling 
dichter bij haar ouderlijk huis, en in februari 1843 wordt hij benoemd als Rijks-
ontvanger in Veere en Oostkapelle. AJvT regelt dat hij met zijn ‘doodelijk zieke 
vrouw’ (zij lijdt ‘aan de teering’) met een jacht van de Marine van Biervliet naar 
Middelburg wordt gebracht. Daar heeft Henriette vermoedelijk, met het gezin, 
verbleven in het huis van haar vader, die sinds het overlijden van haar moeder 
in 1835 de zorg had gehad voor elf kinderen, die in 1843 nog gedeeltelijk thuis 
woonden. AJvT vermeldt in het dagboek hoe hij in die tijd voor zijn werk bij-
na dagelijks ‘van Middelburg naar Veere heen en weder gelopen’ is. In augustus 
vertrekt het gezin toch naar Veere, maar met Henriette gaat het niet goed. Op 
16 december verschijnt in de Middelburgsche Courant een advertentie dat bij de 
heer Van Teylingen in Veere ‘terstond eene NOODHULP benoodigd’ is, en een 
paar dagen later annonceert AJvT in diezelfde krant het overlijden van Henriette 
op 21 december 1843, met de mededeling: ‘Twee Zoontjes resten mij uit eene al-
lergelukkigste Echtverbindtenis van ruim drie-en-een-half jaar.’

Ongeveer twee jaar later hertrouwt AJvT, met Johanna Adriana (Anna) du 
Buisson Becius. Zij is een dochter van Mr Hendrik du Buisson Becius (1793-1851), 
secretaris-honorair van Middelburg en lid van Gedeputeerde Staten van Zee land, 
en Wilhelmina Louiza Henrietta van Doorn (1800-1870). Anna was een volle 
nicht van de overleden Henriette, zowel van haar vaders- als van haar moeders-
kant; beiden hadden dezelfde vier grootouders. Vóór het huwelijk hebben AJvT 



Hendrik Struik 155

en zijn bruid, zo vermeldt hij in het dagboek, met haar ouders ‘een reisje gedaan’ 
naar Beek (bij Nijmegen) en Kleef.

Het huwelijk wordt voltrokken in Middelburg op 25 juni 1845. Getuigen zijn we-
derom de ooms De Jonge en Van Teylingen (die ook nu weer oom van zowel brui-
degom als bruid is), verder de vader van de overleden Henriette Jhr. Mr A.P. van 
Doorn (‘papa Van Doorn’, zoals AJvT hem blijkens het dagboek blijft noemen) en 
Mr. Adriaan Marinus Becius, een oom van Anna. 

In augustus 1845, na AJvT’s benoeming tot Rijksontvanger in Oost- en West-Sou-
burg, neemt het gezin eerst zijn intrek op het huis Poelwijk in Oost-Souburg van 
de ouders van Anna. In maart 1846 betrekken zij een eigen huis in Oost-Souburg, 
‘Welgelegen’ geheten. 

‘Welgelegen’ of ‘Doornlust’ te Oost-Souburg
Op 24 december 1845 koopt ‘Pa Becius’ voor zijn dochter (en enig kind) Anna 
en haar echtgenoot AJvT de buitenplaats ‘Doorenslust’, zoals die in de akte22 ge-
noemd wordt, gelegen ‘op en onder het dorp Oost-Souburg’. Het gaat om een 
goed van ca. 6 hectare, bestaande uit bos, weiland en twee visvijvers, met daarop 

22 Akte van notaris Dirk Uijttenhooven te Vlissingen dd. 24 december 1845, Zeeuws Archief, 
toegang 13.2.1360, jaar 1845 akte nr. 175.

Mr. Hendrik du Buisson Becius en Wilhelmina Louiza Henrietta van Doorn, 
ouders van de tweede vrouw van AJvT, hebben vóór het huwelijk in 1845 met 
het jonge paar ‘een reisje gedaan’ naar Beek en Kleef.
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behalve de ‘heerenhuizing’ een koetshuis, stalling, ‘zomerkamer’ (tuinkoepel), 
mangelhuis, tuinmanswoning, winterkelder en verdere gebouwen. Hendrik du 
Buisson Becius koopt het goed voor f 18.000,- met alle ertoe behorende ‘losse 
goederen’ zoals de marmeren beelden en kom en ‘verdere tuinsieraden, op pie-
destallen staande’, de ‘broeyerij’ en alle ramen daartoe behorende (dat moet een 
kas zijn geweest), de brandspuit en de eigendom van acht zitplaatsen in de kerk 
op het dorp Oost-Souburg. De buitenplaats bestaat niet meer, en het was niet 
eenvoudig om over ‘Welgelegen’, zoals AJvT het in zijn dagboek noemt, informa-
tie te vinden.23 Al snel bleek dat dit huis onder verschillende benamingen heeft 
bestaan. Vermoed wordt dat het oorspronkelijk ‘Welgelegen’ heette.24 Nadien 
zijn drie perioden te onderscheiden: van (tenminste25) 1767 tot 1815 heette het 
huis ‘Thorenlust’ (ook ‘Torenslust’). De eigenaar in 1767, Claude de Chuy (1700-
1774), raad en burgemeester van Vlissingen en bewindhebber van de W.I.C., was 
gehuwd met Catharina Reinera Reinierssen Thoren (1713-1800) en het huis zal 
dus naar haar genoemd zijn, of mogelijk al eerder door een (voor)vader Tho-
ren naar de familie. Vanaf 1815 heette het huis ‘Doorenlust’ (ook ‘Doorenslust’, 
‘Doornlust’ of ‘Doorn’s Lust’): het werd toen eigendom van de gepensioneerde 
vice-admiraal Gerrit Verdooren (1757-1824), die het huis naar zichzelf noem-
de.26 Van zijn erfgenamen kocht Hendrik du Buisson Becius het goed in 1845 en 
vanaf dat moment noemde de nieuwe bewoner AJvT het, zoals we weten uit het 
dagboek, (weer) ‘Welgelegen’. Nadat de Van Teylingens in 1851 van Welgelegen 
vertrokken, behielden zij het goed wel in eigendom. De grond werd verpacht 
aan leden van de familie De Witte (die al sinds 1838 de houtkap in het bos had 

23 Behulpzaam daarbij waren onder meer de anonieme bijdrage ‘Souburgse notities. Jan de Witte 
vestigt zich op Souburg’, in: De Wete 1977, nr. 2, 11; G. de Ru, ‘Doorenslust’, in: De Wete 1989, 
nr. 2, 35; Jan Kaljouw, ‘Het tolhuis van Souburg’, in: Den Spiegel, 1 januari 2017, 22 en het in de 
volgende noot genoemde artikel van Adri Meerman in Souburgsche Courant.

24 Adri Meerman, ‘In Souburg liggen twee vice-admiraals begraven’, in: Souburgsche Courant 
augustus 2007, 10, ook op https://www.partijsouburgritthem.nl/souburgschecourant (gezien 6 
maart 2021). Meerman duidt voor deze opmerking echter geen bron aan.

25 Dit jaartal blijkt uit een niet meer bestaande ‘plattegrond van de buitenplaats Torenslust te 
Oostsouburg, toebehoorende aan den heer Claude de Chuy, door J. Massol, 1767’, Zeeuws 
Archief 292 (Kaarten Zeeland) nr. 531.

26 Men komt zijn naam vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 (en daarna sporadisch) 
ook wel tegen in de spelling ‘Verdoorn’, maar in de akten van de burgerlijke stand wordt de 
naam van Gerrit en zijn nageslacht consequent gespeld als Verdooren.
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gepacht).27 Het huis met bijgebouwen werd vanaf 1851 vermoedelijk verhuurd, 
totdat het in 1887 werd verkocht aan de kerkvoogdij van de Nederlands Her-
vormde kerk, waarna het tot de afbraak in 1919 heeft gediend als pastorie voor 
drie opeenvolgende predikanten.28 

Ook na 1851 blijft ‘Welgelegen’ de naam van het goed, zoals o.a. blijkt uit 
een aankondiging in 1858 van de openbare verkoping van ‘eenen zindelijken 
inboedel’ (vermoedelijk naar aanleiding van het vertrek van opvolgend bewo-
ner Samuel Hemerijk Tak) die zal plaatsvinden ‘vóór den huize Welgelegen’ te 
Oost-Souburg.29 Soortgelijke vermeldingen vinden we nog in 1874 en 1875, en in 

27 Pachtcontracten door achtereenvolgens AJvT (1852), zijn weduwe Anna (tussen 1859 en 1902), 
hun erfgenamen (1909 en 1916) en hun kleinzoon A.J. van Schelven (1918); Zeeuws Archief, 
toegang 7389 (Familie De Witte 1783-1923), inv. nr. 71 en 72.

28 Zie de anonieme bijdrage (kennelijk door een nazaat van Jan de Witte) ‘Souburgse notities. Jan 
de Witte vestigt zich op Souburg’, in: De Wete 1977 nr. 2, 11.

29 Midd. Crt., 29 april 1858, 4.

De Van Teylingens woonden van 1846 tot 1851 op de buitenplaats ‘Welgelegen’ in Oost-Souburg. 
Aan de (huidige) Paspoortstraat waren ook na de sloop van het huis in 1919 nog lange tijd 
de pijlers van het toegangshek te zien (foto ca. 1900, afbeelding Zeeuws Archief, Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Zelandia Illustrata, Prentbriefkaarten, nr 800).]
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1887 wordt aangekondigd dat op 17 oktober 1887 op de bovenzaal der Sociëteit 
‘De Vergenoeging’ aan de Groote Markt in Middelburg de openbare verkoop 
zal plaatsvinden van het ‘heerenhuis, stal, koetshuis, bosch, tuin en boomgaard’ 
van de buitenplaats ‘Welgelegen’ op het dorp Oost-Souburg. Na de sloop van het 
huis in 1919 zijn bij de ingang van het landgoed aan de huidige Paspoortstraat 
– daar waar nu de Rehobothstraat begint – de pijlers van het toegangshek nog 
langere tijd te zien geweest. Het schijnt dat daarop ook de naam ‘Welgelegen’ 
heeft gestaan.30 

Het landgoed is nu bijna geheel verdwenen in de bebouwde kom van 
Oost-Souburg. De grenzen van het goed liepen langs (de bebouwing aan) de 
huidige Paspoortstraat en het Oranjeplein ten oosten, de Burgemeester Stemer-
dinglaan ten noorden, de Oudewaterlaan/Haaksbergenstraat ten westen en de 
Kanaalstraat ten zuiden. De huidige Doornlustlaan doorsnijdt het voormalige 
landgoed van oost naar west, en de Steenwijkstraat/Beciusstraat van noord naar 
zuid. Alleen de twee voormalige visvijvers van Welgelegen zijn, met enig om-
ringend groen, gespaard gebleven in de parkjes op het huidige Zeelandiaplein 
en de hoek Doornlustlaan/Oudewaterlaan. Tenslotte kan worden vermeld dat 
Oost-Souburg sinds 1924 een Van Teijlingenstraat kent, toen de gemeenteraad 
besloot de Schoutstraat te hernoemen naar AJvT, de burgemeester die de ge-
meente maar zo kort heeft mogen dienen.31

Op Welgelegen wordt in oktober 1846 een dochter Louiza Diederika (Louize) ge-
boren, van welk feit AJvT vergezeld van zijn oude en zijn nieuwe schoonvader 
aangifte doet. Dat bij het uitdijende gezin, zoals kort nadien blijkt uit een adver-
tentie in de Middelburgsche Courant,32 ‘eene bekwame KINDERMEID benoodigd 
[is], omstreeks 30 jaren oud, goed kunnende naaijen’, zal dan ook niet verbazen.

In 1851 wordt besloten dat de beide zoons uit het eerste huwelijk, Anthon en 
Arnout, na de zomer op kostschool zullen gaan op het ’Jongeheeren-instituut’ 
van G.J. Scholten in Haarlem. AJvT en Anna brengen hen in augustus daarheen, 
na een reis per boot naar Rotterdam en dan per trein naar Haarlem. Directeur 
Scholten ontvangt hen uitvoerig, en AJvT noteert dat deze, evenals zijn school, 
‘een uiterst gunstigen indruk’ op hem maakt. Roerend beschrijft hij het moment 

30 B.J. de Meij in Provinciale Zeeuwse Courant, 27 juni 1963, 7.
31 Raadsbesluit van 19 december 1924, Zeeuws Archief, ‘Wetenswaardigheden Vlissingen’, De 

Gemeente Oost- en West-Souburg (bib. nr. 559a).
32 Midd. Crt., 2 november 1846.
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van vertrek. De kinderen (de jongens waren 10 en 9 jaar oud) hadden zich eerst 
goed gehouden, maar ‘bij het afscheid nemen waren zij nogal aangedaan, en hoe-
wel wij ze met gerustheid aan de zorg van dezen Instituteur konden achterlaten, 
was het oogenblik van scheiding van deze geliefde panden toch hartverscheurend 
voor ons ouderlijk gevoel; vertroostend is het echter dat wij weten, dat zij ook 
daar staan onder de liefderijke en almagtige hoede des Hemelschen Vaders.’ In 
de zomer van 1854 zullen ze weer naar huis komen, Anthon om naar de ‘Latijnse 
school’ in Middelburg te gaan en Arnout ‘ten einde hem niet alleen te Haarlem 
achter te laten.’

Begin 1851 was ‘Pa Becius’, de vader van Anna, plotseling overleden. Op aan-
drang van Mama Becius besluiten AJvT en Anna ‘met haar Ed. ’s winters in stad 
en ’s zomers op Poelwijk zamen te wonen’, zodat zij hun inmiddels geliefde Wel-
gelegen zouden moeten verlaten. 

‘Poelwijk’ te Oost-Souburg
De geschiedenis van Poelwijk, gelegen ten noordwesten van de Grote Abeele bij 
Oost-Souburg, is terug te voeren op de vermelding in 1650 van een ‘hof en bogert’ 
van ca. 3 hectare, die eigendom waren van ‘Samuel van Westhuijse van der Poel-
le’.33 Het goed kwam in 1783 gedeeltelijk in het bezit van de familie van Hendrik 
du Buisson Becius – de ‘Pa Becius’ uit het dagboek – toen Mr. Isaac Brugné du 
Buisson (1730-1808), advocaat en regent van het Burgerweeshuis te Middelburg, 
voor 700 ponden een gedeelte van de ‘hof Poelwijk’ te Oost-Souburg kocht van 
Abraham Maas.34 Vier jaar eerder had deze Abraham Maas zelf de hof Poelwijk 
met land gekocht voor 1600 ponden.35 Isaac Brugné du Buisson was een oudere 
broer van de grootmoeder van ‘Pa Becius’, Johanna Elisabeth du Buisson (1737-
1806).36 Zijn weduwe Johanna Susanna Becius bood in 1810 als ‘Mevr. de Wed. 
du Buisson’ ‘uit de hand te koop’ aan ‘het Buitenverblijf Poelwijk bij den Grooten 
Abeele, bestaande in de Heeren Huizinge, Koetshuis, Tuinmanswooning, een 

33 Zie J. Kaljouw, ‘Hof Poelwijk. Buitenhuizen en herenhuizen langs de Oude Vlissingseweg’, in: 
De Wete, 1 april 2011, 19. Ook gegevens over de sloop en verdere geschiedenis heb ik aan dit 
artikel ontleend.

34 Zeeuws Archief, 511-TOG-WAL (Transporten Onroerend Goed Walcheren), inv. nr. D 69631; 
transportdatum 28 oktober 1783.

35 Zeeuws Archief, 511-TOG-WAL (Transporten Onroerend Goed Walcheren), inv. nr. D 69581; 
transportdatum 2 maart 1779, verkoper was Cormelis Braams.

36 Deze broer en zuster Du Buisson waren gehuwd met een broer en zuster Becius: Isaac met Jo-
hanna Susanna Becius (ca. 1738-1 februari 1811) en Johanna Elisabeth met Mr Henricus Becius 
(1736-1774). Laatstgenoemden waren de grootouders van Hendrik du Buisson Becius.
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plaisante Koepel aan den weg, een Tuin met allerlei soort van beste Vrugtboo-
men &c. – ook is een en ander afzonderlijk te koop.’37 De verkoop is niet door-
gegaan, want de weduwe Du Buisson-geb. Becius overleed begin 1811. Haar neef 
(tante-zegger) Johan Assuerus Becius erfde Poelwijk,38 en na diens overlijden in 
1823 zijn zoon Hendrik du Buisson Becius. Deze moet rond 1830 zijn grondbezit 
rond het huis hebben uitgebreid tot de ca. 5 hectare bos en weilanden waarvan 
hij in het kadaster van 1832 als eigenaar te boek stond.

Na het overlijden van AJvT – op Poelwijk – in 1857 heeft Anna daar verder 
gewoond met de kinderen en met haar moeder, die in 1870 op Poelwijk overleed. 
Nadat haar dochter Louize na haar huwelijk in 1877 naar Alkmaar was vertrok-
ken heeft Anna nog op Poelwijk gewoond totdat zij in oktober 1888, met haar 
huisknecht en twee dienstboden, vertrok naar Amsterdam.39 

37 Midd. Crt., 8 mei 1810.
38 Zie J. Spoelder en R.J.A. te Rijdt, ‘Een Middelburgse jongen met een prijsboek over Romeinse 

oudheden: het portret van Isaac Brugné du Buisson door Barent Luyten, 1746’, in: De Boeken-
wereld, jg. 15 (1998-1999), 289, voetnoot 26.

39 Anna van Teylingen-du Buisson Becius ging in oktober 1888 met haar drie Zeeuwse gediensti-
gen in Amsterdam wonen aan de Keizersgracht 339. In juli 1891 trok zij in bij haar schoonzoon 
Ds. Bastiaan van Schelven, sinds 1887 weduwnaar van Louize, aan de Herengracht 250, alwaar 
zij op 12 juni 1905 (op de dag af 48 jaar na AJvT) overleed: Zeeuws Archief, inv. 7467-59 (bev.
reg. O. en W. Souburg 1880-1889) en Stadsarchief Amsterdam nr. 5000 (bev.reg. 1874-1893), 
inv. 1821 en inv. 1745.

De buitenplaats ‘Poelwijk’ bij Oost-Souburg (Groot Abeele), waar de Van Teylingens vanaf 1851 in de 
zomers woonden met ‘Mama Becius’ (foto ca. 1889, afbeelding Zelandia Illustrata, deel II nr. 862a).
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In november 1888 werd ‘het heerenhuis op de buitenplaats Poelwijk’ voor af-
braak te koop aangeboden en niet lang daarna is het gesloopt. Ook hier zijn 
de grond en overige opstallen nog langer in het bezit van de familie gebleven. 
De tuinmanswoning en schuur werden aanvankelijk verpacht aan de voormalige 
tuinman en koetsier Adriaan Vos. Vos en zijn familie waren zeer verbonden met 
Poelwijk en met de familie, want Adriaan Vos noemde een dochter Louise naar 
AJvT’s dochter Louize. Uiteindelijk zijn de tuinmanswoning en schuur in 1946 
verkocht aan een zoon van Adriaan Vos, wiens nageslacht nog steeds op Poel-
wijk woont. De tuinmanswoning is inmiddels ook gesloopt, zodat van het oude 
Poelwijk alleen de schuur resteert.

Op de dag van vertrek van Welgelegen noteert AJvT: ‘Menige heete traan ont-
vloeide het oog van ons die weg reisden en van hen die achterbleven, en onder 
deze laatsten niet het minst van degenen die ons met zoo veel trouw en liefde had-
den gediend.’ Deze verhuizing is ook aanleiding voor AJvT om ontslag te nemen 
als Rijksontvanger in Souburg. 

Rond die tijd openbaren zich bij AJvT ook voor het eerst de verschijnselen van 
de ziekte die hij nooit met naam benoemt maar die, gelet op de verschijnselen, 
wel tuberculose moet zijn geweest. In februari 1852 ontdekt AJvT ‘bij het ontwa-
ken een weinig bloed aan de fluimen, die ik echter zonder eenig hoesten opgaf, 
waarover ik mij echter zeer verontrustte daar ik gedurende meer dan een jaar min 
of meer hoestende was en waartegen, zoo het scheen, geen middelen baatten’. 
Aan de diversiteit van die middelen ligt het overigens niet; in het dagboek doet 
AJvT nauwgezet verslag hoe hij onder andere levertraan, ezelinnenmelk en een 
gortkuur tot zich neemt, en behandelingen ondergaat met bloedzuigers (op de 
meest uiteenlopende plaatsen op zijn lichaam gezet...) en aderlatingen. Behan-
delend geneesheer is ‘Oom de Jonge’, de oom van wijlen Henriette die getuige bij 
zijn beide huwelijken was geweest en die een uitzonderlijke medische reputatie 
had. Jhr. Dr. Bonifacius de Jonge had als jonge arts onder Napoleon de tocht naar 
Rusland meegemaakt, en in de nasleep daarvan was hij op 26-jarige leeftijd chef 
van een militair hospitaal in Glogau (Silezië) geweest. Hij doceerde aan de Ge-
neeskundige School (ook de ‘Clinische school’ genoemd) in Middelburg, sinds 
1830 met de persoonlijke titel van professor, en was twintig jaar voorzitter van het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. AJvT is zeer aan De Jonge gehecht 
en volgt trouw zijn adviezen – behalve toen deze hem eind 1852 in een brief ‘met 
veel bescheidenheid en blijken van toegenegendheid, den raad gaf om gedurende 
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de wintermaanden een zachter klimaat op te zoeken, b.v. het Zuiden van Frank-
rijk. Hevig schokte mij dit voorstel; maar gelukkig was ik het op dit punt weldra 
volkomen met mijzelve eens, en gevoelde eene algeheele bevrediging met eigen 
geweten toen ik mijn besluit aan den geachten voorsteller meedeelde, dat ik Z.E. 
raad niet volgen zou.’ Zijn redenen daarvoor – die erop neerkomen: als ik moet 
sterven, dan liever in mijn vertrouwde omgeving – zet AJvT uiteen in een van de 
meest persoonlijke passages van het dagboek. Hij besluit die met de beschou-
wing: ‘Hoe veel liefde en toegenegenheid is niet mijn deel van mijne huisgenoo-
ten, niet het minst van ons engelachtig dochtertje, en hoe zeer komt ook in deze 
ongesteldheid de alles overtreffende liefde van mijn beste vrouw uit, hoe veel stil 
en innig genoegen smaak ik daardoor menigmaal, en dat die tevredene en onder-
worpene stemming des gemoeds, die de eene tijd wellevendiger dan de andere is, 
maar toch steeds mij mijn lot met zoo veel gelatenheid kan doen dragen: O, dat is 
eene groote weldaad, van Hem die ons slechts met liefde kastijdt.’

In juni 1854 bevalt Anna op Poelwijk van Hendrik Jacob (Henri). ‘De blijde 
moeder was vanaf het oogenblik der verlossing volmaakt wel, nam ras weder in 
krachten toe, had het zalige gevoel haar jongste zelf te kunnen en mogen zogen en 
zag daarvan weldra de aangenaamste gevolgen in zijne aanvankelijke voorspoedi-
ge ontwikkeling.’ Die aanvankelijke voorspoed verkeert echter al snel in tegenslag. 
De laatste aantekening in het dagboek, op oudjaar 1854, is grotendeels gewijd aan 
de ernstig verslechterende gezondheid van de dan zes maanden oude ‘Henritje’, 
die uiteindelijk op 4 januari 1855 in Middelburg zal overlijden. AJvT overlijdt zelf 
op Poelwijk op 12 juni 1857.

Werkzaamheden
Acht jaar is AJvT werkzaam geweest als Rijksontvanger van de directe belastingen, 
in- en uitgaande rechten en accijnzen, achtereenvolgens in Biervliet en Hoofd-
plaat (1840-1843), Veere en Oostkapelle (1843-1845) en Oost- en West-Souburg 
(vanaf 1845). Dan dient zich daarnaast ook een andere betrekking aan, waarbij 
ook nu vermoedelijk de familiebanden een rol spelen. In het dagboek beschrijft 
AJvT hoe hij op zekere zondag in februari 1848 een brief ontvangt van ‘Oom van 
Doorn’, waarin hij wordt ‘uitgenoodigd om met de eerst varende Boot naar Den 
Haag te komen, alwaar men mij over een betrekking wenscht te spreken.’ ‘Oom 
van Doorn’ was Mr. Hendrik Jacob baron van Doorn (1786-1853), een oom van 
Henriette die in die tijd vice-president van de Raad van State was. In Den Haag 
spreekt AJvT de honorair staatsraad Louis van Mesritz, die hem inlicht over zijn 
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voorgenomen benoeming als rentmeester van ‘’s Konings particulieren domei-
nen’ (de Kroondomeinen) op Walcheren, en enige tijd later is het weer Oom van 
Doorn die hem de definitieve bevestiging van de benoeming bericht. In juli 1848 
reist AJvT wederom, dan met Anna en jongste zoon Arnout, naar Den Haag ‘om-
dat ik LvM moest bedanken voor mijn Rentmeesterschap’. Voor zijn werk als rent-
meester houdt AJvT soms kantoor in het huis van zijn schoonouders Becius aan 
de Molstraat in Middelburg, zo blijkt uit een advertentie die AJvT in november 
1849 plaatst in de Middelburgsche Courant, waarin aan belanghebbenden werd 
meegedeeld dat hij daar de komende maanden elke eerste donderdag zitting zal 
houden ‘tot ontvangst der alsdan verschuldigde termijnen Tiendepacht’.40 

Molstraat 13 te Middelburg
Dit nog bestaande fraaie dubbele huis dateert van ca. 1580, zoals blijkt uit de 
trapvormige zijgevel, laatgotische elementen en de achthoekige trappenhuis-
toren die boven de beide daknokken uitstijgt en uitzicht biedt over de stad.41 Het 
huis staat bekend onder de naam ‘Civi-
lien’ (tegenwoordig ook op de voorgevel),  
een verbastering van ‘Sevilla’, een van 
de Spaanse steden waarmee in vroeger 
tijden vanuit Middelburg handel werd 
gedreven.

40 Midd. Crt., 22 november 1849.
41 Gegevens ontleend aan https://www.monumentenmakelaar.nl/huis.php?dir=Molstraat%2013 

(gezien 6 maart 2021), alwaar op dat moment ook diverse foto’s van gebouw en interieur.

Het huis aan de Molstraat 13 in Middelburg, ook 
‘Civilien’ geheten, waar de schoonouders van 
AJvT woonden sinds 1826 en de Van Teylingens 
in 1851 bij ‘mama Becius’ hun intrek namen (foto 
ca. 1930, afbeelding Zeeuws Archief, Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 
Zelandia Illustrata, Prentbriefkaarten, nr 2012).
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Het huis was, vermoedelijk sinds het derde kwart van de achttiende eeuw, bezit 
van de familie Paspoort.42 Nadat zijn vader in 1824 in het huis is overleden, ver-
koopt Mr. Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke (de hierna nog te noemen 
latere burgemeester van Middelburg) in 1826 het huis aan Wilhelmina Louiza 
Henrietta van Doorn,43 die met haar echtgenoot Hendrik du Buisson Becius en 
hun dan bijna vijfjarige dochter Anna kort nadien hun intrek in het huis geno-
men moeten hebben. 

Na het overlijden van AJvT in 1857 staat Anna nog, met haar moeder, tot 
1869 als wonend in het huis aan de Molstraat vermeld. Mogelijk heeft Anna na 
het overlijden van haar moeder in 1870 het huis verkocht; in elk geval wordt zij 
er nadien niet meer als bewoner vermeld. Het huis blijkt in 1874 in gebruik bij 
mejuffrouw J.J. Jonk, hoofdonderwijzeres van de Bijzondere School voor meisjes 
die dan (tot ca. 1900) in het huis is gevestigd. Gedurende een belangrijk deel van 
de twintigste eeuw was in het huis een openbare leeszaal en later de Openbare 
Bibliotheek van Middelburg gevestigd.

Vanaf 1851 ontwikkelt zich de carrière van AJvT ook in andere richting. In juli van 
dat jaar wordt hem op zijn verzoek ontslag verleend als Rijksontvanger, en eind 
1851 staat hij kandidaat voor een vacante zetel in Provinciale Staten van Zeeland. 
Aan de vooravond van de verkiezing verschijnt op de voorpagina van de Middel-
burgsche Courant een ingezonden stuk van ‘Eenige kiezers’, om de aandacht van 
‘onze geëerde medekiezers’ te vestigen op AJvT, van wie men het wel onnodig acht 
iets te zijner aanbeveling daar bij te voegen ‘omdat ieder die hem heeft leeren ken-
nen toch ten volle overtuigd zal zijn, dat zijn-edele, bij de vereischte geschiktheid, 
ook de noodige bekwaamheid bezit om Zeelands belangen in die vergadering op 
eene waardige wijze te behartigen.’44 AJvT verkrijgt in de eerste stemronde wel de 
meeste stemmen maar niet de meerderheid, en als in een tweede ronde tussen 
hem en de heer Callenfels uit Vlissingen moet worden overgestemd verwerft deze 
laatste de vereiste meerderheid. 

42 In 1773, 1777 en 1778 werden in totaal vier leden van de familie Paspoort bij hun begrafenis 
vermeld als gewoond hebbend in de Molstraat.

43 Zeeuws Archief 12 (Rechterlijke Archieven 1796-1838), inv. nr. 408, akte nr. 906 dd. 8 mei 1826 
van notaris Adriaan van der Graft. Het adres van het huis is dan Wijk F no. 89, de kadastrale 
aanduiding volgens kadaster 1832 sectie B nr. 432. 

44 Midd. Crt., 25 december 1851.
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Niet lang daarna wordt AJvT, in februari 1852, benoemd tot burgemeester van 
Oost- en West-Souburg. In het dagboek vermeldt hij dat hij ‘op het dringend en 
vereerend aanhouden van den Gouverneur’, van de ambachtsheer en van de bur-
gemeester ‘met veele der inwoners’, besloten had die functie te aanvaarden. Deze 
‘Gouverneur’ (sinds 1850 overigens aan te duiden als Commissaris des Konings) 
van Zeeland was Mr. E. baron van Vredenburch, de ambachtsheer was Jhr. Mr. 
J.C. Schorer (1801-1856), heer van de beide Souburgen, en de burgemeester (diens 
zwager) Jhr. Mr. M.C. Paspoort van Grijpskerke (1797-1874), burgemeester van 
Oost- en West-Souburg sinds 1835 en daarnaast sinds 1838 ook van Middelburg. 
De installatie als burgemeester op 23 april 1852 geschiedt, zoals AJvT in het dag-
boek meldt, ‘op eene zeer feestelijke wijze’, waarbij hem ‘de meeste blijken van 
achting en toegenegendheid mogten te beurt vallen. Ik onthaalde dien dag op 
mijn kosten de armen op vleesch en aardappelen, de schoolkinderen op choco-
laad en krentekoekje, en ’s avonds den Raad en de notabele ingezetenen op een 
collation aan het Zwaantje’ – een uitspanning aan de oude straatweg van Souburg 
naar Vlissingen.

Ook de Middelburgsche Courant geeft een uitvoerige beschrijving van de fees-
telijkheden:45 heel het dorp vlagt, en onder het luiden van de klok betreedt de 
nieuwe burgemeester het gemeentehuis, dat zowel van buiten als binnen ‘op eene 
smaakvolle wijze was versierd’. Na toespraken en een bezoek aan de school met 
zang-hulde door de leerlingen, begeven AJvT en Anna zich naar de kerk, alwaar 
‘eene talrijke schare zich vereenigde in de bede van Psalm 134:3’ (“Dat ’s Heeren 
zegen op u daal’ ”).

45 Midd. Crt., 27 april 1852.

Herberg ‘’t Zwaantje’ (thans: wijkcentrum 
De Zwaan) in Oost-Souburg, waar AJvT 
in 1852 ter gelegenheid van zijn installatie 
als burgemeester ’s avonds ‘den Raad en 
de notabele ingezetenen’ een maaltijd 
aanbood (afbeelding Zeeuws Archief, 
Collectie suikerzakjes, nr. OSB-7).
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In maart 1853 zien we een advertentie in de Middelburgsche Courant waarin Bur-
gemeester en Wethouders van Oost- en West-Souburg een openbare aanbeste-
ding aankondigen, ‘des noodig onder nadere goedkeuring van den Gemeenteraad’, 
voor de bouw van een nieuw gebouw voor een schoollokaal, onderwijzerswoning 
en Gemeentekamer.46 Deze aanbesteding vormt enkele maanden later aanleiding 
voor een conflict, waarin AJvT zich genoopt ziet om in de raadsvergadering van 
6 juli 1853 zijn ambt als burgemeester neer te leggen. In het dagboek blikt hij op 
7 oktober van dat jaar terug op deze dramatische gebeurtenis, in voor zijn doen 
ongemeen scherpe bewoordingen, waarbij hij vermeldt hoezeer dit aftreden hem 
spijt en hij graag zijn verdere leven burgemeester van Souburg zou zijn gebleven. 
‘Maar al die illusies heb ik moeten ten offer brengen aan de intrigues en laaghar-
tige handelingen van een zeer invloedrijk heer in die gemeente, inzake van een 
te stichten schoollocaal, onderwijzerswoning en Gemeentekamer, zoodat mijne 
eer vorderde mijn ontslag aan den Koning te vragen, hetwelk mij dan ook na lang 
toevens eervol werd verleend; terwijl hij die mij den voet had geligt volkomen zijn 
doel bereikte in de benoeming van mijnen opvolger.’47 Wat was hier gebeurd?

Aanbesteding schoolgebouw Oost-Souburg 1853
Aan de hand van de notulen van de gemeenteraad van Oost- en West-Souburg 
kan de kwestie enigszins worden gereconstrueerd.48 

In de raadsvergadering van 22 januari 1853 wordt door B&W aan de raad een 
concept-besluit voorgelegd tot het stichten van een gebouw met de gecombi-
neerde functies van schoollokaal, onderwijzerswoning en ‘gemeentekamer’, een 
zaal voor (raads-)vergaderingen. Reden daarvoor is dat op dat moment de school 
wordt gehouden in het woonhuis van ‘den hoogbejaarden onderwijzer’ (die dan 
77 jaar oud is),49 welke woning ook diens eigendom is en overigens ‘evenmin als 
de [bestaande] Gemeentekamer aan hare bestemming beantwoordt’. Het besluit 

46 Midd. Crt., 24 maart 1853.
47 Opvolger van AJvT als burgemeester was Jhr. J.H. Paspoort (1825-1893), een zoon van de eer-

der genoemde M.C. Paspoort van Grijpskerke, die zelf AJvT’s voorganger als burgemeester van 
Oost- en West-Souburg was geweest.

48 Zeeuws Archief, toegang 7113, Gemeente Oost- en West-Souburg, 1834-1966, inv. nr. 1.1-9: 1852 
jan. 17-1853.

49 Zie A.H.S. Stemerding ‘Het oude en nieuwe gemeentehuis’, in: De Gemeente Oost- en West 
Souburg. Gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op 
Zaterdag 26 Augustus 1939, een artikel dat ik vond dankzij ‘Schooljeugd rond 1850 in de (vin-
nige) kou’, in: Souburgsche Courant, november 2005, 9, ook op www.partijsouburg ritthem.nl/
souburgschecourant (gezien op 22 maart 2021).
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gaat ervan uit dat voor de financiering zal worden getracht een renteloze lening 
van f 6000,- te verkrijgen bij particulieren, af te lossen met f 400,- per jaar uit 
de opbrengst ‘der opcenten op het gedisteleerd en de likeuren’. Daarnaast zal 
f 1000,- subsidie worden gevraagd bij de provincie, terwijl men een schenking 
van f 1000,- verwacht van Jhr. Mr. J.C. Schorer, de reeds genoemde ambachts-
heer van de Souburgen. Hierover ‘gedelibereerd zijnde’, stemt de raad met alge-
mene stemmen in, onder voorwaarde dat Gedeputeerde Staten het aangaan van 
de geldlening goedkeuren en de subsidie toekennen.

In de raadsvergadering van 26 februari blijkt dat GS op 29 januari het uitschrij-
ven van de lening en de subsidie hebben toegestaan. Verder heeft J.C. Schorer de 
verwachte royale schenking gedaan, en zich daarnaast bereid verklaard om kos-
teloos afstand te doen van een stuk grond naast het kerkhof ten behoeve van het 
te stichten gebouw. Ook het college van Kerkvoogden en Notabelen van de Her-
vormde Gemeente is bereid gebleken om grond ten noorden van de kerk voor 
het gebouw beschikbaar te stellen, deels ‘te bezigen tot tuin voor den onderwij-
zer’, mits zij voor hun eigen vergaderingen van de gemeentekamer gebruik zullen 
mogen maken. Kennelijk is na deze goede berichten de lening uitgeschreven, 
waarop voor f 4500,- is ingetekend. Volgens B&W zijn daarmee de ‘beraamde 
gelden’ voor de bouw beschikbaar. Zij laten vervolgens een ontwerp voor het ge-
bouw maken door de Middelburgse stadsarchitect G.H. Grauss,50 en doen eind 
maart de reeds genoemde publicatie van de aanbesteding in de Middelburgsche 
Courant. Aanbiedingen moeten binnen zijn vóór 13 april, 10.00 uur, op welk 
tijdstip het werk, ‘des noodig onder nadere goedkeuring van den Gemeenteraad’, 
zal worden aanbesteed. Later op die dag komt de Souburgse raad in vergadering 
bijeen. Na enkele andere lopende zaken komt de aanbesteding aan de orde. AJvT 
deelt mee dat de voorgenomen bouw aan de ingezetenen van de gemeente be-
kend is gemaakt en dat daartegen geen bezwaren zijn ingekomen. Daarna maakt 
hij als uitslag van de ‘op heden plaats gehad hebbende aanbesteding’ bekend, dat 
het werk ‘onder nadere goedkeuring dezer vergadering, is aangenomen door den 
timmerman G.J. Will te Middelburg, voor eene som van achtduizend gulden.’

f 8.000,- is kennelijk duurder dan de gemeente heeft verwacht, want op dat 
moment was voor de bouw f 6.500,- beschikbaar. AJvT ziet echter wel een oplos-
sing, en zet in de raad uiteen hoe het ontbrekende bedrag zou kunnen worden 

50 Gerardus Hendrik Grauss (1807-1862) was sinds 1839 stadsarchitect van Middelburg en had 
juist in 1851 zijn – door tijdgenoten geroemde maar later verguisde – verbouwing van de Nieu-
we Kerk in Middelburg voltooid.
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verkregen en worden afgelost ‘zonder dat zulks tot bezwaar van de ingezetenen 
zou behoeven aanleiding te geven.’ Maar dan, kennelijk zonder enig verder de-
bat51 en net zo abrupt als het in de raadsnotulen staat vermeld, spreekt de raad 
zich met vier tegen twee stemmen uit tegen het plan, en wordt ‘mitsdien van de 
stichting afgezien.’ 

Dat voor de raad, die nog geen drie maanden eerder unaniem met het bouw-
plan instemde, de hoogte van de bouwkosten of het aanvullend te financieren 
bedrag de reden voor deze afkeuring waren blijkt nergens. AJvT zag blijkens zijn 
dagboek als reden voor deze afkeuring de (evenmin in bronnen getraceerde) ‘in-
trigues’ van een zeer invloedrijk heer in de gemeente. Voor hem is de gang van 
zaken aanleiding om veertien dagen later in de eerstvolgende raadsvergadering 
mee te delen ‘dat hij na eene rijpe en gemoedelijke overweging, het van zijnen 
pligt heeft geacht, om, in de bestaande omstandigheden en hoe moeijelijk het 
hem ook gevallen is tot dit besluit te komen, aan Zijne Majesteit den Koning, 
zijn ontslag als burgemeester dezer gemeente te vragen.’ 

Wie de ‘zeer invloedrijke heer’ in de gemeente geweest is die de plotselinge 
afwijzing van het bouwplan bewerkstelligd heeft, laat zich niet meer vaststellen. 
Maar het is niet ondenkbaar dat AJvT daarmee doelde op de voormalige burge-
meester van de gemeente M.C. Paspoort van Grijpskerke. Aanwijzing daarvoor 
is vooral de opmerking van AJvT in het dagboek, dat ‘hij die mij den voet had 
geligt volkomen zijn doel bereikte in de benoeming van mijnen opvolger’: die 
opvolger was namelijk Jhr. J.H. Paspoort, de zoon van M.C. Paspoort van Grijps-
kerke. Als dit zo was, is echter wel opmerkelijk dat AJvT, zoals hierna zal blijken, 
enige jaren later lid werd van de (door diezelfde M.C. Paspoort als burgemeester 
voorgezeten) gemeenteraad van Middelburg, waarin beide heren naar het zich 
laat aanzien op welwillende wijze samenwerkten. Wellicht moeten we aannemen 
dat op enig moment een verzoening heeft plaatsgehad.

De affaire belet niet dat AJvT zich in het volgende jaar alweer opmaakt voor een 
nieuwe bestuurlijke functie. Bij een verkiezing in maart 1854 voor een tussentijd-

51 Misschien vond wel degelijk meer debat plaats, maar wensten de tegenstemmers dat niet op-
genomen te zien in de raadsnotulen. Opmerkelijk is namelijk dat deze notulen in de volgende 
raadsvergadering pas (wat in de Souburgse raad nooit gebeurde) na hoofdelijke stemming 
gewijzigd werden vastgesteld, en wel met (wederom) vier tegen twee stemmen. Het lijkt 
gerechtvaardigd te veronderstellen dat die twee stemmen, zowel tegen de verwerping van 
het bouwplan van B&W als tegen de wijziging van de notulen, afkomstig waren van de beide 
wethouders H.F. Haman en J. Dorleyn. 
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se vacature in de gemeenteraad van Middelburg wordt hij nog niet verkozen,52 
maar in 1855 wordt hij wel verkozen en in de raadszitting van 4 september 1855 
beëdigd.53 Bij die raadsvergadering was de voorzitter van de raad, de reeds ge-
noemde burgemeester M.C. Paspoort van Grijpskerke, zo vriendelijk geweest om 
de behandeling van een voorstel tot regeling van de gemeentelijke belastingen 
nog niet als beslispunt te agenderen omdat hij ‘ongaarne een nieuw aangekomen 
lid [AJvT] reeds aanstonds en onvoorbereid zijne stem zou laten uitbrengen over 
dit onderwerp.’ AJvT verklaart echter dat dit geen probleem mag zijn en dat hij 
‘bereid is zijne stem uit te brengen, daar zijn opinie gevestigd is.’ Nadat de andere 
raadsleden het woord gevoerd hebben zegt AJvT ‘niet zonder schroom bij zijne 
eerste zitting als raadslid het woord te vragen.’ Het blijkt dat zijn ‘naauwgezet’ 
onderzoek van dit voorstel van B&W hem tot de conclusie heeft gebracht dat hij 
‘kan noch mag medewerken om eene accijns-heffing te bestendigen’, daar hij deze 
belasting beschouwt als (i) onzedelijk, omdat zij uitnodigt tot ontduiking, (ii) ver-
derfelijk, omdat zij in hoge mate drukt op de arbeidende klasse, en (iii) nadelig, 
daar de opbrengst veel lager zal zijn dan geraamd.’ Accijnzen zijn belastingen op 
het verbruik van bepaalde producten of grondstoffen, die de kostprijs voor de 
consument verhogen. Er bestonden in die tijd gemeentelijke accijnzen op veel 
eerste levensbehoeften zoals vis en vlees, azijn, zeep, laken (wol), bier en op ‘het 
gemaal’, d.w.z. het laten malen van graan. AJvT voegt aan zijn betoog nog toe dat 
hij accijnsheffing, hoewel hij uit een eerder raadsverslag vernam dat de raad daar 
gunstig over dacht, in strijd acht ‘met de billijke verhouding die er moet bestaan 
tusschen kapitaal en arbeid.’ Na dit betoog vraagt niemand meer het woord, en als 
de voorzitter het voorstel van B&W in stemming geeft wordt het verworpen met 
acht tegen vijf stemmen. De raad benoemt daarop vijf leden, waaronder AJvT, in 
een commissie die een voorstel moet doen voor een alternatieve vorm van belas-
tingheffing. AJvT zal niet ontevreden zijn geweest over zijn maiden speech in de 
Middelburgse raad.

Reeds tien dagen later komt de commissie met een voorstel.54 In plaats van 
accijnsheffing wordt een heffing voorgesteld op grond van ‘het vermoedelijk in-
komen der hoofden van huisgezinnen of inwonende personen die eigen middel 

52 Midd. Crt., 23 maart 1854.
53 Dit en hetgeen volgt ontleend aan het verslag van die raadsvergadering in Midd. Crt., 6 sep-

tember 1855.
54 Dit en hetgeen volgt ontleend aan het verslag van de raadsvergadering van 14 september 1855 

in Midd. Crt., 15 september 1855.
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van bestaan hebben’, waarbij (jaarlijkse) inkomsten tot f 400 vrij zouden blijven en 
inkomens daarboven, verdeeld in twintig (!) groepen (schijven, zouden wij tegen-
woordig zeggen), zouden worden belast met een tarief, variërend van een heffing 
van f 5,- voor jaarinkomens tot f 500,- tot een heffing van f 500,- voor jaarinko-
mens boven de f 30.000,-. Een waarlijk progressief voorstel, zowel in fiscaal-tech-
nische zin als in de (huidige) politieke betekenis. Het voorstel paste ook wel in de 
tijdgeest, wat kan worden afgeleid uit het feit dat in 1865, middels een wijziging 
van de Gemeentewet, gemeentelijke belastingheffing door middel van accijnzen 
geheel verboden werd. De Middelburgse raad besluit dat het voorstel van de com-
missie met de bijlagen zal worden ‘gedrukt en rondgedeeld aan de leden’, en dat 
er in de raadsvergadering van 24 september 1855 over zal worden gestemd. In 
die vergadering wordt het voorstel ‘tot heffing van een hoofdelijken omslag’ met 
twaalf tegen drie stemmen aangenomen.55

Blijkens de verslagen van de raadsvergaderingen in de Middelburgsche Courant 
voert AJvT regelmatig het woord;56 dikwijls over financiële kwesties, wat niet ver-
baast gezien zijn ervaring als belastingontvanger. Vaak vraagt hij daarbij aandacht 
voor de noodzaak en mogelijkheden van bezuiniging op de gemeente-uitgaven. 
Maar ook andere zaken gaan hem aan het hart. Zo benut hij de behandeling van 
de gemeentelijke onderwijsbegroting voor een beschouwing over de (te korte) da-
gelijkse schooluren en de (te lange) vakanties op het stedelijke gymnasium. Wan-

55 Midd. Crt., 25 september 1855, onder ‘Laatste Nieuwstijdingen’.
56 Zie Midd. Crt., 27 oktober 1855, 11 oktober en 6 december 1856 en 22 januari 1857.

Spotprent (1862) over de 
afschaffing van accijnzen op o.a. 
zeep en brandstof: ‘Hoe de goê-
gemeente in de war raakte toen de 
minister van financiën van eerste 
levensbehoeften sprak.’
AJvT bereikte in de Middelburgse 
gemeenteraad al in 1855 dat de 
gemeentelijke accijnzen werden 
afgeschaft en vervangen door een 
belasting op basis van inkomen met 
progressief tarief (afbeelding  
www.collectienederland.nl).
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neer het raadslid Mr. Bijleveld opmerkt dat hij afdwaalt door zich niet te beperken 
tot de gemeentelijke uitgaven en inkomsten, wijst hij erop – met een juist poli-
tiek gevoel – dat de behandeling van de begroting de enige geschikte gelegenheid 
oplevert ‘om over de onderwerpen zelven te spreken, welke handelwijze ook bij 
de provinciale staten en de kamer der staten-generaal wordt gevolgd’, waarin de 
burgemeester hem overigens bijvalt. Voor de lezers van Archief mag ook een klein 
voorval bij het einde van de raadsvergadering van 8 oktober 1856 niet onvermeld 
blijven. Burgemeester Paspoort heeft een exemplaar meegebracht van ‘eene door 
hem vervaardigde beschrijving van het raadhuis dezer gemeente, aanvangende 
met het jaar 1217, welke hij den gemeenteraad aanbiedt om in de boekerij der ge-
meente te worden opgenomen.’ Dit betreft zijn in Archief, jaargang 1856, versche-
nen ‘Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapsgewijze uitbreiding der Stad 
Middelburg in vroegere eeuwen. Met eene kaart’.57 AJvT neemt daarop het woord 
en verklaart ‘in de gelegenheid geweest te zijn om deze hoogstbelangrijke ge-
schiedkundige bijdrage te lezen, dat hij met veel belangstelling deed, waarom hij 
dan ook namens de gemeenteraad den voorzitter dank betuigt voor dit geschenk.’ 

Kenmerkend voor de interventies van AJvT is dat hij die kennelijk goed voor-
bereidt, en met gestructureerde opbouw naar voren brengt. Sprekend voorbeeld 
is de behandeling van een verzoek van de gemeentelijke belastingdienst tot verho-
ging van de salarissen. Hij heeft in de daarover al langer lopende discussie de con-
clusie bereikt dat ‘iedere gulden, meer besteed voor bezoldiging van ambtenaren 
bij de plaatselijke geldmiddelen, verspild wordt’, en geeft aan dat hij zijn gevoelen 
zal ‘toelichten en verdedigen door a. de wapenen te ontzenuwen, die tot zijne be-
strijding gebezigd zijn, b. eenige voorbeelden aan te halen, en c. de middelen aan 
te wijzen voor eene zoo wel tijdelijke als duurzame voorziening.’ 

Hoewel AJvT niet voor al zijn standpunten in de raad (voldoende) gehoor 
vindt, worden zijn activiteiten toch kennelijk zo op prijs gesteld dat hij in de 
raadsvergadering van 2 september 1856, waar hij zelf afwezig is, wordt verko-
zen tot wethouder. In de eerstvolgende vergadering moet AJvT echter melden 
dit ambt ‘uit hoofde zijner zwakke gezondheid’ niet te kunnen aanvaarden. Die 
afnemende gezondheid was enige maanden eerder voor AJvT nog geen beletsel 
geweest om zich opnieuw kandidaat te stellen als lid van Provinciale Staten van 
Zeeland, waartoe hij in mei 1856 werd verkozen. De vergaderingen van dat colle-

57 Archief, jg. 1856, deel II, 47.
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ge zal hij echter maar weinig bijwonen, ook in verband met zijn steeds slechtere 
gezondheid.

Wanneer AJvT uiteindelijk op 12 juni 1857 is overleden, wordt hij in een ‘Ne-
crologie’ in de Middelburgsche Courant als volgt getypeerd:58

Bij een regtschapen en minzaam karakter legde hij, niettegenstaande zijne 
zwakke gezondheid, steeds een buitengewoonen ijzeren naauwgezetheid aan 
den dag, en verwierf zich daardoor de achting en genegendheid van allen die 
hem, zoo in zijn openbaar leven als in bijzonderen omgang leerden kennen. Van 
vele zijden zal het gemis, door zijn overlijden ontstaan, diep worden gevoeld, en 
in het bijzonder is dit het geval als lid van den gemeenteraad, in welk collegie 
hij zoo dikwijls met onvermoeide volharding en buitengewone inspanning, al 
was het dan ook niet altijd met gewenscht gevolg, de belangen der ingezetenen 
voorstond. Wat in die betrekking aan hem verloren wordt, kan alleen door hen, 
die eenig begrip hebben van den toestand der gemeente-financien en de wijze 
waarop zij worden beheerd, met juistheid worden beoordeeld.

Het dagboek

Betekenis
Het belang van dit dagboek is vooral, dat het enig inzicht biedt in de leef- en denk-
wijze van de ‘bovenlaag’ van de Zeeuwse samenleving rond het midden van de ne-
gentiende eeuw. Mij viel op hoezeer ook in die ‘eeuw van de vooruitgang’ degenen 
die tot deze groep behoorden nauw met elkaar verbonden waren door familie-
banden. Ook ambten en bestuursfuncties leken telkens te belanden bij leden van 
die groep – alsof er niets veranderd was sinds het regentendom van de zeventien-
de en achttiende eeuw. Veranderd was natuurlijk, dat er in de negentiende eeuw 
verkiezingen bij kwamen kijken voordat een positie kon worden bekleed, maar 
zolang de kandidaten voor die posities steeds uit dezelfde groep kwamen gaf dat 
geen echte verandering. Van de auteur van het dagboek, die ‘van binnenuit’ aan 
dit systeem deelneemt en ervan profiteert, krijgen we wel enig inzicht hoe deze 
mechanismen worden ingezet en gebruikt, maar hoeven we geen objectieve of 
sociologische beschouwing te verwachten van de werking daarvan. 

58 Midd. Crt., 16 juni 1857.
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Daarnaast is het dagboek van belang vanwege de blik die het biedt in het geloofs-
leven van AJvT. Op veel plaatsen blijkt zijn diep gevoel van afhankelijkheid van 
God. Hij gelooft dat heel het leven door God wordt bepaald; zowel positieve als 
negatieve gebeurtenissen brengt hij in verband met God. Hierin is zijn geloof 
orthodox te noemen. Anderzijds staat AJvT niet afwijzend (zoals veel streng-or-
thodoxen wel) tegenover moderne ontwikkelingen in wetenschap en cultuur; 
sprekend voorbeeld is zijn positieve houding ten opzichte van vaccinatie.59 Waar-
schijnlijk kunnen we hem daarmee karakteriseren als een orthodox gelovig man 
van gematigde snit, behorend tot de stroming in de Hervormde Kerk die later de 
ethische richting zal gaan heten. Dit vindt bevestiging in AJvT’s belangstelling 
voor de Rotterdamse predikant Ds J.J. van Oosterzee (zie dagboek 7 oktober 1853).

Tenslotte: een dagboek is een ‘egodocument’ bij uitstek en mag zich in deze 
tijd reeds daarom verheugen in belangstelling.60 Met zijn onderhavige inleiding 
kan dit dagboek worden gezien als een bijdrage aan het invullen van ‘Leemten 
in het historisch onderzoek over Zeeland’, zoals aangeduid door het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en opgesomd in Archief 1984, tot 
welke leemten ook ‘biografieën van meer of minder bekende Zeeuwen’ worden 
gerekend.61

Manuscript
AJvT moet in 1845 met zijn ‘Aanteekening’ zijn begonnen. Hij gebruikte daar-
voor het Koopmans Zakboek, een in leer gebonden boekje in octavo formaat, met 
goud op snee, uitgebracht door de firma E. Meijer Hz., Fabriek en Magazijns van 
Kantoorbehoeften te Amsterdam, Rotterdam en Brussel, dat hij rond dat jaar zal 
hebben verworven.

Het bevat circa 180 gelinieerde pagina’s, waarvan 141 beschreven met de dag-
boekaantekeningen. De dagboekaantekeningen werden voorafgegaan door een 
verjaardagenkalender (hier opgenomen als Aanhangsel I). Daarna noteerde AJvT 
op een aantal (hier niet opgenomen) pagina’s jaarlijks het gewicht van de gezinsle-
den, een lijst genaamd ‘huur meiden’ met de naam en tijdstip van indiensttreding 
van de dienstboden van de familie en bedragen (veelal uitgedrukt in ‘pond’), en 
een pagina met daarop de belangwekkende tekst “Een riem gewoon schrijfpapier 

59 Dagboek 9 juli 1847 en 6 februari 1851.
60 Men zie de rijke website van het Onderzoeksinstituut Egodocument en Geschiedenis, www.

egodocument.nl.
61 Archief 1984, p. XXV.
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houdt 20 boek ieder van 24 vel, en een riem postpapier houdt 160 katerns ieder 
van zes vel.” Achterin noteerde hij nog een aantal citaten uit door hem gelezen 
boeken die hij kennelijk behartenswaardig of memorabel vond (hier opgenomen 
als Aanhangsel II).

Verantwoording
Het transcriberen van deze ‘Aanteekening’ van Arnout Jacob van Teylingen was in 
zoverre gemakkelijk dat hij beschikte over een bijzonder regelmatig handschrift 
en een verzorgd taalgebruik.

Uitgangspunt is geweest om de tekst exact en volledig weer te geven overeen-
komstig het manuscript. Op de weinige plaatsen waar de tekst onleesbaar was, is 
dat aangegeven met […]. Ook toevoegingen, zoals een weggevallen woord, staan 
steeds tussen [].

Ik heb in beginsel de spelling aangehouden van het manuscript. AJvT hanteert 
vrij consequent de spelling Siegenbeek van 1804 – zoals hij die vermoedelijk op 
school zal hebben geleerd. Spelfouten maakt hij weinig. Enkele daarvan heb ik ten 
behoeve van de leesbaarheid verbeterd, zoals bijv. het gebruik (dat ook volgens de 
toen geldende regels echt fout was) van een enkele d in de verleden tijd van be-
paalde zwakke werkwoorden (‘bereide’ in plaats van ‘bereidde’). Persoonsvormen 

Het ‘Koopmans Zakboek’ waarin 
AJvT zijn dagboekaantekeningen 
noteerde, met voorin een 
afstandstabel Nederland met 
afstanden in vermoedelijk uren 
gaans (Amsterdam-Haarlem 3, 
Middelburg-Rotterdam 21) en 
een kalender waarin de naam 
van de maand en de weekdagen 
middels een vernuftig systeem 
van verschuifbare papierstroken 
telkens konden worden aangepast 
(foto 2020, van de bewerker).
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eindigend op -d heb ik veranderd in -dt, en omgekeerd ‘werdt’ in werd. Soms pas-
te ik ook verkeerde naamvalsvormen aan: als AJvT schrijft te hopen dat ‘dien be-
kwamen onderwijzer’ op waardige wijze werd vervangen, liet ik de voor de eerste 
naamval niet correcte n-en weg. Het regelmatig voorkomende gebruik van ‘zelf ’ 
waar naar moderner spraakgebruik ‘zelfs’ bedoeld wordt, heb ik ook weer ten be-
hoeve van de leesbaarheid veranderd. Voor het woord enigszins kwam ik diverse 
varianten tegen, naast het volgens Siegenbeek correcte ‘eenigzins’ ook eenigsins, 
-sints of -zints; die heb ik niet veranderd. Evenzo (soms zelfs op eenzelfde pagina) 
‘tegemoed’ en ‘te gemoet’.

Namen van maanden en weekdagen, in het manuscript min of meer conse-
quent met hoofdletter, heb ik steeds met kleine letter geschreven in de veronder-
stelling dat dat voor ons makkelijker leest. De door AJvT in de marge vóór zijn 
notities vermelde data heb ik in hedendaagse spelling weergegeven. Ten slotte 
heb ik soms interpunctie gewijzigd of toegevoegd ten behoeve van een betere 
leesbaarheid: in de tekst van AJvT treft men soms veel zinnen of zinsdelen ach-
ter elkaar, slechts gescheiden door komma’s; op dergelijke plaatsen zijn komma’s 
soms vervangen door een puntkomma of punt.

De ‘Aanteekening’ kenmerkt zich door een 
zeer regelmatig handschrift en verzorgd 
taalgebruik, zij het soms in erg lange 
zinnen (foto 2020, van de bewerker).
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Aanteekening van merkwaardige voorvallen, 
mij en mijn huisgezin betreffende

1839
22 december Benoemd tot ontvanger te Biervliet en Hoofdplaat

1840
15 januari  Eervol uit de Marine ontslagen
22 februari  In functie getreden als ontvanger te Biervliet
6 mei In ’t huwelijk getreden te Middelburg met Henrietta Johanna Ceci-

lia van Doorn, geb. 31 aug ’14.62

14 mei Met mijne vrouw naar Biervliet vertrokken

1841
8 februari ’s Avonds om 11 uur geboren te Biervliet Anthony Pieter
14 maart gedoopt Anthony Pieter in de voormiddag godsdienst te Biervliet 

door domine Is. de Waal

1842
1 mei ’s Morgens om 9 uur te Biervliet geboren Cornelis Jacob Jan Arnout
5 juni gedoopt Corn.s Jac.b Jan Arn.t in de v/m godsdienst te Biervliet door 

domine Is. de Waal
 Gedurende de maanden aug.s, sept.r, octob.r en nov.r ik ernstig ziek 

geweest, waarvan 4 maanden in Middelburg, op den 21 december 
hersteld naar Biervliet teruggekeerd.

1843
januari Henriette ziek geworden
2 februari Benoemd tot ontvanger te Veere en Oost Kappelle
31 maart Met het Marinejagt met mijne doodelijk zieke vrouw van Biervliet 

naar Middelburg vertrokken
1 april Het Kantoor te Veere van den Hr. van Son overgenomen hebbende, 

ik van deze dag af tot den 7 aug. daar aan volgende, bijna dagelijks 

62 Jkvr. Henrietta Johanna Cecilia (‘Henriette’) van Doorn, geb. Middelburg 31 aug 1814, ovl. 
Veere 21 dec 1843, dochter van Jhr. Mr. Anthonij Pieter van Doorn, heer van Koudekerke (1791-
1870, president Provinciaal Gerechtshof van Zeeland) en Anna Elisabeth Becius (1790-1835).
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van Middelburg naar Veere heen en weder gelopen, om kantoor te 
houden, daar mijne vrouw niet transportable was.

7 augustus Met Henriette en kinderen naar Veere vertrokken, zijnde zij toen 
enigsints opgeknapt, doch in october daarna weder ingestort, en 
op

21 december ’s Nachts om 4 uur te Veere aan de teering ([…]) overleden, en
26 december de tweede Kerstdag te Veere begraven.

1845
9 juli Ten huwelijk aangeteekend te Middelburg met Johanna Adriana du 

Buisson Becius, geboren den 19 mei 1821 63

11 juli tot 23 daar aan volgende met mijne bruid en hare ouders een reisje 
gedaan naar Beek en Kleef

25 juli Getrouwd met J.a Adr. du Buisson Becius
11 augustus Met Anna en de kinderen van Poelwijk64 naar Veere vertrokken
12 augustus Benoemd tot ontvanger te Oost Souburg c.a.
1 oktober Te O. Souburg in functie als ontvanger getreden
1 oktober tot 13 maart 1846 op Poelwijk gewoond, en op den Abeelen bij Jo-

seph Menu kantoor gehouden

1846
13 maart Ons huis te O. Souburg betrokken
juni in ’t laatst dier maand Arnout ziek geweest, koorts met zware neus-

bloeding
29 augustus werd Anna ziek, de gewone heerschende galziekten, aanmerkelijk 

door hare vergevorderde zwangerschap verzwaard
20 september op Zondag den 20 sep kwam zij voor het eerst beneden, doch kreeg 

den volgenden dag opnieuw de koorts, van toen af werd hare toe-
stand van dag tot dag bedenkelijker, totdat zich eindelijk op don-
derdag

63 Johanna Adriana (‘Anna’) du Buisson Becius, geb. Middelburg 19 mei 1821, ovl. Amsterdam 
12 juli 1905, dochter van Mr. Hendrik du Buisson Becius (1793-1851, o.a. lid van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland) en Wilhelmina Louisa Henriette van Doorn (1800-1870). Anna was een 
volle nicht van de eerste vrouw van AJvT (beiden hadden dezelfde vier grootouders).

64 ‘Poelwijk’ was de buitenplaats te Oost-Souburg van de familie Becius, zomerverblijf van de 
ouders van Anna.
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1 oktober den 1 october, ’s namiddags om half vier uur alle kenteekenen van 
eene ontijdige verlossing opdeden, met dat gevolg, dat zij ’s avonds 
om half negen uur zeer voorspoedig van eene dochter beviel. De 
daaropvolgende nacht was zeer rustig, maar den volgenden dag 
kreeg zij opnieuw de koorts, waarbij zich nog andere onrustwek-
kende verschijnselen opdeden, die hare toestand zeer zorgelijk 
maakten, welke echter bij ieder dag minder vrees verwekten,

7 oktober zoodat op woensdag den 7 october de ziekte als geweken kon be-
schouwd worden. Bij de aangifte aan den Burgerlijken Stand gaven 
wij ons dochtertje de namen van Louiza Diederika, naar Mama Be-
cius en Oom Van Teylingen.65

24 oktober gebruikte Anna voor het eerst beneden met ons het middagmaal
15 november werd Louize door domine C.A. Kam te Vossenberg gedoopt in 

de voormiddag godsdienst. Oom Hurgronje66 werd door mindere 
welstand verhinderd, deze plegtigheid te verrigten, zooals eerst het 
plan was geweest.

65 Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, jongere broer van AJvT’s vader (1784-1862, o.a. lid 
Provinciale Staten van Zeeland en directeur der Registratie en Domeinen) en gehuwd met 
Magdalena Becius (1797-1859), die weer een tante was van Anna.

66 Ds. Adriaan Isaac Snouck Hurgronje (1780-1849, predikant te ’s Gravenpolder, Veere en sedert 
1844 te Middelburg, administrateur Familiefonds Hurgronje). Hij was een broer van Anna’s 
grootmoeder Erkenraad Anna Becius-Snouck Hurgronje en daarmee haar oudoom.

Ds. Adriaan Isaac Snouck Hurgronje 
(‘Oom Hurgronje’), gevraagd om 
Louize te dopen maar helaas ‘door 
mindere welstand verhinderd’ dat te 
doen (Schilderij J.H. Richter, 1844. 
Foto RKD).
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1847
januari Gedurende deze maand waren wij allen min of meer ongesteld, be-

halve Louize, door gevatte koude en zware verkoudheid, ik vooral 
was gedurende drie weken van den 5-26 aan huis gebonden, had 
daarbij pijn in de zijde welke met poppen en bloedzuigers67 werd 
verdreven. Anna was ook op zaterdag en zondag 23 en 24 geensints 
wel, hetwelk echter reeds maandag eene gunstige wending nam; 
bleven allen daarna nog wat hoestende, en Anna veel aan hoofdpijn 
lijdende

2 februari onderging Anna voor de derde maal eene operatie aan het oog, nu 
weder bovenop het lid van ’t regter oog, door de hand van den Hr. 
Cornielje, hetwelk zoo boven alle verwachting gunstig afliep, dat 
het in drie minuten was afgeloopen, haar betrekkelijk weinig pijn 
veroorzaakte en reeds op maandag den 8 daaraanvolgende kon ge-
zegd worden genezen te zijn. Slechts twee dagen is het oog van een 
verband voorzien geweest.

9 juli Vrijdag namiddag om half 2 uur werd Louize de pokken inge-
ent, door den Hr. H.F. Haman, geneesheer te Oost-Souburg, en 
wel op elken arm twee, uit den 5-jarigen jongen Adam Pieterse te 
West-Souburg.68

26 augustus Donderdag om 12 uur werden aan Louize ringetjes in de ooren ge-
stoken door den Heer Cornielje

3 november Anthon ziek geworden, vrij ernstig, zoo dat wij ons zeer ongerust 
maakten; de dokters noemden het een onderbuiksziekte. Op den 16

67 Het plaatsen van bloedzuigers om de patiënt ‘bloedontlasting’ te geven was zeker in de eerste 
helft van de negentiende eeuw een in heel Europa populaire behandeling tegen een veelheid 
van kwalen. Wat AJvT met ‘poppen’ bedoelde heb ik niet kunnen achterhalen; als hij gedoeld 
heeft op het zetten van zg. ‘koppen’ (zie ook de aantekening op 19 april 1854), verwees hij naar 
een vorm van aderlating door een snee in huid en bloedvat met gebruikmaking van een ver-
warmde kolf. Het is ook mogelijk dat hij hier doelde op ‘pop’ in de betekenis van: kompres. 

68 Adam Pieterse, geb. 31 december 1841, zoontje van Jacob Pieterse, landmansknecht te 
West-Souburg, en zijn vrouw Catarina Simpelaar. Inenting als preventie tegen pokken werd 
in Nederland toegepast sinds de tweede helft van de achttiende eeuw. De (minder riskante) 
methode van inenting met de koepok (‘vaccinatie’) was ontdekt in 1796 door de Engelse Dr. 
Edward Jenner. Een bekende Nederlander als Gijsbert Karel van Hogendorp liet daarmee reeds 
in 1801 vier van zijn kinderen vaccineren en schreef er enthousiast over in de Rotterdamsche 
Courant, en in 1818 had Koning Willem I de Medaille voor Koepokvaccinatie ingesteld voor 
artsen die aantoonbaar meer dan 100 mensen hadden gevaccineerd. In dat licht is het opmer-
kelijk dat Louiza van Teylingen in 1846 nog met menselijke pokken werd ingeënt.
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16 december december kwam hij voor het eerst weder beneden, hoewel hij nog 
volstrekt niet als hersteld kon beschouwd worden.

24 december Den 24 ging hij in de lucht, maar had toen den volgenden dag weder 
koorts. Dezer dagen openbaarde zich de daauwworm69 bij Louize.

1848 
2 januari Des namiddags van dezen dag ontdekte Mama B. de eerste tand bij 

Louize
1 februari De daauwworm is bij Louize spoedig weder hersteld geweest. Om-

streeks dezen tijd kan men Anthon eerst als volkomen hersteld be-
schouwen.

6 februari Zondag ontvangen een brief van Oom vD,70 waarin ik werd uitge-
noodigd om met de eerst varende Boot naar den Haag te komen, 
alwaar men mij over een betrekking wenschte te spreken. 

69 Dauwworm is een aangeboren huidallergie (constitutioneel eczeem), vooral voorkomend bij 
jonge kinderen.

70 Mr. Hendrik Jacob baron van Doorn, heer van Westcapelle (1786-1853, o.a. minister van 
Binnenlandse Zaken, minister van Staat, vice-president van de Raad van State, opperhofmaar-
schalk van Koning Willem III), oom van de eerste vrouw van AJvT. 

Mr. Hendrik Jacob baron van 
Doorn (‘Oom van Doorn’), die 
als vice-president van de Raad 
van State de benoeming van 
AJvT tot Rentmeester van de 
Kroondomeinen in Walcheren 
bevorderde (portret Pasquier ca. 
1830, Foto RKD).
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13 februari Zondag vertrokken naar den Haag, alwaar ik ’s maandags van den 
Staatsraad Van Mesritz vernam dat mij voorloopig de waarneming 
was opgedragen van Rentmeester van ’s Konings particuliere do-
meinen in Walcheren.

17 februari Donderdagavond om 9½ vertrok naar Rotterdam en den volgenden 
morgen om 5 uur per stoomboot naar Middelburg alwaar om half 1 
uur aankwam. 

29 februari Kreeg mijn benoeming als waarn.d Rentmeester
24 maart Op mijn 35. jaardag met Pa en Mama Becius en Caroline71 aan het 

dessert zittende, ontving een brief van Oom vDoorn, behelzende 
de tijding mijner definitieve benoeming als Rentmeester.

5 juli tot 11 julij met Anna en Arnout naar den Haag geweest omdat ik 
LvM72 moest bedanken voor mijn Rentmeesterschap. Gelogeerd in 
het Hotel de l’Europe. 

71 Vermoedelijk Jkvr. Carolina Diederica van Doorn (1828-1869), jongste zuster van de eerste 
vrouw van AJvT.

72 De eerder genoemde (honorair) staatsraad Louis van Mesritz.

Hotel de l’Europe aan de Lange 
Houtstraat in Den Haag, waar 
AJvT in 1848 met Anna en 
de zesjarige Arnout logeerde 
tijdens zijn beleefdheidsbezoek 
naar aanleiding van de 
benoeming als Rentmeester.
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10 augustus begon Louize een weinig alleen te loopen
september Omstreeks het midden van september kwam er eene verzoening 

tusschen mij en mijne zuster Cateau73 tot stand, waarop Anna en ik 
den 23 sept.r naar Goes gingen om haar met haar gezin te zien.

1 oktober verlieten Pa en Mama de Jong74 de Nieuwe Tonge om zich metter-
woon te Bennekom te vestigen.

19 oktober werd door geheel Noord Nederland ’s morgens omstreeks 7 uur 
schokken van aardbeving gevoeld, ook door ons waargenomen.

12 november Kwam zuster Cateau met haren man twee dagen bij ons doorbren-
gen.

1849
januari Begon Arnout zijn tanden te wisselen.
1 maart liep Louize eindelijk volkomen goed alleen.
1-12 februari kreeg Arnout de windpokjes75 in een ligte graad en
27 februari Louize zeer hevig; terwijl wij allen gedurende de geheele winter 

zwaar hoesten, zoo zelfs dat wij allen langer of korter het huis 
moesten houden en Anna zelfs zeer lang een fistel op de borst had 
en een pleister op de regter zijde ter verdrijving van de aldaar be-
staande pijn.

17 maart overleed onverwacht onze Koning te Tilburg, bevindende zich toen 
de Kroonprins in Engeland.

19 november Voor het eerst op ’t kantoor gestookt, terwijl den 25 daaraanvol-
gende het water digt gevroren lag. Den 28 december 49 stierf onze 
waarde tante Lantsheer76 van eene beroerte.

73 Catharina Jacoba Arnouta Johanna van Teylingen (1820-1901), gehuwd (Nieuwe Tonge 28 nov 
1844) met Gerard de Leeuw (1818-1889), een man met veel verschillende talenten, die men 
vermeld vindt als o.a. drogist (1874), fotograaf (1882) en ‘geëmployeerde eener stoomwaschin-
richting’ (1888).

74 De moeder van AJvT, Anthonia Catharina de Bruyn, was na het overlijden van zijn vader her-
trouwd (Vorden 6 nov 1829) met de medicus Cornelis de Jong (1794-1859), toen ‘genees- heel- 
en vroedmeester’ te Vorden.

75 Oude benaming voor waterpokken.
76 Jkvr. Henrietta Carolina Schorer, vrouwe van Ter Boede (1799-28 dec. 1849), was gehuwd met 

Mr. Johan Frederik Lantsheer (1791-1838, o.a. burgemeester van Middelburg en lid Prov. Staten 
van Zeeland). Lantsheer was een zoon van Joan Pieter Lantsheer (1763-1797) en Cecilia Maria 
Steengracht (1764-1816) die als weduwe was hertrouwd met Mr. Abraham van Doorn (1760-
1814), grootvader van de eerste vrouw van AJvT - en dus een stiefbroer van haar vader.
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1850 
1 januari werden de kinderen weder geducht verkouden en hoesten zwaar, 

de twee jongsten waren echter spoedig genezen, maar Anthon 
hield aan met hoesten, zoo dat hij het huis, soms zelfs het bed 
moest houden, en op de 10 januarij eene Spaansche vlieg77 op de 
borst moesten leggen. Deze hoest was echter spoedig over, zonder 
dat de Spaansche vlieg nog effect had gedaan.

januari Werd Mama Becius ziek, hetwelk echter spoedig week! niettegen-
staande het zich nogal ernstig deed aanzien.

mei Arnout eerst 14 dagen alle dag de koorts en daarna om den ande-
ren dag, vervolgens ook Anthon, hetwelk ons echter niet belette 
het voorgenomen reisje vanaf 2 junij tot 17 junij naar Bennekom, 
Rotterdam en den Haag met Anthon ten uitvoer te brengen, die 
gedurende die gansche tijd perfect wel bleef, in welke welstand ook 
de te huis gebleven kinderen deelden; maar daarna laboreerden de 
beide jongens met afwisselende beterschap en vernieuwde instor-
ting weder aan dezelfde ongesteldheid.

augustus In deze maand was ook Anna ongesteld, gedurende bijna drie we-
ken, zonder juist bedlegerig te zijn voelde zij zich toch nog al ziek, 
door grote loomheid steeds slaperig en moe, bij totaal gemis van 

77 ‘Spaanse vlieg’ verwijst naar de cantharide kever, waarvan het gebruik vooral (ook vandaag 
de dag nog) bekend is als afrodisiacum maar waarvan ook heilzame werking verwacht werd 
bij keelontstekingen e.d. De beroemde Groningse hoogleraar Dr. E.J. Thomassen à Thuessink 
meldde op p. 143 in zijn Aantekeningen (1808): ‘Eindelijk is ‘er geen middel, ’t welk zoo zeer de 
ophoesting en fluimlozing bevorderd, als een Spaansche vlieg op de borst gelegd, waar door de 
slijm verdund, opgelost, en gemaklijk geloosd wordt.’

De ‘Spaansche vlieg’, die aan de 
kleine Anthon op de borst gelegd 
werd tegen zijn aanhoudende 
hoest.



eenige eetlust, hetwelk gedurende tien dagen aanhield waardoor 
zij zeer verzwakte; maar eindelijk gelukkig week, zoodat zij op het 
einde der maand weder geheel beter was; men78 schreef het aan gal 
toe.

18 augustus Op deezen dag kreeg ook Louize een zware koorts, na zich reeds 
een paar dagen niet heel wel te hebben gevoeld, die zich dagelijks 
herhaalde en genoegzaam niet geheel afging. Dezelve openbaarde 
zich het eerst met eene geringe aanval van stuipen terwijl wij aan 
het tweede dejeuner zaten, hetwelk dus eene geduchte schrik ver-
oorzaakte. Na de derde koorts zag men zich reeds genoodzaakt de-
zelve door quinine te breken, die vrij gunstig werkte, en haar zeer 

langzaam in beterschap deed toenemen; maar welke ziekte haar 
zoodanig verzwakte, dat zij niet volkomen alleen loopen kon

6 september en nu de kamer nog niet heeft kunnen verlaten, en den dag nog 
meest in de tafelstoel of in bed doorbrengt, de ziekte schijnt ech-
ter volkomen geweken te zijn, zoo dat er maar versterking noodig 
is, die wij ons vleijen nu ook wel ras volgen zal daar zij weder ge-
zond begint te eten. Anthon is echter nog steeds onwel, doorgaans 
koortsachtig, zoo dat het niet regt duidelijk is wat hem kwelt, Ar-
nout houdt zich goed, maar neemt ook nog altijd quinine in, even 
als Louize.

78 ‘Men’ gebruikt AJvT veelvuldig als het om (hem behandelende) medici gaat.

Louize kreeg tegen haar zware koorts met ‘eene 
geringe aanval van stuipen’ kinine toegediend, 
die ‘vrij gunstig werkte’.
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1 oktober Hadden het geluk de jaardag van Louize, allen in de beste welstand 
te vieren. Sedert 8 dagen waren alle ongesteldheden geweken, al-
leen moesten wij het genoegen van Mama’s bijzijn missen, die se-
dert eenige dagen aan de derden daagsche koorts79 laboreerde, het-
welk echter gelukkig niet van langen duur was, de jongens hadden 
na dien tijd nog wel eens weder de koorts, langzamerhand herstel-
den zij hiervan geheel en genoten weder de beste welstand, zoo

1851 dat wij het jaar 1851 onder de gelukkigste omstandigheden mogten 
intreden. De winter van 50 op 51 kenmerkte zich door bijzondere 
zachte luchtgesteldheid, na een koude maand october en een paar 
dagen erg strenge vorst in het begin van november was er letterlijk 
geen vorst in de lucht voor den 23 jan 51, even min zag men eenige 
sneeuw noch hagel gedurende dien tijd; maar doorgaans mooi we-
der, zonder buitengewoon veel vochtigheid, echter nogal veel mist.

27 januari De vorst welke op den 23 jan inviel en nog tot heden den 27 voort-
duurt, hoewel het tusschen beide ook al weder wat geregend heeft, 
kan niet meer dan een ligte nachtvorst heten, zoodat het water 
nauwelijks met een dun vlies bedekt is; ook in de nacht van 24 op 25 
viel er een weinig sneeuw, die echter spoedig voor de zonnewarmte 
verdween; het zal niet behoeven gezegd worden, hoe het vroege 
groen zich hierdoor ontwikkelde. De voren gemelde ligte

10 februari nachtvorstjes maakten weder spoedig plaats voor nat weder, wat op 
den 10 feb werd afgewisseld door ligte vorst met aangenaam weder.

6 februari  Daar de kinderziekten in de gemeente begonnen te heerschen, lie-
ten Anna en ik benevens de beide jongens zich hervaccineren, met 
het gevolg dat dezelve bij geen onzer effect deden.

maart Gedurende de maand maart laboreerden wij weder allen aan zwaar 
hoesten, en had Anthon weder een paar maal de koorts.

 Op den 26. maart zouden wij de beide jongetjes naar ’t school te 
Haarlem brengen, doch kregen acht dagen tevoren bericht dat de 
mazelen aldaar waren uitgebroken, zoodat wij dit plan provisioneel 
moesten laten varen; hoezeer deze tijding ons om verschillende re-
denen zeer teleurstelde, zoo hadden wij echter ook hierin weder 
ruime dankensstof, dat het ontstaan dezer ziekte nog plaats had 

79 Koorts die de derde dag weer terugkomt.
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voordat de kinderen daar waren, en omdat hunne gezondheden al-
tijd nog wel wat te wenschen overlieten, en wij daardoor toch tot 
het einde toe in tweeslagd zouden gebleven zijn, wat te doen: te 
blijven of te vertrekken.

26 april werd Pa Becius ligt ongesteld ten onzen huize, zoo dat Z.E.80 spoe-
dig met rijtuig vertrok, deze ongesteldheid nam wel dagelijks toe, 
maar bleef steeds zoowel voor Dokter als zijne betrekkingen van 
geen verontrustenden aard, zoo Z.E. ons allen ontviel toen hij ’s 
morgens

13 mei half tien uur van 13 mei dit leven, zoo wij durven hopen en vertrou-
wen, met een beter verwisselde, hetgeen ons allen maar vooral de 
goede moeder in de bitterste droefheid stortte. 

20 mei werd Papa in het familiegraf op Moesbosch begraven.81 

 Groot was ook de verandering die dat smartelijk verlies in ons le-
venslot te weeg bragt daar wij, voldoende aan Mama’s verlangen, 
besloten met haar Ed. ’s winters in stad en ’s zomers op Poelwijk 
zamen te wonen, en alzoo ons geliefde Welgelegen voorgoed zou-
den moeten verlaten, en ik bovendien mijn ontvangerspost moest 

80 Zijne Edelheid: eerbiedige vorm van ‘hij’.
81 Het goed Moesbos in Koudekerke was in 1806 gekocht door de schoonvader van ‘Pa Becius’, 

Mr. Abraham van Doorn, heer van het aangrenzende Ter Boede. Deze had daar in 1812 een 
(nog steeds bestaande) grafkelder laten bouwen waarin hij zelf als eerste begraven werd. Later 
woonde op het Moesbos de vader van de eerste vrouw van AJvT, tot diens dood in 1870.

Het familiegraf Van Doorn op Het Moesbos 
in Koudekerke, waarin ‘Pa Becius’ na zijn 
onverwachte overlijden in 1851 werd begraven.
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nederleggen, waartoe ik mij bij rekuest in het begin van julij aan 
Z.M. wendde en bij Hoogsdeszelfs Besluit van 24 julij 1851 eervol 
uit die post werd ontslagen.

24 juli Stierf Arnout van Teylingen82 aan eene ras toenemende teering, 
zijne diep bedroefde ouders verloren in hem een veelbelovende 
oppassende jongen, waarop al hun hoop bij het klimmen hunner 
jaren, ook als zorg voor hun teelrijk gezin gevestigd was; maar de 
Hemelsche Verzorger dacht dit anders, en wat Hij doet is welge-
daan.

9 augustus Bragten Anna en ik onze beide jongens naar het school van den 
Heer Scholten te Haarlem,83 dien dag zetten wij onze reis slechts 
tot Rotterdam voort, en bragten den avond door bij onze zuster 
Cateau, die wij met haar man en kinderen allen in welstand aan-
troffen. Den

10 augustus volgenden dag Zondag vertrokken wij met den trein van 12 uur 
naar Haarlem, alwaar wij onze intrek namen in het logement van 
Houtman aan het Houthek, alwaar het ons zeer goed beviel hoewel 
het een burgerlijk logement was, alleen is het geducht ver van het 
midden der stad verwijderd. Na het eten deden wij een zeer aan-

82 Jhr. Arnout Adriaan van Teylingen (1832 - 24 juli 1851, cadet-corporaal der genie) was bij zijn 
overlijden 19 jaar oud en een volle neef van zowel AJvT als Anna du Buisson Becius. Het ‘teel-
rijk gezin’ van zijn ouders (zie noot 65 hierboven) telde tien kinderen.

83 Dit ‘Jongeheeren-instituut’ in Haarlem werd achtereenvolgens gehouden door Willem van der 
Hull (1778-1858) en later door Jan Gerrit Scholten (1798-1858). Scholten was aanvankelijk als 
‘schoolondermeester’ aan de kostschool verbonden en kreeg later de leiding over de school, tot 
de verkoop aan de Diaconie in 1856.

‘Het school van den Heer Scholten’ 
te Haarlem naast de Janskerk aldaar, 
waar Anthon en Arnout vanaf 
augustus 1851 (toen 10 en 9 jaar oud!) 
op kostschool gingen. Hoewel AJvT 
en Anna van het instituut ‘een uiterst 
gunstigen indruk’ kregen, vonden 
zij ‘het oogenblik van scheiding 
van deze geliefde panden toch 
hartverscheurend voor ons ouderlijk 
gevoel’. (aquarel (anoniem, 1822).
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genaam toertje door Haarlems schoone omstreken, terwijl wij voor 
het eten eene visite van den Heer Scholten en Vrouw ontvingen, 
die een uiterst gunstigen indruk op ons maakten. 

11 augustus Voormiddag om tien uur leidden wij onze lieve jongens op het 
school in, en bragten aldaar twee uren door met de inrigting in al 
deszelfs deelen te bezigtigen en alles met den Hr. en Mevr. Scholten 
te bepraten; alles strekte om ons een allergunstigst denkbeeld zoo 
wel van een als ander te geven. Tot nu toe hadden de kinderen zich 
zeer goed gehouden, maar bij het afscheid nemen waren zij nogal 
aangedaan, en hoewel wij ze met gerustheid aan de zorg van dezen 
Instituteur konden achterlaten, was het oogenblik van scheiding 
van deze geliefde panden toch hartverscheurend voor ons ouderlijk 
gevoel; vertroostend is het echter dat wij weten, dat zij ook daar 
staan onder de liefderijke en almagtige hoede des Hemelschen Va-
ders. Daarna legde ik nog een bezoek af bij den dokter van het In-
stituut, den heer Beeke, en zamen met Anna bij domine Hinlopen, 
teneinde onze kinderen bij hen aan te bevelen. Met de trein van 5 
uur namen wij de terugreis naar Rotterdam aan, waar wij ’s avonds 
nog een bezoek van Cateau en haar man ontvingen, en den anderen 
morgen met de boot van 6 uur weder naar

12 augustus Middelburg – waar wij Mama met onze lieve Louize op Poelwijk in 
de beste welstand weder ontmoetten.

28 augustus Ontvingen wij van den Hr. Scholten het berigt dat Jan Kees Lants-
heer84 het roodvonk had gekregen, welk berigt ons met zorg voor 
onze lievelingen vervulde, en die wij daarom met verdubbelden  
ijver aan Gods hoede en bescherming aanbevalen.

1 oktober Vierden wij onder gelukkige omstandigheden de 5e verjaardag van 
ons lief dochtertje, een kind dat ons nog niets dan vreugde en blijd-
schap verschaft had; maar daar geen onvermengd geluk op aarde 
bestaat, moest ook de vreugde van dezen dag getemperd worden 
door het gemis van onzen goeden Vader bij een feest, dat zeker 
onder de aangenaamste dagen zijns levens zou behoord hebben; 
ook de afwezigheid van onze lieve jongens spreidde een floers over 

84 Johan Cornelis Lantsheer (1834-1893, later burgemeester van Ritthem en van Domburg, lid 
Prov. Staten van Zeeland), jongste van de vijf (wees-)kinderen van ‘oom en tante Lantsheer’ 
(zie noot 76) en achterneef van Anthon en Arnout.



Hendrik Struik 189

de blijdschap van dezen heuglijken dag, die ons hart niet dankbaar 
genoeg stemmen kon jegens den liefderijken Bestuurder van ons 
lot. Het was ook op dezen dag dat onze bedroefde Moeder voor-
goed haar intrek bij ons nam, terwijl ik op den vorigen mijne be-
trekking als ontvanger aan den Surnumerair P. van Visvliet overgaf; 
wel mogt derhalve deze dag een hoogst gewichtigen genoemd wor-
den, en aangemerkt als het aanvangspunt van een nieuw tijdperk 
onzes levens. Vreugde en droefheid, bezorgdheid en vertrouwen, 
betwisten elkander om strijd in hoofdtoon in mijne ziel. Maar God 
zij gedankt! Hij had mij geleerd, dat indien Hij voor ons is, niets of 
niemand tegen ons wezen kan. O! mogten wij dan maar zoo leven 
dat wij gerust konden vertrouwen: God is voor ons.

 De geheele maand october werd besteed om onze meubelen naar 
Stad en Poelwijk over te brengen, en het overtollige ook van Mama 
af te zonderen om daarna op Welgelegen te verkoopen, ook op 
dat werk ondervonden wij den ruimsten zegen. De laatste dagen 
werden besteed aan het nemen van afscheid van onze landelijke 
kennissen, waarbij wij zoo vele bewijzen van ondubbelzinnige ge-
negenheid ontvingen, dat het denkbeeld die plaats voorgoed te 

De kerk te Oost-Souburg, waar de Van Teylingens ontroerd afscheid namen van 
hun huis Welgelegen, van de bedienden en van hun ‘landelijke kennissen’. Bij de 
vermetele (!) vraag ‘Wat zal het daarna wezen?’ voelden zij zich gesterkt door de 
toen gezongen Psalm 121.
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verlaten ons soms zeer bange werd. De laatste Zondag hield onze 
achtenswardige vriend en domine Kam eene geheel toepasselijke 
rede op ons vertrek, hetwelk ons tot in de ziel schokte, maar toch 
ook zeer bemoedigde. 

1 november Eindelijk was de dag genaderd waarop wij ons geliefde Welgelegen 
voorgoed verlieten, menige heete traan ontvloeide het oog van ons 
die weg reisden en van hen die achterbleven, en onder deze laatsten 
niet het minst van degenen die ons met zoo veel trouw en liefde 
hadden gediend. Ten laatste sloot zich Welgelegens hek achter ons 
en daarmede het tijdperk van zes hoogst gelukkige onvergetelijke 
jaren, en onwilkeurig rees de vermetele vraag op in ons hart: Wat 
zal het daarna wezen?

 Maar waarom dus twijfelmoedig? Het waren immers de laatste 
woorden waarmede wij Souburgs bedehuis verlieten

 “De Heer zal u steeds gadeslaan,
 “Opdat Hij in gevaar
 “Uw ziel voor ramp bewaar’:
 “De Heer, ’t zij g’ in of uit moogt gaan,
 “En waar g’ u heen moogt spoeden
 “Zal eeuwig u behoeden.” Ps. 121:4
17 november Hielden wij publieke verkooping van onze overtollige meubels, on-

der alderongunstigst weder, welke niet tegenstaande dat toch nog 
vrij snel naar wensch afliep.

1 december Kreeg onze waarde tante Dine vD85 een herhaalde aanval van be-
roerte, schijnbaar in een ligte graad, zoo dat zij geen ogenblik hare 
tegenwoordigheid van geest verloor; maar die haar toch weder 
geheel op het ziekbed wierp in eene beklagenswaardige toestand, 
schijnende de linker zijde geheel verlamd.

3 december Kwam het gerucht tot ons dat de zaken in Frankrijk weder geheel 
in de war waren, door een Coup d’etat van den President, die on-
dersteund door de militaire magt de Wetg. Kamer ontbond, het 

85 Jkvr. Dina Sara Petronella van Doorn (1797-1854), ongehuwde zuster van de vader van de eerste 
vrouw van AJvT.
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algemeen stemregt herstelde, al zijne gevaarlijke tegenstanders ge-
vangen liet nemen enz. enz.86 

 Wederom zou ik willen vragen, Wat zal hier dan de toekomst ba-
ren? Maar het antwoord is al weder wat God wil! En wat Hij wil is 
altijd goed.

december Bij eene keuze voor een lid van de Provinciale Staten in plaats van 
den Hr. van der Swalme, kreeg ik de meeste stemmen, namelijk 195, 
dit echter niet de volstrekte meerderheid zijnde moest er tusschen 
mij en den Hr. Callenfelds van Vlissingen die 152 stemmen beko-
men had, worden overgestemd, waarbij Z.E. 295 en ik 252 stemmen 
bekwam en derhalve hij verkozen was.

1852 
22 februari Ontving ik mijne aanstelling als Burgemeester van Souburg, tot het 

aanvaarden van welke betrekking ik mij na lange tegenstand, op 
het dringend en vereerend aanhouden van den Gouverneur, den 
Heer J.C. Schorer, Ambachtsheer, en den burgemeester Paspoort 
met veele der inwoners, had laten overhalen. 

86 Lodewijk Napoleon Bonaparte, sinds 1848 president van Frankrijk, pleegde op 2 december 
1851 een staatsgreep door ontbinding van het parlement. Dit nieuws bereikte Walcheren dus 
reeds binnen één dag – ongetwijfeld dankzij de toen snel opkomende elektrische telegrafie. Na 
een volksraadpleging werd Bonaparte’s ambtstermijn verlengd, en op 2 december 1852 werd in 
Frankrijk na een tweede volksraadpleging het keizerrijk uitgeroepen met Lodewijk Napoleon 
als keizer Napoleon III. 

Louis Napoléon Bonaparte, die als 
president door zijn staatsgreep in 
december 1851 naar het bezorgde oordeel 
van AJvT ‘de zaken in Frankrijk weder 
geheel in de war’ bracht (foto G. Le Gray, 
1852).
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18 februari Woensdag, ontdekte ik bij het ontwaken een weinig bloed aan de 
fluimen, die ik echter zonder eenig hoesten opgaf, waarover ik mij 
echter zeer verontrustte daar ik gedurende meer dan een jaar min 
of meer hoestende was en waartegen, zoo het scheen, geen mid-
delen baatten, alleen sedert een 3/m gebruik der levertraan was 
daarin zeer veel verbetering ontstaan. Van morgen tot morgen ver-
minderden echter deze ongunstige verschijnselen, en bleef ik ove-
rigens volmaakt wel; op raad van Prof. de Jonge deed ik er niets 
voor, onthield mij slechts van de lucht en alle prikkelende spijzen 
en dranken, en gebruikte vlijtig de levertraan, zoo dat ik op

23 februari maandag genoegzaam niets meer bespeurde; de goede God geve 
dat dit geene verdere nadeelige gevolgen moge opleveren, en de 
waarschuwende stem die hierdoor tot mij gekomen is de gezegend-
ste indrukken, gedurende mijn geheele leven, op mijn hart en wan-
del hebben mag.

28 april Heden kregen wij voor het eerst regen gedurende genoegzaam 
twee maanden, met uitzondering van een enkelen dag, hebben in

21 hier- dien tijd meest altijd koud en schraal weder gehad met N. wind, 
    na echter veel mooije heldere dagen. 
21 april Verhuisden wij naar buiten, met zeer mooi en aangenaam weder.

Jhr. Mr. Johan Cornelis Schorer (1801-1856), 
heer van de beide Souburgen, was één van 
degenen die er in 1852 op aandrongen, ‘met 
veele der inwoners’, dat AJvT het ambt van 
burgemeester van Oost- en West-Souburg 
aanvaardde (foto H.P.J. Schuiten).
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23 april Daar ik de betrekking van Burgemeester niet had willen aanvaar-
den zonder dat men mij tevens dispensatie van de inwoning87 gaf, 
en deze zeer lang achterwegen bleef, kon ik niet voor den 19 april 
worden beëdigd en den 23 daaraanvolgende geïnstalleerd; hetwelk 
op eene zeer feestelijke wijze geschiedde en waarbij mij de meeste 
blijken van achting en toegenegendheid mogten te beurt vallen. Ik 
onthaalde dien dag op mijn kosten de armen op vleesch en aard-
appelen, de schoolkinderen op chocolaad en krentekoekje, en ’s 
avonds den Raad en de notabele ingezetenen op een collation88 aan 
het Zwaantje.89 

1 mei Deze dag was de tiende jaardag van onzen lieven Arnout, door zij-
ne afwezendheid had deze dag veel van het genoegelijke verloren; 
onze harten waren niettemin met dankbaarheid vervuld jegens 
de goede God, die ons het bezit van dit kind benevens onze twee 
andere lievelingen tot heden nog schonk. Hij spare hem, en neme 
hem in Zijne liefderijke hoede en bescherming, tot dat hij eenmaal 
na een snel doorgebragt leven aanlande in de veilige haven hierbo-
ven en daar, God geve het! de roem en eer zijnder ouders en alle 
verdere betrekkingen moge uitmaken.

1 november Op den 18 en 23 februarij maakte ik melding van eene ongesteld-
heid welke mij toen trof, en waarvan de onrustwekkende verschijn-

87 AJvT refereert aan de ook nu nog bestaande regel (art. 71.1 Gemeentewet), dat de burgemees-
ter zijn werkelijke woonplaats in de gemeente moet hebben. Nu lag het zomerverblijf Poelwijk 
binnen de gemeente, maar kennelijk was de dispensatie nodig vanwege het feit dat AJvT  
’s winters in Middelburg woonde.

88 Lichte maaltijd.
89 Een destijds plaatselijk befaamde uitspanning aan de oude straatweg van Souburg naar Vlissin-

gen.

Bij zijn installatie als 
burgemeester van Oost- en 
West-Souburg trakteerde 
AJvT de armen van het 
dorp op ‘vleesch en 
aardappelen’. 
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selen alstoen weder waren geweken; het zij echter verre, dat mijne 
gezondheid daarmede ook weder hersteld was, hoewel ik mij ech-
ter volstrekt niet ziek gevoelde. Eene hoest die voor geene mid-
delen, ook niet de levertraan, die ik voortdurend bleef gebruiken, 
scheen te willen wijken, maakte mijne toestand steeds zorgelijk, en 
hoewel ik mij volkomen in staat gevoelde om al mijne werkzaam-
heden te kunnen verrigten, zoo moest ik toch altijd de meest moge-
lijke omzigtigheid in acht nemen. Eindelijk werd men te rade mij de 
Ezelinnemelk90 te doen gebruiken, waarmede ik op den 2 julij een 
aanvang nam. 

 Eene aanwending van dit middel gedurende nagenoeg 5 weken 
deed ons vreezen dat hetzelve niet goed werd verdragen, door 
een steeds toenemend gevoel van minderen welstand, terwijl de 
kwaal zelve niets verbeterde. Wellicht kon hiertoe ook bijgedra-
gen hebben eene zeer vermoeijende reis in de laatste dagen van 
junij, om onze lieve kinderen van Haarlem op te halen. Het duur-
de echter niet lang, of onder een voortdurend gevoel van moeheid 
openbaarde zich meer en meer eene ongesteldheid in de inge-
wanden, hetwelk eindelijk tot een zeer ernstige diarrhée overging, 
die mij geducht afnam, zoo wel in uiterlijk aanzien als innerlijk ge-

90 Ezelinnenmelk was een in de achttiende en negentiende eeuw gebruikelijk middel bij hoest. 
In het Klinisch-Encyclopedisch Zakboek van Dr. M. Frank (Amsterdam 1842) wordt zij vooral 
aanbevolen tegen de zogeheten zenuwachtige hoest.

Voor de aanhoudende hoest schreef 
men AJvT ook ‘Ezelinnemelk’ voor, 
waartoe een ezelin werd aangetrokken 
die echter, omdat het middel AJvT ‘meer 
kwaad dan goed’ deed, na enige tijd naar 
haar baas werd teruggezonden.
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voel. Ik moest toen de levertraan laten staan, maar met de Ezelin-
nemelk voortgaan. Diep drukte mij deze ziekte, omdat ik daardoor 
niet zoo veel van onze lieve jongens, die slechts voor zes weken te-
huis waren, kon genieten als ik zoo vurig had gewenscht. Gelukkig 
echter dat wij hun zoo regt gezond om ons heen mogten zien, en 
dat de zoo buitengewone hitte in deze dagen hun geen nadeel deed, 
als alleen dat hun kleur wel wat afnam. Verblijdend was het echter 
voor ons, dat ik weder zoo ver herstelde dat wij ons voorgenomen 
togtje om de kinderen gezamenlijk naar school terug te brengen 
op den 10 augustus konden ten uitvoer brengen. Een plan om ook 
Louize mede te nemen en van Haarlem naar Doetinchem te reizen 
om een bezoek aan onze ouders aldaar te brengen, werd verijdeld 
door hun reisje gedurende dien tijd naar Duitschland. Liet echter 
het weder en mijne gezondheid het toe, dan zouden wij, Anna en 
ik, nog een uitstapje naar de Tentoonstelling te Arnhem doen; 

De Tentoonstelling te Arnhem, die AJvT en Anna in de zomer van 1852 
tijdens hun ‘uitstapje’ wilden bezoeken, welk plan zij echter moesten 
opgeven ‘uit hoofde van het verregaande slechte weder.’ (prent J.H. 
Heymans, 1852 (foto Gelders Archief ).
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 maar hoewel mijne gezondheid zich gedurende dit uitstapje zeer 
goed staande hield, niettegenstaande zeer veel bleef hoesten, zoo 
waren wij toch genoodzaakt het bezoeken van Arnhem op te ge-
ven uit hoofde van het verregaande slechte weder. Nog een zeer 
aangenaam dagje bragten wij met onze lievelingen door, bezochten 
met hen het Haarlemmer Meer91 en de Zoetwaterleiding,92 onder 
aanhoudende regenbuijen, en dineerden zamen in ons logement, 
en bragten hun des avonds naar school. Met een bloedend hart lie-
ten wij die dierbare panden weder achter, en ook zij wisten van dit 
afscheid meer dan de eerste maal. O! mogt de goede God ons het 
voorrecht schenken, hun het volgende jaar op den gewonen tijd 
weder in dezen besten welstand in ons huis terug te ontvangen, en 
dan ook mijne toestand geene verstoring in deze vreugde dagen te 
weeg brengen. Den volgenden ochtend vertrokken wij onder alder-
ongunstigst weder naar Rotterdam, passeerden den nacht, terwijl 
het hevig regende en stormde, in die stad en voeren om vier uur af 
naar Middelburg, bij verbeterd weder, en kwamen onstreeks één 
uur, tot verwondering van onze Moeder, op Poelwijk aan; zeer ver-
blijd ons weder onder eigen dak te bevinden, maar toch teleurge-
steld dat wij ons reisplannetje niet hadden kunnen volbrengen.

 Na herhaalde proeven bleek het overtuigend dat de Ezelinnemelk 
oneindig meer kwaad dan goed aan mijne gezondheid deed, zoo 
dat ik genoodzaakt was ook van dat middel afstand te doen, zoo 
dat de Ezelin op den 1 october naar haren baas werd teruggezon-
den. Met toestemming van mijn dokter werd toen een huismiddel 
aangewend, bestaande uit een mengsel van Boerhavesche suiker,93 
korenten94 en rabarber, hetwelk ons door den Veldwachter van het 
dorp, wiens vrouw door dat middel van een gelijke kwaal volkomen 
was hersteld, was aangeraden. Mijne lieve vrouw nam de bereiding, 
die zeer moeijelijk was, bereidvaardig op zich en voorzeker met de 

91 De droogmaking van het Haarlemmer Meer was in 1848 begonnen en de polder was juist op 
1 juli 1852 drooggevallen.

92 In de jaren 1851-1853 vonden vanuit de duinen bij Zandvoort de graafwerkzaamheden plaats 
voor de aanleg van de eerste drinkwaterleiding van Amsterdam.

93 Bruine (kandij-)suiker.
94 Krenten.
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vurige bede in het hart dat de goede God hetzelve zegenen mogt. 
Aanvankelijk bleef die zegen ook geenszins achter, daar mijn ge-
voel van welstand geheel terugkeerde. ja zelfs het hoesten eenig-
zints scheen te verminderen; vol moed en blijde hope bleven wij 
derhalve hiermede voortgaan. Maar het scheen in den liefderijken 
eeuwigen raad van den Hemelschen Vader nog niet besloten te zijn 
deze beproeving te doen ophouden, daar ik op Vrijdag morgen den 
22 october des morgens bij het ontwaken weder bloedfluimen op-
gaf, waarvan ik echter aan mijn gestel niets zou gemerkt hebben. 
Een drankje door mijn dokter Oom de Jonge95 voorgeschreven deed 
zulk eene gunstige werking dat den volgenden dag omstreeks één 
uur die verschijnselen weder geheel waren verdwenen, en ik mij 
weder even hetzelfde gevoelde als voor dat tijdstip, gezond maar 
zeer veel hoestende en opgevende (zonder bloed). Het genoemde 
huismiddel werd dadelijk weder ter hand genomen, het vertrouwen 
op deszelfs genoegzaamheid ter herstelling had hierdoor echter 
wel wat geleden. In dezen staat van zaken ontving ik een brief van 
Professor de Jonge, waarin Z.E. 
mij met veel bescheidenheid en 
blijken van toegenegendheid, den 
raad gaf om gedurende de win-
termaanden een zachter klimaat 
op te zoeken, b.v. het Zuiden van 
Frankrijk. 

95 Jhr. Dr. Bonifacius de Jonge (1787-1854, hoogleraar Klinische School te Middelburg, lid Prov. 
Staten van Zeeland) was gehuwd met Jacoba Petronella Frederika Albertina van Doorn (1795-
1817), dochter van Mr. Abraham van Doorn en Petronella Wilhelmina van Dishoeck - en dus 
een oom van de eerste vrouw van AJvT.

Jhr. Dr. Bonifacius de Jonge (‘Oom de 
Jonge’), hoogleraar aan de Klinische 
School te Middelburg en arts van AJvT, 
ried AJvT aan om in de winter een 
zachter klimaat op te zoeken, bijv. Zuid-
Frankrijk (lithografie door E. Spanier).
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 Hevig schokte mij dit voorstel; maar gelukkig was ik het op dit punt 
weldra volkomen met mijzelve eens, en gevoelde eene algeheele 
bevrediging met eigen geweten toen ik mijn besluit aan den geach-
ten voorsteller meedeelde, dat ik Z.E. raad niet volgen zou. Daar 
ik dienaangaande vastbesloten was, mij niet door inmenging van 
anderer gevoelen had laten leiden, ja zelf tegen het blijkbaar verlan-
gen van mijne naaste en dierbaarste betrekkingen aan, had beslist, 
zoo achtte ik het ook onnodig mijne redenen mede te deelen. De 
eerste en voornamste was echter, dat ik mij niet de minste gunstige 
werking van deze luchtsverandering voorstelde, daar het mij nog 
nimmer was gebleken, dat de winterkoude eenige nadelige invloed 
op mijn gestel had teweeg gebragt, maar wel juist het tegendeel. En 
voor een dusdanig onzekere werking, zou ik mijn Vaderland en be-
trekkingen moeten verlaten, en daaronder twee mijner zoo dierba-
re kinderen, eene moeder van 62 jaren, en nog vele anderen die mij 
lief zijn, om te wonen in een land, en onder een volk, waarvoor ik 
niet de minste sympathie gevoel, waar ik mijne Godsdienst niet zoo 
volledig en onverhinderd kan waarnemen, als in dit gelukkig land, 
maar ik mij moet overgeven aan de zorg van een geneesheer die 
mij slechts om des voordeels wil kan behandelen terwijl ik die hier 
geniet uit de belangelooste toegenegenheid; bij het gemis van zoo 
vele gemakken die ik mij in mijn eigen huis zoo ruimschoots kan 
verschaffen, en daarvoor moest ik hier al mijne zaken, zoo eigene 
als ambtshalve, aan vreemden overlaten om zelf een nutteloos en 
vervelend leven te leiden. Dit alles nu nog onder de veronderstel-
ling dat het daar redelijk snel met mij ging, maar zoo eens, wat toch 
ook gebeuren kon, mijne zwakte toenam en dat vreemde land eens 
mijn graf zou bevatten, O, dan verdringen zich bij mij de denk-
beelden van de innigste weemoed, mijne kinderen, mijne Moeder, 
het gemis van deelnemende vrienden, van een mij toegenegenen 
Leeraar op mijn ziek- en sterfbed, de schrikkelijke toestand waarin 
mijne Vrouw met ons dochtertje die mij zouden vergezellen, zich 
zouden bevinden, O, voorwaar het sterven zou mij zoo moeijelijk 
vallen, mijn sterfbed zou niet kalm en zacht kunnen zijn. En dan, 
om in dit jaargetijde zulk eene afwezigheid voor te bereiden, en die 
reize te volbrengen, ware het niet te vreezen, zulks meer nadeel 
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aan mijne gezondheid zou te weeg brengen dan een maanden lang 
verblijf aldaar weder zou kunnen goed maken? O! neen, ik kan mij-
nen goeden Vader niet genoeg danken, dat Hij allen twijfel uit mijn 
hart heeft weg genomen en daarin met volkomene bevrediging het 
getuigenis gelegd heeft: ik leef zoo lang Zijne Wijsheid en liefde het 
wil, en hoop dan kalm en gerust te sterven, in mijn dierbare Vader-
land. Geef Gij, goede God, dat dat mijn deel mag zijn!

 Het was mij regt aangenaam op den 2 november een antwoord van 
mijn dokter te ontvangen, in de …[?]ste bewoordingen, waarin Z.E. 
in mijne beslissing berustte, en althans zeker niet misbillijkte, ter-
wijl Z.E. over een voorstel dat ik hem gedaan had, om de zooge-
naamde gortkuur aan te wenden, nog nader zou denken.

 Opmerkenswaardig is het, hoe de goede God mij deze beproeving 
zoo gemakkelijk mogelijk maakt en hoe veel verzachting en vergoe-
ding Zijne liefde daarin mengt. Steeds was ik nog in staat al mijne 
zaken waar te nemen, en de dagen van minderen welstand, of van 
vernieuwde ongunstige verschijnselen, alleen dan te doen plaats 
hebben als mij zulks het minst moeijelijk viel, om mij weder zoo 
ver te herstellen wanneer zulks tot uitvoering van een geliefkoosd 
plan, of noodzakelijke ambtsverrigting noodig is. Hoe veel liefde en 
toegenegenheid is niet mijn deel van mijne huisgenooten, niet het 
minst van ons engelachtig dochtertje, en hoe zeer komt ook in deze 
ongesteldheid de alles overtreffende liefde van mijn beste vrouw 
uit, hoe veel stil en innig genoegen smaak ik daardoor menigmaal, 
en dat die tevredene en onderworpene stemming des gemoeds, die 
de eene tijd wellevendiger dan de andere is, maar toch steeds mij 
mijn lot met zoo veel gelatenheid kan doen dragen: O, dat is eene 
groote weldaad, van Hem die ons slechts met liefde kastijdt.

10 november Op dezen dag verlieten wij Poelwijk om ons winterverblijf te be-
trekken, onder het mooiste weder, hetwelk vooral een groot voor-
regt was daar het weder vanaf de helft van augustus, met weinige 
dagen uitzondering, doorgaans regenachtig maar daardoor gedu-
rende het najaar ook zeer zacht was; zelden klom het water in het 
land tot de hoogte welke het thans bereikte, bijna alle weiden ston-
den onder water en zelfs niet weinige bouwlanden. Het rundvee 
moest daardoor bijna overal meer dan eene maand vroeger dan 
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gewoonlijk naar de stal, zoo dat dit najaar, ook ten opzigte van de 
uitzaaijing, voor den landbouw allerongunstigst is te achten. 

21 november Op dezen dag begon ik op raad van deskundigen, en in navolging  
van de deswegens bestaande gunstige uitwerkingen, de zoo-
genaamde gortkuur, bestaande in letterlijk niets dan gort te eten, 
waarbij ik echter vooreerst nog ’s middags wat koud vleesch bleef 
gebruiken. Tot voorbereiding hiervan had ik reeds gedurende een 
dag of twaalf ’s middags niets dan gort en koud vleesch genuttigd. 
Gave de goede God dat dit middel eens de zoo lang gewenschte 
uitwerking op mijne gezondheid te weeg bragt en ik alzoo van die 
kwaal bevrijd werd die reeds zulk eenen geruimen tijd een versto-
ring in ons geluk heeft te weeg gebragt; maar welke beproeving 
ons toch voorzeker niet anders dan tot ons waar geluk ons wordt 
toegezonden. In het eerst scheen ik het middel niet goed te zullen 
kunnen verdragen, maar die kenteekenen

27 november weeken van lieverlede, zoodat ik mij meer en meer wel begon te 
gevoelen, totdat de daardoor opgewekte hoop weder eensklaps ver-
dween, door het zich voor de derde maal vertoonen van die veront-
rustende verschijnselen, toen wij gereed stonden om van Poelwijk 
naar stad terug te rijden. Gelukkig bleef ik mij nog wel voelen, en 
bleven die verschijnselen weldra weder achter. Met vertrouwen 
bleef ik de gortkuur voortzetten, onder afbidding van Gods onmis-
baren zegen, die redding kan gebieden, ook dan nog wanneer zelfs 
alles duisterheid om ons is.

1853
11 februari Sedert den laatsten tijd dat ik hierin schreef is er in mijne ge-

zondheid niet veel verandering ontstaan. Gedurende de maand 
december herhaalde zich het bloed opgeven meer en meer, totdat 
zulks op den 17 jan. ’53 ’s avonds om 10 uur in eene erg hevige mate 
plaatsgreep, ten gevolge waarvan men eene kleine aderlating van 3 
onsen beproefde, doch zonder vrucht. Maar niettegenstaande dat 
alles bleef mijne gezondheid goed, en gevoelde ik geene verzwak-
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king noch vermagering. Er werden toen zure druppelen96 drie maal 
daags 10 voorgeschreven, met dat gunstig gevolg dat het bloed 
zich genoegzaam niet meer langs dien weg vertoonde. Maar des 
te meer ’s morgens na het ontwaken door de neus. De gezondheid 
blijft goed, het hoesten en opgeven van fluimen schijnt eenigszins 
te verminderen. De gort kan trouw gebruikt worden, vooral sedert 
dezelve sedert een dag of 5 met rozijnen worden gekookt, zoo dat 
alles wel wat verbetering schijnt aan te duiden; de goede God geve 
dat zulks moge voortgaan, en nog tot volkomen herstelling leiden. 
Den 9en heb ik weder na langen tijd met veel omzigtigheid gewan-
deld, hetwelk ook goed is bekomen.

 Gedurende dit tijdperk op den 18 januari overleed onze waarde 
Oom vDoorn97 in den Haag, een man wiens hoedanigheden van 
hart en hoofd hem op de bewondering van al zijn tijdgenooten een 
billijke aanspraak kon doen maken, en wiens dood, die nog met 
eene beroerte, en tengevolge daarvan geheele verlamming aan 
eene zijde en sprakeloosheid, eindigde, dat van den waren Christen 
kan genoemd worden. De voorspoed had hem tot een der grootste 
staatsburgers gemaakt, het ongeluk en de groote beproevingen se-
dert 1848 bragt hem tot een kinderlijk geloof in J.C. als zijn eenigen 
Heer en Zaligmaker; wat zal hem in betere gewesten meer stoffe 
van blijdschap gegeven hebben!

 Dagelijks ontvangen wij de ongunstigste berichten omtrent de ge-
zondheidstoestand van Tante du Moulin,98 wier hevig lijden naar 
haren dood moet doen wenschen.

96 Druppels zwavelzuur (aether sulphuricus acidus, ph.b.), ook vitrioolzuur genaamd, vroeger 
toegepast ‘vooral in bloedvloeijingen’. In een bespreking van Dömlings aanprijzing van het zg. 
Hallersche zuur in Vaderlandsche letteroefeningen (jg. 1811, pag. 504 e.v.) vindt men vermeld 
‘... dat men, zonder dit middel, de genezing van vele hardnekkige ongesteldheden, langzaam of 
nimmer zoude daargesteld hebben.’

97 Zie noot 70.
98 Christina Arnoldina van Teylingen (1777-1857), sinds 1838 weduwe van haar derde echtgenoot 

Peter David du Moulin (1770 of 71-1838, kapitein der infanterie); zij was een zuster van de 
vader van AJvT.
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 Den 9en febr. ontvingen wij berigt van het engagement van onze 
zuster Elize met den Hr. Advocaat ter Maat te Arnhem.99 

 Deze winter kenmerkte zich door deszelfs bijzondere zachtheid, 
en vele regens, zoo dat genoegzaam alle weiden en ook een deel 
bouwland onder water stond, en het water boven 7 palen aan den 
peilstok teekende. Op den 25 januari had men voor het eerst vorst, 
en dat nog in ligten graad, en op den 4 febr. voor het eerst sneeuw, 
met geringe afwisselende vorst tot op heden. De sneeuw was ook 
nog van zeer weinig beteekenis, zoo dat dezelve spoedig na dat zij 
was gevallen ook weder verdwenen was. Het water was nu tot 5 
palen gevallen.

 Ook mijne beste vrouw was op het einde van 1852 en in het be-
gin van 1853 niet wel geweest, beginnende deze ongesteldheid met 
de zoogenaamde bof, waarmede ook onze lieve Louize behebt was 
geweest, waarbij echter weldra kwam, ongesteldheid van maag en 
ingewanden, gepaard met hevige kramppijnen, neiging tot braken 
en totaal gemis van eetlust, hetwelk nog al lang duurde eer dat we-
der geheel was geweken. Gelukkig had het echter geene verdere 
nadeelige uitwerking, zoo dat ik mij nu weder in hare volmaakte 
welstand, die doorgaans haar deel is, mag verblijden. Ook van onze 
lieve jongens ontvangen wij dezen geheelen winter de beste berig-
ten, en de koorts waaraan Anthon zoo lang leed, schijnt ook opeens 
geweken te zijn. God geve dat dit zich moge bevestigen.

5 maart Heden viel sedert 4 febr. voor het eerst een geregelde dooi in, heb-
bende het in dit tijdperk dagelijks gesneeuwd, soms in een sterke 
graad, en dat met afwisselende vorst en dooi. Doorgaans was het in 
dien tijd zeer koud, in aanmerking nemende het reeds gevorderde 
seizoen. Deze dooi was van geen langen duur, maar maakte wel-
haast weder plaats voor eene

99 Elisabeth Antonia Catharina de Jong was een halfzuster van AJvT uit het tweede huwelijk 
van zijn moeder met Cornelis de Jong. De verloofde was Mr. Bernardus Lambertus Rudolph 
Termaat (1827-1861), zoon van van Geret Christiaan Termaat (ter Maat), gemeentesecretaris 
van Doetinchem en curator van de Latijnse school aldaar, en Maria Magdalena Ketjen. Deze 
verloving leidde meer dan drie jaar later tot hun huwelijk te Doetinchem op 20 oktober 1856. 
Ter Maat was toen politiecommissaris. Bij zijn vroeg overlijden in 1861 was hij substituut-offi-
cier van justitie te Amsterdam.
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30 maart aanhoudende vorst, zoo dat men in Holland en Friesland goed kon 
schaatsen rijden en de binnenlandsche scheepvaart veel gestremd 
werd. Noch het een noch het ander had hier in Zeeland echter 
plaats, niettegenstaande [de] koude ook nog streng was. Den 30 
maart nam de vorst afscheid, maar het bleef toch tot 

18 april guur en koud, toen scheen het weder zich te zullen gaan verzach-
ten.

 Sedert de laatste drie maanden heeft het bloed opgeven zich ge-
noegzaam niet meer, of althans zeldzaam en dan nog maar in zeer 
kleine hoeveelheid, herhaald, en heeft men daarbij opgemerkt dat, 
wanneer die verschijnselen zich ook al even mogten vertoonen, 
zulks gewoonlijk om de 4 weken plaats had; bragt men hiermede in 
verband, dat zich voor 2 à 3 jaren Hémorrhoïdes100 bij mij vertoond 
hadden, die toen werkelijk eenigszins tot bloeding waren overge-
gaan, en ook nog naderhand die verschijnselen zich wel eens heb-
ben opgedaan,101 zonder echter weer tot bloeding te zijn gekomen, 
dan meende men daaruit te mogen afleiden dat de voorname oor-
zaak mijner kwaal wel kon gelegen zijn in de niet geregelde werking 
eener dusdanige bloedvloeijing, waartoe de natuur toch wel nei-
ging scheen te hebben. Deze dus te hulp te komen, was het doel dat 
men zich voorstelde. Er werden dus voor het eerst in maart en ten 
2e male in april op die 4 weeksche periode 4 bloedzuigers gezet op 
de plaats, welke als de gewone zetel der Hémorrhoïdes beschouwd 
wordt, met dat gevolg dat die zaken zich telkens eenige dagen na de 
aanzetting der bloedzuigers vertoonden zonder echter de bloeding 
daarvan uit te werken, wel bleef de bloedopgeving geheel achter-
wege. 

100 Aambeien of hemorroïden.
101 ‘Zich opdoen’ was destijds gebruikelijk naast ‘zich voordoen’.

De bloedzuiger was vroeger, en is in sommige 
delen van de wereld nog, in gebruik als middel 
voor aderlatingen; hier afgebeeld op de arm en 
niet, zoals AJvT moest ondergaan, op ‘de plaats 
welke als de gewone zetel der Hémorrhoïdes 
beschouwd wordt.’
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 Intusschen, verminderde mijn gevoel van welstand in de laatste 
drie weken. Zeer veel lusteloosheid, gepaard met groote moeheid, 
en weer de kortademigheid maakten zich van mij meester, en daar 
ik tevens een zoodanige tegenzin in het gebruik der gort kreeg dat 
ik die alleen maar meer als medicijn kon innemen, veronderstel-
de men dat het gevoel van veel verminderde welstand alleen als 
het gevolg van eene slechte spijsvertering kon aangemerkt worden, 
waarom besloten werd dit middel zachtjes aan en met omzigtig-
heid te laten varen en weder, althans gedeeltelijk, tot het gewone 
voedsel terug te keeren, beginnende eerst met ’s middags 

20 april wat soep te eten, zoodat [ik] daarmede op 20 april zoo ver gevor-
derd was dat de gort om twaalf uur en ’s middags102 geheel ver-
dwenen was. Het neusbloeden bleef onder al deze omstandigheden 
voortdurend aanhouden.

22 april Slechts twee dagen kon ik het gebruik der gort ’s morgens en ’s 
avonds volhouden, maar moest er toen geheel van afzien en [mij] 
aan het gewoone voedsel overgeven. Na zulk eene lange ontbering 
was dat genot onuitsprekelijk groot, alles bekwam mij zeer goed en 
mijne gezindheid scheen er onder te winnen! 

5 mei Op de gewone tijd van de 4 weken werden weder twee bloedzuigers 
gezet, waarna ik mij veel beter gevoelde, echter gingen deze dagen 
weder niet voorbij zonder dat de bloedfluimen zich weder even, 
hoewel in zeer geringe mate, vertoonden.

6 mei Op vrijdag 6  mei verhuisden wij naar buiten, na drie heerlijk 
mooije dagen gehad te hebben. Op dezen dag keerde het weder 
echter eensklaps, zoo dat het gedurende onderscheidene dagen een 
najaarsseizoen scheen te zijn. Wind, regen, koude, ja zelfs sneeuw 
wisselden zich af, in Antwerpen moet zelfs de sneeuw een paar 
handen dik op straat gelegen hebben. 

7 oktober Deze geheele zomer kenmerkte zich door weinig warmte en veel 
regen. Mijne gezondheid bleef zich goed houden, wel vertoonden 
zich de bloedfluimen nog van tijd tot tijd, totdat in de maand junij 
weder een zeer hevige uitstorting op twee achtereenvolgende da-

102 Met de maaltijd ‘ ’s middags’ of het ‘middagmaal’ werd gedoeld op de warme avondmaaltijd. 
Vgl. Ileen Montijn, Leven op stand 1890-1940, Amsterdam: Thomas Rap, 2000, 156.
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gen onze hoop eene gevoelige slag toebragt. Daar mijn gewone 
dokter afwezig was, werd toen de heer Van den Broeke ontboden, 
die het voortdurend aanwenden van bloedzuigers ten sterkste aan-
prees, en daarbij het gebruik van bitterwater,103 ter bevordering van 
eene steeds ruime ontlasting aangezien het volgens Z.E. denkwijze 
ontwijfelbaar was, dat de zetel der kwaal in den onderbuik geves-
tigd was. Van dien tijd af scheen mijne toestand van dag tot dag 
vooruit te gaan, zoo dat ik een aldergenoeglijksten tijd met onze 
lieve jongens heb kunnen doorbrengen, hetwelk ik zelf niet meer 
had durven hopen. Als naar gewoonte zijn zij weder zes weken met 
vacantie geweest, van den 24 junij tot den 7 augustus. Zij zagen er 
regt goed uit, waren vrolijk en gezond doch beide nogal verkouden. 
Het karakter van de lieve Anthon ontwikkelt zich gunstig, zijne ge-
maakte vorderingen gaven reden van tevredenheid, hij betoonde 
zich een lief en zacht kind te zijn, wiens bijzijn ons veel genoegen 
veroorzaakte. Arnout echter, ook wel in het bezit van een zeer goed 
hart, vol liefde, liet echter veel te wenschen over, zoo wel ten op-
zigte van zijn karakter als ontwikkeling en voortgang in bekwaam-
heden. Wij hadden vele moeijelijke oogenblikken met hem, zoo dat 
ons hart met steeds meerdere bezorgdheid over dat lieve kind ver-
vuld werd. God sterke ons, en den over hem gestelden onderwijzer, 
om alles aan te wenden wat in ons vermogen is en Hij geve daarop 
Zijnen zegen. Het genoegen om hen zelf van school te halen heb ik 
mij echter moeten ontzeggen, doch gelukkig deed zich daartoe de 
schoonste gelegenheid op, met domine Hurgronje die Z.E. neef ook 
van daar naar hier zou geleiden.

 Op den 6 julij van dit jaar legde ik in eene Raadsvergadering mijne 
betrekking van burgemeester van O. en W. Souburg neder. Ik deed 
zulks met een bloedend hart, daar die betrekking, hoewel tegen 
mijnen zin aanvaard, nu door mij met veel genoegen werd waarge-
nomen zoo dat ik niets liever had gewenscht dan dezelve geduren-
de mijn geheele leven te kunnen bekleden om al mijne vermogens 
en tijd aan het welzijn van Souburg te wijden, eene gemeente waar-

103 Water met bitterzout oftewel magnesiumsulfaat, ook nu nog toegepast om zijn laxerende 
werking.
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in ik, onze kinders maar vooral mijne beste vrouw, ons met sterke 
banden verbonden gevoelde en werwaarts wij nog steeds gehoopt 
hadden onze woonplaats te kunnen overbrengen. Maar al die illu-
sies heb ik moeten ten offer brengen aan de intrigues en laaghartige 
handelingen van een zeer invloedrijk heer in die gemeente, inzake 
van een te stichten schoollocaal, onderwijzerswoning en Gemeen-
tekamer, zoodat mijne eer vorderde mijn ontslag aan den Koning te 
vragen, hetwelk mij dan ook na lang toevens eervol werd verleend; 
terwijl hij die mij den voet had geligt volkomen zijn doel bereikte in 
de benoeming van mijnen opvolger.104 Dit grievend leed werd mij 
echter door de liefderijke zorg van onzen Hemelschen Vader aan-
merkelijk verzacht, zoo als alle Zijne handelingen mij steeds had-
den doen ondervinden, door mijne steeds toenemende welstand, 
waardoor wij ons in staat gesteld zagen aan de zoo vurig gewensch-
te begeerte van ons hart te kunnen voldoen om onze jongetjes zelf 
naar school te kunnen terugbrengen en bij die gelegenheid tevens 
eenigen tijd bij mijne ouders te Doetinchem te vertoeven. Op den 7 
augustus gingen wij daartoe op reis. Ik hoestte toen wel wat meer, 
en zelfs op den morgen van onze afreize konden een paar opgege-
ven fluimen niet geheel vrij van bloed genoemd worden, gelukkig 
echter zonder verdere gevolgen.

 Om echter de reis niet te vermoeijend te maken hadden wij beslo-
ten de kinderen niet verder dan Rotterdam te brengen, vanwaar 
de heer Scholten105 hun zou laten afhalen, hetwelk Z.E. echter zelf 
deed, waarmede hij natuurlijk zoowel ons als de kinderen onuit-
sprekelijk veel genoegen deed. Natuurlijk bezochten wij in Rotter-
dam zuster Cateau, die wij allen wel vonden, en vervorderden106 op 
dingsdag den 9. Aug.s onze reis naar Arnhem per stoomboot; dezen 

104 Opvolger van AJvT als burgemeester was Jhr. J.H. Paspoort (1825-1893), een zoon van Jhr. 
Mr. M.C. Paspoort (1797-1874), die sinds 1838 burgemeester van Middelburg was en zelf ook 
burgemeester van O.- en W.-Souburg was geweest.

105 Directeur van de kostschool in Haarlem waar Anthon en Arnout sinds 1851 op school zaten; 
zie de vermelding op 9 aug 1851 en noot 83.

106 Betekenis volgens Van Dale 1898: doen vorderen, voortgaan, verhaasten.
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dag bragten wij daar aller aangenaamst door, zagen Lodewijk vT107 
en maakten kennis met den Heer Termaat108 en vertrokken den 
volgenden dag per rijtuig naar Doetinchem, alwaar wij om 1 uur 
arriveerden en met de levendigste vreugde door onze ouders en 
Elize werden ontvangen. Allen zagen er opperbest uit, en de 3 jaren 
die er verloopen waren sedert wij onze ouders hadden gezien, had-
den genoegzaam geene kenmerken van toenemende ouderdom op 
hun gelaat achtergelaten. Veelzijdig waren de genoegens welke wij 
gedurende ons verblijf aldaar smaakten, zoowel in den huiselijken 
kring onzer ouders als in de aangename wandelingen en heerlijke 
rijtoeren die wij deden. Onder anderen bezochten wij ter dezer ge-
legenheid ook Nederlandsch Mettray, de landbouwkundige kolonie 
voor verwaarloosde knapen,109 over welker uitmuntende inrigting 
en heerlijk doel wij als opgetogen waren  

107 Jhr. Lodewijk Jacob van Teylingen (1833-1918), zoon van ‘Oom van Teylingen’ (zie noot 65) en 
dus volle neef van zowel AJvT als van zijn vrouw Anna. Deze woonde toen in Arnhem en was, 
net als zijn twee jaar eerder overleden broer Arnout Adriaan (zie noot 82), genie-officier en in 
juli juist benoemd tot 2e Luitenant van het Korps Ingenieurs, Mineurs en Sappeurs.

108 De op 11 feb 1853 vermelde verloofde en latere echtgenoot van AJvT’s halfzuster Elize.
109 ‘Nederlandsch Mettray’ was een protestants opvoedingstehuis voor niet-criminele jongeren 

met gedragsproblemen, gesticht in 1851 door Willem Hendrik Suringar en als landbouwko-
lonie ingericht op het landgoed Rijsselt in Eefde, naar het voorbeeld van een gelijksoortige 
inrichting in het Franse Mettray. 

‘Nederlandsch Mettray’, de inrichting voor verwaarloosde knapen in Eefde die 
werd bezocht tijdens het verblijf te Doetinchem en ‘welker uitmuntende inrigting 
en heerlijk doel’ AJvT tot blijdschap stemden.
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 Reeds 72 jongens waren daarin als het ware van de straat opge-
nomen, waarvan het grootste getal voorzeker tot vagebonden zou 
opgegroeid zijn maar die nu hier de schoonste gelegenheid gege-
ven werd om tot ware Christenen en nuttige burgers te worden 
opgeleid. Eere aan hen die zich met onbezweken moed aan deze 
heerlijke en moeijelijke taak hadden toegewijd, lof vooral aan den 
Heer Directeur Schlimmer,110 een man, zoozeer berekend voor die 
taak en met zulk een heilige geestdrift voor dezelve vervuld, dat 
men met bewondering voor hem vervuld wordt als men hem hoort 
spreken, als men zijne daden aanschouwt en vooral als men ziet en 
hoort wat zijne methode reeds heeft uitgewerkt.

 Mijne gezondheid bleef zich zeer goed houden en met gemak 
kon ik zeer groote wandelingen volbrengen, alleen bleef het ver-
meerderde hoesten nog aanhouden, zonder echter in het minste 
te verergeren, niet tegenstaande wij dikwijls in open rijtuig reden, 
en hoewel steeds onafgebroken mooi weder ons uitstapje veraan-
genaamde, het doorgaans echter nogal koel, soms zelfs guur, we-
der was. Daarbij kwam dat het bitterwater alaan minder gunstig 
werkte, waaraan het dan ook wel toe te schrijven is, dat ik meer en 
meer aan drukking en zwaarte in het hoofd begin te lijden. Lave-
menten van laauw water met suiker, van tijd tot tijd geappliceerd, 
werken niets uit, zoodat mijn stiefvader mij ten sterkste aanraad-
de het bitterwater door pillen volgens zijn voorschrift te vervan-
gen, hetgeen ik echter niet dorst te wagen zonder de goedkeuring 
van mijn gewonen dokter alhier.111 Het gevolg hiervan was dat die 
ongunstige verschijnselen zich weder in den vroegen morgen van 
den 19 Aug.s vertoonden, nadat ik er nu genoegzaam 10 weken 
van bevrijd was gebleven. Natuurlijk waren wij hierdoor wel we-
der enigsins ternedergeslagen, ik bleef mij echter wel gevoelen en 
wij besloten derhalve ons voornemen om den volgenden dag de 
terugreis te aanvaarden ten uitvoer te brengen, indien het niet ver-
ergerde en zoo de bloedzuigers die [men] dadelijk aanwendde eene 

110 De voordien als Rotterdams gevangenisonderwijzer werkzame en veel geprezen Jacobus Wil-
helmus Schlimmer (1808-1892) was van 1851-1873 directeur van Nederlandsch Mettray.

111 Met ‘alhier’ doelt AJvT – die dit schrijft op 7 oktober 1853 nadat hij weer naar huis is terug-
gekeerd – op zijn woonplaats in Zeeland.
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gunstige uitwerking te weeg bragten. Dat was gelukkig het geval. 
Zaterdag morgen was het kwaad genoegzaam weder geheel gewe-
ken, zoodat wij vrij gerust de terugtogt konden aanvaarden, per 
rijtuig naar Doesburg om daar de Deventer Stoomboot af te wach-
ten die ons naar Rotterdam voeren zou. Ons afscheid was natuur-
lijk hartelijk en aandoenlijk. Het was eene moeder van 63 jaren die 
ik vaarwel zeide, zij zag een’ zoon vertrekken, den eenigen, wiens 
gezondheid toch nog altijd twijfelachtig bleef en van wiens kwaal 
zich nog weder zoo pas de sporen hadden vertoond; Zouden wij el-
kaar nog wederzien? was eene vraag die zich wel in ons hart moest 
doen hooren, en welker beantwoording wel altijd onzeker is, maar 
hoeveel meer dan in zulke omstandigheden. Intusschen zullen de 
genoeglijke dagen tezamen doorgebragt nimmer uit ons geheugen 
worden uitgewist en wij dankten God die ons deze vreugde, zoo 
menig maal niet meer verwacht, nog bereid had. Papa vergezelde 
ons naar Doesburg en de boot, die daar reeds om 12 uur moest aan-
komen, arriveerde eerst om 1 uur. De togt was aangenaam, de boot 
netjes en gemakkelijk, de ververschingen en het diner opperbest, 
de prijs van een en ander matig, maar de snelheid liet zeer veel te 
wenschen over. Het alleraangenaamste weder benam echter veel 
van de langdurigheid; wij zouden Rotterdam om zeven uur hebben 
moeten bereiken en zetten daar eerst om half tien uur voet aan 
wal; een heerlijke sterrenhemel met windstilte vervroolijkte onze 
aankomst. Spoedig voerde ons een vigilante112 door de opgepropt 
volle straten van Rotterdam (het was de drukste kermisdag) naar 
ons gewoon logement het ‘Klein Schippershuis’113 en daar het zoo 
laat geworden was en de Zeeuwsche boot den anderen morgen 
zeer vroeg vertrok, kwam het ons raadzaam voor daarmede nog 
niet te vertrekken. Een gansche nacht deed ons verkwikt ontwaken. 
Gaarne hadden wij op dezen dag de Godsdienstoefening onder het 

112 Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864-2001) een ‘stationneerend gesloten 
huurrijtuig, gewoonlijk voor vier personen’.

113 Het Klein Schippershuis aan de Spaansekade nr. 3 was een vermaard logement in Rotterdam. 
Vanaf ca. 1860, inmiddels naar een nieuwe eigenaar Hotel Weimer geheten, bood het regelma-
tig onderdak aan E. Douwes Dekker (Multatuli) wanneer hij in Rotterdam verbleef.
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gehoor van Ds. Oosterzee114 bijgewoond, maar met ons klein meis-
je kon dit niet schikken. Daarom stevenden wij met eene boot van 
omstreeks 12 uur naar Dordrecht teneinde den anderen morgen 
nog minder vroeg bij de hand te behoeven te zijn. Namen daar onze 
intrek in het Hotel Belle Vue, 

114 Bedoeld is ongetwijfeld Ds. Johannes Jacobus van Oosterzee (1817-1882), de in zijn tijd be-
roemde predikant van de Laurenskerk in Rotterdam en geestverwant van Nic. Beets, Chante-
pie, Da Costa en Groen van Prinsterer.

Het Klein Schippershuis te Rotterdam, later Hotel Weimer geheten, ‘ons gewoon 
logement’, waar AJvT en Anna met Louize vanwege de ernstig vertraagde 
Deventer Stoomboot een nacht doorbrachten en verkwikt ontwaakten.

Hotel Belle Vue aan het 
Groothoofd in Dordrecht bood 
in 1853 onderdak aan het gezin 
Van Teylingen en bestaat nog 
steeds. Zij zagen ervan af om 
door de stad te wandelen omdat 
deze volgens AJvT ‘...maar zeer 
weinig bekoorlijks oplevert.’
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 wandelden niet door deze stad, die maar zeer weinig bekoorlijks 
oplevert, en begaven ons den anderen morgen (maandag 22 aug) 
scheep aan boord van de Prinses Marianne – die toen weder tijde-
lijk in de vaart was.  

 

Dit was den eersten dag dat wij slecht weder hadden, gedurende 
onze gansche afwezigheid. Onder het faveur van eenen stortregen 
bestegen wij de Marianne, het weder klaarde echter van lieverlede 
op, zoodat wij bij onze aankomst te Middelburg door eene liefelij-
ke zonneschijn begroet werden. Nog voor etenstijd waren wij op 
Poelwijk teruggekeerd, vonden alles wel en gevoelden ons intens 
dankbaar jegens Hem, wiens zegen zoo zigtbaar op dit reisje ge-
rust had en hetwelk ons zoo onuitsprekelijk veel genoegen ver-
schaft had. Het was ook juist ter geschikter tijd dat wij in ons ‘te-
huis’ waren wedergekeerd, want van dien dag af keerde het weder, 
en langdurend en nat weder deed nog meer onzen genoten voor-
spoed uitkomen. Het was ook niet lang daarna dat zich de mare 
verspreidde “de Cholera in Rotterdam uitgebroken”, en onder zulke 
omstandigheden is men voorzeker nergens beter dan daar, waar de 
Voorzienigheid onze woonplaats heeft bepaald. Die vreeslijke ziek-
te verspreidde zich langzamerhand meer en meer door de steden 
en dorpen van Holland en aangrenzende Provinciën, Zeeland bleef 

Het s.s. Prinses Marianne, dat in augustus 1853 de Van Teylingens van Dordrecht 
naar Middelburg bracht (schilderij J. van Ouwerkerk).
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echter voor alsnog andermaal bevrijd; ook Haarlem, de verblijf-
plaats van onze dierbare kinderen, deelde tot nog toe genoegzaam 
niet in die ijselijke bezoeking des Heeren. Over het algemeen is dat 
kwaad zigtbaar aan het afnemen op het oogenblik dat ik dit schrijf. 
Och mogt hetzelve geheel wijken! maar niet nalaten de vruchten 
achter te laten waartoe een Wijze en liefderijke Hemel Vader het 
over de aarde gebragt heeft, en vooral ons die gespaard bleven 
voor Hem verootmoedigen, die zoo veele middelen in Zijn hand 
heeft om het zondig menschdom te verdelgen, maar die van Zij-
ne Almagt nimmer anders gebruik maakt dan tot ons eeuwig heil 
en geluk dienstig en noodzakelijk is. – De nacht van den 25 op 26 
september leverde weder een krachtig bewijs van die Almagt op, in 
den hevigen storm die toen woedde. Terwijl ik en de mijnen gerust 
sliepen, veilig onder Zijne liefderijke en geheel onverdiende hoede, 
werden de zwaarste bomen ontworteld, het water tot aanmerkelijke 
hoogte opgestuwd, huizen, dijken en dammen geteisterd, mensch  
en vee met dood en verderf gedreigd. Wel kon men zeggen dat wij 
als aan den rand van eenen gapenden afgrond, onbewust van ons 
zelven en het gevaar dat om ons heen woedde, gerust ter neder 

In de orkaan van september 1853 (die dit keer Zeeland betrekkelijk spaarde) zag 
AJvT een les van de ‘Almagt’ Gods: ‘Wees waakzaam, zie wat Ik zou vermogen 
als Ik de kracht mijner Elementen op uw zwakke menschelijke werken afzond’ 
(afbeelding J.H. Koekkoek, ‘Dijkdoorbraak Zeeuwse overstroming 1808’; pen en 
gewassen inkt op papier).
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lagen en geen haar van ons hoofd werd gekrenkt. Och! mocht het 
ons toch opwekken tot het onwankelbaar vertrouwen op Hem, in 
nood en dood, en om te zorgen steeds bereid te zijn wanneer Hij 
goed zal vinden ook ons op te roepen. Zeeland deelde weder min-
der in deze verwoesting dan andere oorden van ons Vaderland, 
hier slechts bukten eenige boomen (op Poelwijk vijf stuks), schoor-
steenen of dakpannen voor de vernielende kracht des winds, ook 
de nieuw gemaakte dijk aan de Zuidwatering leed eenigsins, maar 
echter niet meer, als om ons te leeren: wees waakzaam, zie wat Ik 
zou vermogen indien Ik de vereenigde kracht mijner Elementen op 
uwe zwakke menschelijke werken afzond. In Holland, op zee en 
elders werden echter vele menschen en een menigte vee de slagt-
offers van deze orkaan. Op vele plaatsen braken de dijken door, en 
werden gansche uitgestrektheden door het indringende water ge-
inundeerd en andere werken van menschelijke hand vernield. Eerst 
gierde de storm uit het Z.W. en daarna met nog heviger woede uit 
het N.W., maar de Voorzienigheid deed dezelve plaats grijpen in de 
zoogenaamde doode getijen, tot Zeelands behoud.

 Kort voor onze tehuiskomst van het Geldersch reisje nam ik het 
oordeel in van mijnen dokter omtrent het medegebragte recept 
voor pillen ter vervanging van het bitterwater, en toen deze daar-
aan zijne volkomene goedkeuring gehecht had, dadelijk met het ge-
bruik een aanvang genomen. De werking daarvan was uitmuntend, 
en dagelijks verminderden de nog altijd overgeblevene symthomes; 
hoemeer ik echter weder van het tijdperk dat de bloedzuigers ge-
zet waren verwijderd raakte, verzwakte ook weder de kracht van 
dat middel en laboreerde ik veel aan zwaarte en drukking in het 
hoofd, waarin zelfs het weder aanwenden van de gewone bloedont-
lasting115 op den 5 october geene merkbare verligting te weeg bragt, 
echter wel ten opzigte van de ontlasting, daar 5 pillen na dien dag 
beter effect deden dan 9 voor denzelven. Om echter die hoofdpij-
nen, onrustig slapen en zwaar droomen zoo mogelijk tegen te gaan, 
nam ik de toevlugt tot voetbaden, en wacht daarvan nu de uitwer-
king af.

115 Aderlating.
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 De maand september leverde het zeldzaam verschijnsel op dat bin-
nen Middelburg vier paren in het huwelijk traden. Van onze familie 
J.C. van Doorn met Dine S. Hurgronje116 en een Heer van Rappard 
uit ’s Hage met Jeanne Lantsheer,117 en van onze kennissen de Hr. 
J.P. Boddaert met Jantje Paspoort118 en de Heer Lambrechtsen met 
eene freule Versluys.119 Dat eerste huwelijk vooral verschafte ons 
zeer veel blijdschap daar het eene verzachtende balsem was voor 
de vele wonden die in dat gezin geslagen waren; het was ons daar-
om dubbel aangenaam dat mijne gezondheid het toeliet, ons een 
paar keer met de feestvierende betrekkingen te kunnen vereeni-
gen om dat huwelijk te celebreren. Het weder mislukken van den 
aardappelenoogst, gepaard met de weinig gunstige resultaten van 
de overige veldvruchten, bijna over geheel Europa, gevoegd bij de 
aanzienlijke uitvoeren naar Engeland, deden genoegzaam de prij-
zen van alle levensmiddelen, ja zelfs van alle koopwaren, tot eene 
weinig bekende hoogte rijzen. De tarwe onder anderen staat heden 
f  16,- per mud genoteerd en de aardappelen f 4,50 voor diezelfde 
hoeveelheid. Met zorg wordt derhalve den winter tegemoet gezien, 
maar Hij die ons zoo menig maal redde uit nog veel dringender ge-
varen, zal ons ook nu zeker wel behouden, indien ons vertrouwen 
slechts niet wankelt, en wij onder biddend opzien tot Hem, slechts 
doen wat onze hand vindt te doen. Ons dierbaar Vaderland was 
ook in dezen tijd ten prooi van hevige oneenigheden, ter zake van 
de bekende herstelling van de Bisschoppelijke waardigheid door 
den Paus; gelukkig bepaalde zulks zich tot nu toe slechts tot de on-
zaligste en bitterste geschriften en brochures, maar er is hierdoor 

116 Jhr. Johan Adriaan Hendrik Cornelis van Doorn, heer van Koudekerke (1823-1895, rijksont-
vanger, administrateur Familiefonds Hurgronje en broer van AJvT’s eerste vrouw Henriette 
van Doorn) tr. Middelburg 16 sep 1853 Digna Henrietta Snouck Hurgronje (1830-1914; dochter 
van ‘Oom Hurgronje’, zie noot 66).

117 Susanna Adriana Carolina (‘Jeanne’) Lantsheer (1832-1902, dochter van ‘Tante Lantsheer’ die 
wordt vermeld in het dagboek op 19 november 1849), tr. Middelburg 9 sep 1853 Mr. Frans Al-
exander Lodewijk ridder van Rappard (1828-1888, commies-chartermeester Oud Prov. Archief 
in Utrecht).

118 Jan Pieter Willem Boddaert (1821-1873, ontvanger te Middelburg, administrateur Familiefonds 
Hurgronje), tr. Middelburg 15 sep 1853 Jkvr. Susanna Johanna (‘Jantje’) Paspoort (1830-1874).

119 Mr. Thomas Adriaan Lambrechtsen (1825-1875, burgemeester van Ritthem, lid Provinciale 
en Gedeputeerde Staten van Zeeland) tr. Middelburg 2 sep 1853 Jkvr. Maria van Reigersberg 
Versluys (1833-1911). 
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toch eene verdeeldheid ontstaan tusschen de zonen van hetzelf-
de Vaderland die nog de treurigste gevolgen kan na zich slepen. 
Schande over het Ministerie Thorbecke, wier schandelijke politiek 
zoo krachtdadig heeft medegewerkt om dit twistvuur daar te stel-
len; want dat hetzelve ter goeder trouw zou hebben gedwaald is 
bijna niet denkbaar van mannen die zoo vele onmiskenbare blij-
ken van bekwaamheid hebben aan den dag gelegd. Gelukkig schij-
nen de gemoederen thans eenigzins tot bedaren te komen door de 
wijziging van het Ministerie, de vernieuwing van de 2e Kamer van 
de S.G. en het aannemen van de Wet tot regeling van het toezigt 
op de onderscheidene kerkgenootschappen. Het is echter maar al 
te zeer te vrezen, dat het vuur onder de asch smeult en er slechts 
eene geringe omstandigheid noodig is om met vernieuwde woede 
uit te barsten. God behoede daarvoor ons dierbaar Nederland, en 
Zijne wijsheid en liefde doe deze Godsdiensttwisten strekken tot 
verheerlijking van Zijnen grooten naam en tot bevestiging en ver-
sterking van den waren Christelijken zin van ons volk!

 Onder deze schaarste en duurte der levensmiddelen en Godsdienst-
twisten, vermengt zich nu ook nog het gerucht van oorlog. Rusland 
en Turkije, reeds een geruimen tijd oneenig over het geëischte pa-
tronaat der eerste mogendheid over alle de Grieksche godsdienst 
belijdende onderdanen van de Sultan en de regeling der heilige 
plaatsen in het Joodsche land, schijnen meer en meer te komen dat 
dit pleit niet dan door het zwaard zal beslist worden, niettegen-

Spotprent uit een der vele ‘onzaligste en 
bitterste geschriften’ over de religieuze 
en politieke crisis rond het herstel van 
de R.K. bisschoppelijke hiërarchie in 
Nederland (de ‘Aprilbeweging’), waarbij 
AJvT de staf breekt over de ‘schandelijke 
politiek’ van – de op zichzelf door hem 
bekwaam geachte – Thorbecke.
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staande de vredelievende bemoeijingen van al de groote Mogend-
heden, en de betuigingen van den Czaar dat hij den oorlog geenzins 
verlangt. Heden melden ons de nieuwsbladen “Turkije heeft aan 
Rusland den oorlog verklaard”. Zal het er toe komen? De voornaam-
ste organen der publieke opinie in Engeland en Frankrijk prediken 
nog altijd eene vredelievende beëindiging, maar zij hebben daarme-
de reeds zoo lang ons gehoor gestreeld, en intusschen worden de 
zaken hoe langer hoe ingewikkelder en krijgen van dag tot dag een 
meer oorlogzuchtig aanzien. Zou God ook eene duidelijke zichtbare 
en krachtige aanvang willen maken met al de verwoestingen, die 
de vestiging van het duizendjarige rijk volgens de profeten van den 
bijbel moeten voorafgaan, en welke volgens de uitleggingen daarvan 
moeten beginnen met den val van het Turksche Rijk?120 De uitkomst 
zal het leeren. Dit is echter zeker, dat de gebeurtenissen van dezen 
tijd ons allen krachtig toeroepen “Weest ook gij bereid.”121

17 oktober Heden middag overviel mij eensklaps de koorts, eene ongesteld-
heid mij bij eigene ondervinding genoegzaam onbekend, die zich 
vier malen om den anderen dag vertoonde en toen weder van zelf 
terugbleef. Sedert ruim 14 dagen begon ik langzamerhand weder 
meer te hoesten en op te geven, hetwelk op

120 AJvT verwijst kennelijk naar de op Openbaring 16:12 (waarin de zesde fiool van de toorn Gods 
wordt uitgegoten op ‘de groote rivier de Euphraat’) gebaseerde schriftuitleg, die de rivier de 
Euphraat gelijk stelde met het Turkse rijk, immers vanouds erfvijand van het Christendom.

121 Mattheus 24:44 (Statenvertaling): “Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet 
meent, zal de Zoon des menschen komen.”

Bij het begin van de Krimoorlog vroeg 
AJvT zich af of God daarmee het begin 
had gemaakt met de verwoesting van 
het Turkse rijk die, blijkens Openbaring 
16:12, vooraf moet gaan aan de komst van 
het duizendjarig Christus-rijk. De hier 
afgebeelde slag bij Sinop (november 1853, 
geschilderd door Ivan Aivazovski) leidde 
wel tot de vernietiging van de Turkse 
vloot, maar ook tot de interventie van 
Frankrijk en Engeland in de oorlog aan 
Turkse zijde.
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28 oktober heden weder tot eene aanmerkelijke hoogte is geklommen, zonder 
daarvoor eene bepaalde reden te kunnen vinden. Te midden van 
de bovengenoemde ongesteldheid kreeg ik kennis dat men mij be-
noemd had tot ouderling der Hervormde Gemeente, waarvoor ik 
echter even als ten voorleden jare uit hoofde mijner gezondheid 
verpligt was te bedanken.

7 november Hoewel ik van de koorts geheel bevrijd bleef, nam het hoesten en 
opgeven steeds meer en meer toe, zoodat dit nu zeker tot eene 
hoogte was geklommen als immer te voren. Op vrijdag den 4 nov.r 
appliceerde ik weder 5 bloedzuigers die goed hun pligt deden, zon-
der echter eene gunstige uitwerking; het hoesten bleef evenzeer 
aanhouden, en de groote moeijelijkheid in de ontlasting – niette-
genstaande het met kracht aanwenden der gewone pillen – duurde 
voort en gedurende de voormiddag van den volgenden dag vertoon-
den zich zelfs weder de bloedfluimen. Het zou mogelijk zijn dat die 
hevige verstoppingen ontstonden door het gebruik der Revalenta 
Arabica, waarmede ik op donderdag den 3 Nov.r een aanvang had 
genomen, niettegenstaande dit middel juist tegen die kwaal zou 
moeten dienen. Voorzeker zou ik dezelve dus reeds weder hebben 
laten staan, ware het niet dat dezelve mij een gemakkelijkheid in de 
ingewanden geeft, die ik in lang zoo niet heb mogen ondervinden. 
Ik zal derhalve daarmede nog wat voortgaan, en de hoop dat de 
goede God dit middel zal zegenen, en mij alzoo nog eenmaal de 
reeds zoo lang ontbeerde gezondheid zal terugschenken, waarme-
de wij ons reeds zoo menig maal hebben gevleid, maar welke hoop 
telkens weder blijkt ijdel te zijn. Moge het ons toch maar niet aan 

AJvT zocht voor zijn kwaal o.a. 
verlichting bij Revalenta Arabica. Dit 
veelvuldig (hier in de Middelburgsche 
Courant van 7 november 1854) 
geadverteerde – maar later als 
kwakzalverij ontmaskerde – product 
zou ‘eene Burgerdochter te Gouda, 
voor weinige maanden nog eene 
uitgeteerde Zieke, thans bloeijend en 
schoon als eene Meiroos...’ gemaakt 
hebben.
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geduld en onderwerping ontbreken; helaas! Het is ook daarmede 
niet altijd zoo als het wezen moest. God sterke ons daartoe en doe 
ons met kinderlijk vertrouwen ons lot en leven aan Zijne liefderijke 
en wijze handen overgeven. Dat het ons intusschen voor den geest 
zij, hoe oneindig veel goeds Hij tusschen deze beproeving inmengt, 
en hoe veel stof van dankbaarheid dezen zomer, dat het zoo goed 
met mij ging, voor ons heeft opgeleverd. Ik zal intusschen nu we-
der eens de pillen met het bitterwater verwisselen en zien wat dat 
oplevert.

 Dit jaar kenmerkte zich door een bijzonder mooi najaar, vanaf half 
september tot heden toe heerschte doorgaans mooi weder, met uit-
zondering van weinige dagen in het laatst van october en de eerste 
dagen van deze maand, was het volkomen zomer saisoen, hoe aan-
genaam! maar ook hoe gezegend, in de zaaitijd, waardoor vooral 
in dezen tijd van schaarschte en duurte het van dubbel waarde is, 
dat daardoor zulk een schoon vooruitzigt word’ geboren, voor een 
gelukkigen oogst in het volgende jaar. Zoo zorgt God steeds voor 
Zijne schepselen en zal dat blijven doen tot in eeuwigheid.

21 december Tot op den 14 dezer maand continueerde nog steeds het mooije 
weder. Wel was het zachtjes aan tot vorst overgegaan, die in sterk-
te toenam, maar aanhoudend bleef het droog weder en doorgaans 
overdag niet koud, daar er meestal weinig of geen wind was, zoo 
zelfs dat er zeer groot gebrek aan meel heerschte,122 waardoor vele 
bakkers niet meer konden bakken en menigeen het brood door an-
der voedsel moest vervangen. De schaarste aan drink- en waschwa-
ter was zoo groot dat men zulks zelfs zeer zeldzaam in het midden 
des zomers in die graad had beleefd. In het begin van december had 
de stedelijke regering zich genoodzaakt gezien het bevel te doen 
uitgaan dat er niet meer geschuurd noch glazen gewasschen mogt 
worden, en nog steeds duurt dit bevel voort. Vele huisgezinnen zijn 
geheel van water ontbloot en zien zich genoodzaakt om soms op 
zeer verwijderde afstand een paar emmers water te halen, dikwijls 
uit vijvers en sloten. In Rotterdam moet dit gebrek tot eene onge-

122 Rond 1850 begon in Nederland het gebruik van stoomkorenmolens enigszins toe te nemen, 
maar op veel plaatsen waren voor het malen van graan nog uitsluitend windmolens beschik-
baar. 
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kende hoogte geklommen zijn. Ook hier bij de boeren drukt het 
zeer zwaar, daar zij toch eindelijk in het begin van december ge-
noodzaakt waren hun vee uit de weiden op stal te nemen, terwijl zij 
niet het minste drinkwater voor hetzelve hadden. Intusschen is dit 
weder allergezegendst voor de veldvruchten, en voor de gezond-
heid der menschen; de cholera schijnt daardoor ook geheel te zijn 
opgehouden, althans men hoort er niet meer van. De zoo spoedig 
invallende en steeds toenemende vorst heeft ook veler berekenin-
gen doen falen. Sedert een tiental dagen is reeds alle communicatie 
over water met Holland gestremd. De stoomboten varen niet meer, 
turf- en kolenschepen die men nog in menigte wachtende was, kun-
nen niet meer aankomen en liggen hier of daar ingevroren, zoodat 
er ook genoegzaam geen voorraad van die brandstoffen, vooral van 
de turf, aanwezig is zoodat men voor de turf genoegzaam het dub-
bel van de gewone prijs moet betalen.

 Op den 14 begon het te sneeuwen, hetwelk een dag of drie met 
toenemende vorst aanhield, totdat er zich gisteren neiging tot dooi 
openbaarde, hetwelk echter al weder spoedig in vorst veranderde;  
intusschen schijnt er toch wel verandering aan de lucht te heer-
schen, zoodat men zich vleit dat het tijdstip waarop de zoo 
gewensch te regen zal nedervallen niet zeer ver meer verwijderd is.

In december 1853 vaardigde het stadsbestuur van Middelburg 
wegens ‘aanhoudend droog weder’ een verbod uit op het schuren 
van straten en stoepen en het wassen van glazen. Het verbod kon 
pas drie weken later worden ingetrokken.
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 Den 14 dezer kregen wij berigt dat onze Tante de Raadt123 op den 
12.n in bijna 80 jarigen ouderdom was overleden. Haar leven was 
gekenmerkt door vele rampen en wederwaardigheden, die zij ech-
ter altijd met stille onderwerping heeft gedragen. Zij was eene lieve 
aangename en verstandige vrouw, die door al hare betrekkingen 
om het zeerst werd bemind. Op haar eigen verlangen zullen er 
geene uiterlijke teekenen van rouw worden gedragen.

 Met mijne gezondheid gaat het naar omstandigheden zeer goed, 
vooral wanneer men die vergelijkt met het vorige jaar om dezen 
zelfden tijd en hoe het zich in het begin van november liet aanzien, 
wanneer ik weder bloed had opgegeven en nogal in eene hevige 
mate. Wel blijf ik nog altijd veel hoesten, maar doorgaans vrij ge-
makkelijk, de bloedverschijnselen vertoonen zich genoegzaam niet 
meer, de strenge koude werkt niet nadeelig, niettegenstaande ik 
bij goed weder van de buitenlucht geniet; de laxeermiddelen wer-
ken zeer gunstig, bestaande nu in het bekende Weener drankje;124 
zou dit toch het gevolg zijn van de Revalenta, die ik nu gedurende 
een goede 14 dagen gebruik; ik weet het niet, de toekomst zal het 
leeren. Voeg bij dat alles een zeer goede eetlust, geruste slaap en 
een volmaakt gevoel van gezondheid, en men zal kunnen begrijpen 
welke stoffe van dankbaarheid dat voor mij oplevert jegens onzen 
Hemelschen Vader, aan wiens liefde alleen ik zulks te danken heb, 
en hoezeer mijne hoop op nog eene volkomene herstelling daar-
door bij ons opgewekt wordt.

 Op zondag den 18 dezer annonceerde Oom de Jonge ons, dat Z.E. 
zich genoopt zag, uit hoofde zijner toenemende jaren en staat zij-
ner gezondheid, ook met het volgende jaar van de practijk bij de 
familie af te zien. Hoe zeer wij dit besluit hadden voorzien, en het-

123 Cornelia van Teylingen (1774-1853) was een zuster van de vader van AJvT en gehuwd met Cor-
nelis Henricus de Raadt (1771-1839), officier en gepensioneerd als majoor. Een van de ‘weder-
waardigheden’ in haar leven waarop AJvT doelt was wellicht het feit dat zij als achttienjarig 
meisje beviel van een buitenechtelijk kind, gedoopt (Vught, 17 juni 1792) als haar “onechte” 
zoon Arnout maar even later erkend door De Raadt en alsnog ingeschreven met de geslachts-
naam De Raadt. Daarna zou het nog bijna twee jaar duren voordat zij met De Raadt in het 
huwelijk trad (’s-Hertogenbosch 5 maart 1794), waarna zij hem overigens nog negen andere 
kinderen schonk.

124 Een kennelijk in Nederland goed bekend staand laxeermiddel, dat men in het vierde kwart 
van de achttiende eeuw al aangeduid vindt als ’het bekende Weener drankje’.
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zelve allezins moesten billijken, zoo trof de zekerheid daarvan ons 
toch allen zeer. Veel, zeer veel, en ik zeker niet het minst, waren 
wij allen Z.E. verpligt voor zijne belanglooze en ijverige diensten 
gedurende zulk een lang tijdperk ons in zijne doktorale betrekking 
bewezen; wij waren allen zoo zeer aan zijne behandeling gewoon 
en stelden om strijd het grootste vertrouwen in hem, zoodat het 
niet anders kon dan ons diep leed te doen, voortaan zijne hulp en 
raad te moeten missen. God schenke hem nog lang de wel verdien-
de rust, die hij zich nu zal geven!

 Van onze jongetjes ontvangen wij voortdurend de gunstigste berig-
ten omtrent hunne gezondheid, hetwelk nu dubbel is te waarderen, 
daar de gestremde gemeenschap met Holland het ons onmogelijk 
maakt om naar hen toe te gaan, wat er ook moge gebeuren; dit is 
voorwaar een zeer pijnlijk gevoel voor het ouderhart, vooral omdat 
dit de eerste maal is gedurende den tijd dat zij van huis zijn. Dat 
vergroot niet weinig de bezwaren die erin gelegen zijn om de kin-
deren elders school te leggen,125 en vooral in zulke omstandigheden 
verlevendigt zich de begeerte om hen in onze nabijheid te hebben 
indien zulks met hunne opleiding maar eenigzins bestaanbaar is. 
Daarbij ondervind ik toch meer en meer dat zij van het ouderlijk 
huis vervreemden, daar hunne brieven hoe langer hoe zeldzamer 
worden en in onbeduidendheid toenemen, hoe veel moeiten wij 
ons ook geven om een en ander door vermaningen en waarschu-
wingen te keer te gaan.126 Wij denken er derhalve ernstig over, om 
hen na het einde van dit leerjaar alhier hunne studiën verder te 
doen voortzetten, de beslissing is echter hoogst moeijelijk, God 
helpe ons! om de beste keuze te doen.

 Bij het schrijven op dezen dag, herinner ik mij hoe dezelve eenmaal 
een dag van groote vreugde en daarna een van diepe smart was. 
Voor elf jaren geleden vertrok ik met vrouw en kinderen, na eene 
allergevaarlijkste ziekte, die mij vier maanden lang hier te Mid-
delburg ten huize van Papa vD127 gehouden had, geheel hersteld 

125 ‘School leggen’ was een uitdrukking voor kinderen buiten hun woonplaats op (kost)school 
doen.

126 Te keer gaan = tegengaan.
127 Papa van Doorn, vader van AJvT’s eerste vrouw Henriette van Doorn.
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naar onze woonplaats Biervliet terug, en slechts één jaar daarna op 
denzelfden dag werd mij mijne zoo innig geliefde vrouw door den 
dood ontrukt. Voorwaar eene krachtige prediking van ’t mensche-
lijke leven, afwisseling van vreugd en smart. Hoezeer weet echter 
de goede God de wonden die Hij slaat te verzachten, te lenigen, te 
vergoeden, zoo overtuigend ook weder bewezen in mijne lotgeval-
len, door mij het verlies van die lieve brave vrouw zoo spoedig door 
eene tweede, harer waardig, te vergoeden!

1854
23 januari Den 23 december 53 begon het te dooijen met zachte regen en Z.W. 

wind. Dienzelfden dag ging de wind echter weder naar het N.O. 
met vernieuwde vorst, zoodat de thermometer op maandag den 26 
dec.r ’s morgens om 8 uur op 17o stond.128 Dien dag kwam er echter 
weder verandering aan de lucht, met min of meer dooi, ’s nachts 
daaraan volgende andermaal sneeuw met een thermometerstand 
van 33o en onmiddellijk daarna weder vorst, teekenende den therm. 
den 28 dec.r ’s morgens om 8 uur 21o.; totdat eindelijk den 5 jan. 54 

128 De vermelde temperaturen kennelijk in graden Fahrenheit, waarbij 0o C = 32o F. Dat betekent 
voor de vermelde temperaturen: 17o F = - 8o C, 33o F = ca. 0,5o C en 21o F = - 6o C. 

Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen, waar AJvT 
met zijn eerste vrouw Henriette na hun 
huwelijk ging wonen en hun beide ‘jongetjes’ 
geboren werden en waaraan hij in een 
weemoedige overpeinzing terugdacht op 
21 december 1853.
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zich eene meer doorgaande dooi openbaarde, ten gevolge waarvan 
op den 7 daaraan volgende het verbod van 16 december a.p.129 om 
te mogen schuren werd ingetrokken, hoewel het nog niet had ge-
regend, maar ten gevolge der gevallene sneeuw. Van toen aan ging 
de dooi door, met afwisseling van nachtvorstjes, zoodat het op de-
zen tijd doorgaans zacht winterweer was. De gevallene sneeuw had 
zich, ten gevolge van de daarbij geheerst hebbende sterke wind, op 
sommige plaatsen tot eene verbazende hoogte opgestapeld, zoo als 
bij geen menschen geheugenis had plaats gehad, in vele streken was 
alle gemeenschap gedurende verscheidene dagen geheel gestremd, 
onder anderen tusschen hier en Vlissingen, alwaar de sneeuw op 
den weg tot een manshoogte lag, en niet eerder berijdbaar was 
voordat men er een weg door gegraven had, waardoor de sneeuw, 
die men aan de zijden van den weg had gestapeld, nog in lang niet is 
opgeruimd; de straten in de stad waren ook letterlijk onbruikbaar, 
de post geraakte drie dagen ten achteren en ook de berigten uit het 
overige gedeelte des Vaderlands waren niet gunstiger.

 Den 14 januarij gaf ik weder eenig bloed op, voor het eerst sedert 
wij in stad waren. Wij lieten toen dokter van den Broeke komen, 
die weder 8 bloedzuigers deed zetten, waarop het bloed den vol-
genden dag achter wegen bleef, maar zich den 16 in geringe mate 
andermaal vertoonde, en nog drie dagen lang, in steeds afnemende 
mate, aanhield. De dokter schreef daarop veel beweging voor, door 
dagelijksche wandelingen, ook al was het weder minder gunstig, en 
dit scheen mij veel goed te doen; daarbij trof ik het allergelukkigst 
met het weder, daar het doorgaans niet koud was, alleen nogal dik-
wijls mistig, maar dit deed mij geen hinder, hoegenaamd.

 Op den 15 januarij ’s middags om 2 uur overleed Oom de Jonge. Het 
scheen dat het der Voorzieningheid behaagd had dat hij zich eerst 
van al zijn aardsche werkzamheden zou los maken, om hem daarna 
in Zijn eeuwige rust op te nemen, daar hij slechts weinige dagen 
tevoren voor zijne laatste betrekking had bedankt, met het voor-
nemen om zijne overige dagen temidden van de zijnen in geoor-
loofde rust door te brengen, na een zoo werkzaam en nuttig leven. 

129 Anno passato (Lat.): (in) het afgelopen jaar.
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Maar de goede Hemelsche Vader had hem eene betere rust toe-
gedacht dan dit aardsche leven immer opleveren kan. Eene ziekte 
van slechts acht dagen – de vorige zondag was hij nog naar de kerk 
geweest – maakte een einde aan zijn leven, dat lang kalm en rustig 
had daarheen gevloden; maar gedurende de laatste jaren veel had 
opgeleverd dat hem zwaar drukte en soms diep ter neder sloeg en 
daardoor zijn gestel deed lijden. Velen verloren door zijnen dood, 
daar zijn leven onafgebroken aan de lijdende menschheid was ge-
wijd. Hij mogt den ouderdom van 66 jaren bereiken. Op den 21 
dezer maand werd hij begraven.

 Den 16 jl. ontstak men alhier voor het eerst het gaslicht; de twee 
eerste avonden slaagde dit niet gunstig doordien er water in de bui-
zen was gekomen, door de vele sneeuw en daarop gevolgde dooi, 
maar nadat men dit had trachten te verhelpen openbaarde zich 
eene meer en meer gunstige werking, zoo dat het zich laat aanzien 
dat, wanneer alles in gereedheid wezen zal – er branden nu nog 
slechts 80 lantaarns – Middelburg in eene goede straatverlichting 
met de Hollandsche steden zal kunnen wedijveren.

19 april Na mij op den 24 febr. sedert 10 à 12 dagen niet wel gevoeld te heb-
ben, koortsachtig en veel nachtzweet, gaf ik heden weder wat bloed 
op, niettegenstaande ik mij juist toen wat beter begon te gevoelen; 
maar bleef steeds zeer aan opgezetheid in de buik laboreren. Op 
den 2 mrt werd buik en borst met een machine onderzocht, waarbij 
iets regts van het midden der buik bij harde drukking een zeer pijn-

Begin 1854 kreeg Middelburg 
straatverlichting op gas. Na wat 
aanvangsproblemen ‘openbaarde 
zich eene meer en meer gunstige 
werking’ en AJvT noteert met enige 
trots dat Middelburg ‘in eene goede 
straatverlichting met de Hollandsche 
steden zal kunnen wedijveren.’



Hendrik Struik 225

lijke plek werd ontdekt, terwijl de borst niets bijzonder aanwees. 
Ik hoestte toen weder veel. Den 7 maart werden er op de pijnlijke 
plaats op de buik drie bloedige koppen130 gezet, die echter niets 
goeds schenen uitgewerkt te hebben, ja waarna ik mij zelfs minder 
aangenaam gevoelde, het nachtzweet bleef toen echter genoeg-
zaam weg. Den 18 maart werd de buik andermaal onderzocht, en 
daar de pijn nog altijd in dezelfde mate anwezig was, bepaald den 
volgenden dag weder koppen te zetten; op dien morgen ontdekte 
zich weder eenige bloedfluimen, hetwelk echter spoedig ophield. 
Met het koppen wordt nu steeds om de 8 à 14 dagen voortgegaan, 
echter altijd na een voorafgaand onderzoek; tusschen beide om 
de 4 weken worden nog steeds de bloedzuigers geappliceerd, 5 à 6 
stuks tegelijk. Den 24 maart mogt ik het voorregt genieten mijn 41 
jaardag te vieren, onder naar omstandigheden vele gelukkige tee-
kenen, mijne gezondheid was zeker in dat jaar niet achteruitgegaan, 
al mijne betrekkingen genoten eenen gewenschten welstand, ieder 
gaf mij ondubbelzinnige blijken van belangstelling op dien dag, en 
mijne lieve beste vrouw had niets verzuimd om denzelven een regt 
feestelijk aanzien te geven, zoodat alles mij moest opwekken tot 
de meest hartelijke dankbaarheid jegens Hem van wien alle goede 
gaven afdalen. Hetgeen gewoonlijk eenig bitter mengt in de vreug-
de van onze huiselijke feesten, namelijk dat wij daarbij steeds onze 
lieve jongens missen, werd ook ditmaal minder gevoeld, omdat wij 
het vooruitzigt hadden hen beide na de vacantie bij ons te houden: 
Anthon om hier de Latijnsche school te doorloopen, en Arnout 
ten einde hem niet alleen te Haarlem achter te laten, om hem hier 
op de school van wijlen den heer Cox131 te plaatsen, althans indien 
die bekwame onderwijzer op eene waardige wijze werd vervangen. 
God geve dat deze beslissing tot hun wezentlijk geluk moge leiden.

 Den 15 april werden weder 6 bloedzuigers aangewend omdat zich 
andermaal een paar morgens een zeer gering verschijnsel van bloed 

130 Zie noot 67.
131 Vermoedelijk de onderwijzer A.A. Cox, die in een verslag van de onderwijsinspecteur van 

1849 werd omschreven als ‘een paedagoog van de eerste soort, even grondig bedreven in het 
Fransch als in het Hoogduitsch.’
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aan een fluim vertoonde, en heden daarenboven 3 koppen, wegens 
de buitengewone zwelling der buik.

 In de Middelburgsche Courant van 15 april werd andermaal het 
verbod tegen het schuren opgenomen, daar het genoegzaam gedu-
rende eene maand weder niet had geregend, met doorgaans helder 
weder en Noordelijke of Oostelijke winden, waardoor het afwis-
selend koud en warm was, al nadat de wind zich sterker of flaau-
wer deed gevoelen. Vooral de laatste dagen was het buitengewoon 
warm, zoo dat de Thermometer soms tot 73o rees.132 Intusschen 
had de natuur zich reeds krachtig ontwikkeld, zoo dat alle boomen 
in het groen getooid waren; het verlangen naar regen was echter 
zeer groot, vooral voor de tuinvruchten en het koolzaad. 

 Hoe lagchend en vrolijk de natuur zich ook heden vertoont, toch 
hebben wij reden ons daarin niet onvermengd te verheugen; wij 
zien hedenavond de aankomst tegemoed van zwager Willem van 
Doorn,133 begeleid door zijnen vader die hem dadelijk is gaan afha-
len op de tijding dat zijne gezondheid in eene allertreurigste toe-
stand verkeerde. Zijn dokter oordeelt dat hij in de laatste periode 
der teering verkeert, zoo dat men vreesde [dat] hij zelf niet meer 

132 73o Fahrenheit = ca. 23o Celsius.
133 Jhr. Willem Anthony van Doorn (1832 - 4 juni 1854) was de jongste in het gezin van elf kinde-

ren waarvan Henriette, de eerste vrouw van AJvT, de oudste was geweest.

Het gebouw van de Latijnse school 
aan de Latijnsche schoolstraat te 
Middelburg, die Anthon zou gaan 
bezoeken nadat begin 1854 besloten was 
dat ‘onze lieve jongens’ de kostschool in 
Haarlem zouden verlaten  
(foto C.W. Bauer, Middelburg).
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transportabel zou wezen, gelukkig schijnt daartoe echter nu wel de 
hoop, met veel omzigtigheid, te bestaan. Met verlangen zien wij 
zijne aankomst te gemoet, hoewel de hoop op herstelling geheel 
is geweken, zoo kan hij toch temidden zijner betrekkingen, in zijn 
Vaderlijk huis, veel beter verpleegd worden en zijn voorbereiding 
voor die woning hierboven zich meer en krachtiger ontwikkelen 
onder de leiding zijner hem zoo liefhebbende en Godvruchtige 
zuster.134 Niet weinig strekt het onder deze zware beproeving tot 
troost, dat onze verheerlijkte Zaligmaker en Verlosser ook reeds 
zijn eenige hoop en de rotssteen van zijn vertrouwen is geworden. 
O, welk eene benijdenswaardige ziekte is deze, daar bij het lijden 
des ligchaams de ziel het doorgaans zoo wel heeft, en het einde 
van dezelve meestal een blijmoedig heengaan tot den Vader heeten 
mag.

 Morgen hopen wij ons buitenverblijf te gaan betrekken.
22 april Onze hoop is verwezenlijkt, onder het heerlijkste weder werd het 

transport volbragt, niettegenstaande lucht en weerglazen sedert 24 
uren verandering van weder aankondigden, en in waarheid waren 
wij ook naauwelijks een uur of drie buiten, of een zacht regentje 
verkwikte het dorstige aardrijk [?], met doodstilte en zacht weder. 
De admospheer was zoo verkwikkelijk en aangenaam als men het 
immer in dat jaargetijde kan hopen of verwachten. Zou dit geze-
gend begin een even gelukkig einde voorspellen? Zeker erken ik 
met warme dankbaarheid dat wij het in den doorgebragten winter 
zeer wel hadden, dat mijne gezondheid veelal stof tot bemoediging 
opleverde, maar toch blijft dezelve nog altijd zorgelijk, en deze zo-
mer zal nu veel beslissen, wat wij daarvan verder voor de toekomst 
mogen hopen en vertrouwen. Ook de te verwachten bevalling 
mijner lieve Anna kan niet zonder ernstige gedachten worden te 
gemoet gezien, en voegt men daarbij dat het toch altijd eenigzins 
twijfelachtig blijft of onze beslissing in het verder opvoedingsplan 
onzer jongens tot hun nut en geluk zal leiden, dan voorzeker heb-

134 Van Henriette’s zeven zusters waren er in april 1854 al vier overleden. De liefhebbende en 
godvruchtige zuster die, zo mag worden vermoed, nog bij Papa van Doorn thuis woonde 
moet of de al eerder genoemde Caroline geweest zijn (zie noot 71), toen 26 jaar, of haar zes 
jaar oudere zuster Jkvr. Adriana Wilhelmina (‘Jeanne’) van Doorn (1821-1898).



Stoffe van Dankbaarheid228

ben wij, in het saisoen dat wij nu zijn ingetreden, weder ruime stof 
om ons vertrouwen op U, onzen Hemelschen Leidsman te verster-
ken en om de noodige kracht daartoe van Boven vurig en aanhou-
dend te bidden. En mogt de heerlijke verwelkoming der natuur, bij 
onze aankomst buiten, niet als het zinnebeeld van het lot dat ons 
daar verbeidt kunnen beschouwd worden, maar integendeel als 
eene verzachting van het leed dat ons wacht, O, Vader, geeft ons, 
ons kruis blijmoedig op te nemen en het onzen Heer en Voorgan-
ger waardig na te dragen.

4 juli Vrijdag den 21 april veranderde het weder in koude met Noorde-
lijke winden, ware maartsche buijen met hagel en sneeuw deden 
zich gevoelen en dat met eene zeer lage [...] [controleerstand?]. 
Tusschen deze buijen in heerschte er gedurende één nacht een fik-
sche vorst, waardoor de in volle bloei staande vruchtboomen en 
de aardappelen, voor zover ze boven den grond stonden, zeer veel 
leden; deze laatste herstelden zich hiervan echter spoedig, maar 
voor de vruchten was en bleef dezelve op veler plaatsen noodlottig, 
daar de schoone hoop op een goede vruchtenoogst veel verijdeld 
werd. Echter niet allerwege had de vorst die treurige gevolgen, zeer 
in elkanders nabijheid gelegen plaatsen ondervonden een werkelijk 
verschil in hare uitwerking. Ook het jeugdige groen werd sterk aan-
getast en herstelde zich daarvan niet; gelukkig dat de meeste veld-
vruchten weinig van dien nadeeligen invloed ondervonden, zoo dat 
wij nog tot heden toe op eenen bijzonder voordeeligen oogst mo-
gen hopen, vooral wat de tarwe betreft. Deze nachtvorst herhaalde 
zich een veertien dagen later nogmaals, waardoor wij echter hier 

Eind april 1854 gaf het door AJvT 
veelvuldig en uitvoerig besproken 
‘weder’ een periode met ‘ware 
maartsche buijen met hagel en sneeuw’ 
te zien en baarde ‘één nacht met fiksche 
vorst’ hem grote zorgen voor de in volle 
bloei staande vruchtbomen.
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minder nadeel ondervonden dan wel in andere streken van ons Va-
derland het geval schijnt geweest te zijn.

 Tot nog toe is de zomer niet aangenaam geweest wat het weêr be-
treft, meestal regenachtig, weinig zonneschijn, veeltijds guur en 
koud, met zeer enkele broeiachtige en benevelde dagen, zoo dat 
warm en droog weder onder de zeer gewenschte zaken behoorde, 
zoo wel uit genoegen als voor het belang van den oogst. Zeer enke-
le stemmen beginnen zich reeds te verheffen over den nadeeligen 
invloed van het vochtige luchtgestel op de veldvruchten, ook een 
paar kreten lieten zich hooren “de aardappelenziekte heeft zich we-
der geopenbaard.” God verhoede het! maar schenke ons lijdzaam-
heid en geduld om Zijnen altijd wijzen en liefderijken wil te verbei-
den.

 Den 19 mei hadden wij het geluk den 33e jaardag van mijne bes-
te Anna te vieren, wij genoten allen naar omstandigheden eene 
goede gezondheid, en zij wier bevalling met zulke rasse schreden 
begon te naderen, was en bleef steeds volmaakt wel, dankbare vro-
lijkheid heerschte diensvolgens in onze gemoederen, ons lot en 
leven verder onzen Hemelschen Vader aanbevelende. Hoe geheel 
anders was het echter den volgenden dag, het 70en jaarfeest van 
onzen Oom vT.135 Ja, wel leverde zijne onwankelbare gezondheid 
de ruimste stoffe van dankbaarheid en zoo veel goeds daar bene-
vens; maar hoe werd dat als verdrongen in het ouderhart voor dit 
eene, eene geliefde dochter op het kraambed geworpen te zien, dat 
naar alle menschelijke berekening wel haar doodleger wezen zal.136 
Hun oudste kind137 leed allerwaarschijnlijkst aan de teering; maar 
hoe zeer ook haar ligchaam en hare krachten mogten verzwakken, 
hare ziel nam toe in krachten en geloof, hoop en liefde, en dus ook 
hier, zoo als altijd, hoewel met een betraand gelaat, was ruime stof-
fe voor stille blijmoedige dankbaarheid.

135 Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, zie noot 65.
136 Niet duidelijk is wie hiermee bedoeld wordt. Van de vijf dochters van DGvT (die zelf pas op 

zijn 42e trouwde) was er in 1854 nog niet één gehuwd. Ook van schoondochters was in 1854 
nog geen sprake.

137 Jkvr. Anna Catharina (‘Anna’) van Teylingen (1827 - 24 okt 1854).
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 Op den 20 april ll.138 schreef ik dat de hoop op herstelling van mijn 
zwager Willem vD geheel geweken was; dat vooruitzigt verwezen-
lijkte zich op den 4 julij139 ’s morgens om half acht uur, toen stierf 
hij, en zijn sterven mogt in waarheid een henengaan tot den Vader 
heten, heerlijke troost voor zijn achterblijvende, zoo zwaar en zoo 
herhaaldelijk beproefde betrekkingen! Op den 10 daarna werd zijn 
stoffelijk overschot weggelegd bij zijne hem vooruitgegane verwan-
ten, in de grafkelder op Moesbosch, aan welk laatste eerbewijs ook 
ik kon deelnemen. 

 Hoezeer toch droefheid en vreugde in eene gestadige wisseling op 
dit ondermaansche zijn, bleek ook nu weder ten sterkste, toen tus-
schen boven vermelde dood en begravenis Gods grootheid, magt 
en liefde zich weder op het heerlijkst openbaarde in de geboorte 
van onzen Hendrik Jacob op den 8 junij, ’s morgens ten half ne-
gen uur; terwijl de eerste kreten van het gezonde en welgeschapen 
kindje ruimschoots de ligchaams- en zielesmarten van zijne geluk-
kige ouders vergoedde. De blijde moeder was vanaf het oogenblik 
der verlossing volmaakt wel, nam ras weder in krachten toe, had 
het zalige gevoel haar jongste zelf te kunnen en mogen zogen en 
zag daarvan weldra de aangenaamste gevolgen in zijne aanvankelij-
ke voorspoedige ontwikkeling. Nog sterker bleek die wisseling voor 
mijnen bedroefden schoonvader vD toen hij de plaats, door den 
dood van zijnen geliefden Willem opengelaten, weder mogt aange-
vuld zien door de geboorte van eenen kleinzoon op den 19 julij,140 
een kind van zijnen eigenen zoon Jan Cees;141 deze gelukkige ge-
beurtenis gaf natuurlijk weldra eene blijde rigting aan zijn en zijner 
kinderen zoo droevig gescheurd hart, en ook zij konden met den 
dichter zeggen “Heer Gij schenkt aan ’t korte leven, korte vreugd 
maar korte smart.”

138 Laatstleden.
139 Deze datum is een verschrijving. Willem Anthony van Doorn overleed op 4 juni 1854, en in 

het dagboek is hier met potlood een vraagteken bij geschreven en de datum 4 junij.
140 Ook deze datum is een verschrijving. In het dagboek is hier met potlood bij geschreven: 19 

junij.
141 Jhr. Johan Adriaan Hendrik Cornelis van Doorn (zie noot 116). Zijn vrouw Digna Henrietta 

Snouck Hurgronje beviel op 19 juni 1854 te Nieuw- en St. Joosland van hun eerste kind An-
thony Adriaan.
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 Tusschen deze twee bevallingen in had nog die van onze nicht Ce-
cile Sprenger142 plaats, van eene dochter op den 15 junij.

142 Cecilia Cornelia Lantsheer (1818-1856, gehuwd met Johan Jacob Iman Sprenger, heer van 
Buttinge en Zandvoort (1817-1890, o.a. burgemeester van Domburg, lid van Prov. en Gedep. 
Staten van Zeeland). Ook zij stamde uit het huwelijk Lantsheer-Steengracht (haar grootou-
ders, met wie de familierelatie van de eerste vrouw van AJvT is toegelicht in noot 76) en beviel 
op 15 juni 1854 te Middelburg van hun dochter Clementine Frederike Sprenger (1854-1938).

Bij het overlijden aan de tering van zwager Willem van Doorn en de min of 
meer gelijktijdige geboorte van zijn eigen zoon en kinderen van zwager Jan 
Cees van Doorn (boven) en nicht Cecile Sprenger-Lantsheer (onder), beseft 
AJvT ‘hoe zeer toch droefheid en vreugde in eene gestadige wisseling op dit 
ondermaansche zijn’(lithografie J.P. Berghaus, foto RKD).
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 Gedurende het tijdsverloop dat ik voor het laatst deze korte her-
inneringen opteekende, bleef het met mijne gezondheid meest op 
dezelfde hoogte, zoo dat tot nu toe de zomer niet zoo gunstig was 
als de winter had doen hopen. Bloedzuigers en koppen bleven het 
voornaamste en standvastige geneesmiddel, medicijnen werden 
dikwijls verwisseld maar zonder vrucht, alleen de zwelling der bee-
nen week genoegzaam geheel. Bloed vertoonde zich hoogst zeld-
zaam en dan nog in zeer geringe hoeveelheid, zoo als op dingsdag 
den 13 junij ’s morgens bij ’t ontwaken, bestaande echter maar in 
vier flink gekleurde fluimen, waarvoor bovendien eene gegronde 
reden te vinden was in het gebruik van een half bord zoete pap, die 
ik sedert ½ jaar niet gegeten had en reeds dadelijk bleek mij uiterst 
slecht te bekomen, zoo dat dezelve eene uitwerking had, het best te 
vergelijken bij eene zeer geringe graad van vergiftiging. 

 Op den 23 junij had ik het genoegen mijne lieve vrouw weder voor 
het eerst in de buitenlucht te zien, en twee dagen later onze jong 
geborene, hetwelk beide zeer goed bekwam en voorts dagelijks bij 
gunstig weder werd voortgezet. Mijn vurige wensch onze jongetjes 
zelf te kunnen afhalen, was ik zoo gelukkig op den 26 junij ten uit-
voer te kunnen brengen, den 27e ontmoette ik hen in den besten 
welstand, er zeer goed uitziende; den 28 namen wij afscheid van 
den Hr. en Mevr. Scholten, met een innig gevoel van dankbaarheid 
voor de goede verzorging en hartelijke welwillendheid welke onze 
kinderen gedurende 3 jaren in hun huis hadden ondervonden, ook 
de kinderen waren bij dit afscheid zeer geroerd en gevoelden al-
thans eeniger mate wat zij dezen onderwijzer en zijne uitmuntende 
vrouw verschuldigd waren. Voor mij was dat oogenblik bovendien 
treffend, omdat voor de kinderen een geheel nieuw tijdperk zou 
aanbreken bij het betrekken van andere scholen, en de uitwerking 
daarvan toch altijd eenigzins in het onzekere lag. Den 29 junij arri-
veerden wij op Poelwijk, alles in de meest gewenschte toestand we-
der vindende, regt tevreden in het midden van mijn zoo dierbaar 
gezin teruggekeerd te zijn en dankbaar aan God, die al weder één 
aan mijn honderde bevredigde wenschen had toegevoegd, niette-
genstaande mijne gezondheidstoestand mij zoo menigmaal het te-
gendeel had doen vrezen.
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30 augustus Den 6 julij verspreidde zich weder het gerucht van het ontstaan 
der aardappelziekte, welke ook verder algemeen voortging, doch 
zonder zulke hevige verwoestingen aan dit gewas aan te rigten, zoo 
dat wij dit jaar in waarheid veel gewonnen hebben; de prijs is op dit 
oogenblik voor de beste soorten f 3.- de mud. In de nacht tusschen 
6 en 7 julij gaf ik weder één bloedfluim op, doch zonder verder ge-
volg.

 Op den 16 julij hadden wij het voorregt onzen Henry door Ds. 
Kam te Souburg143 in de namiddag Godsdienst door den doop in 
de Gemeente van Christus te zien inwijden, zoo als altijd werd 
deze plegtigheid door den waardigen Kam met veel hartelijkheid 
en indrukwekkend verrigt, hebbende daarbij de woorden “Laat de 
kinderkens tot Mij komen, want dezulken is het Koningrijk der he-
melen”144 tot grondslag zijner leerrede. God make ons getrouw aan 
de belofte en verpligting, toen bij vernieuwing op ons genomen, 
en doe onzen lieveling tot een sieraad van de gemeente waarin hij 
thans werd opgenomen, opgroeijen. Ds. Kam met vrouw en doch-
ter met Papa van Doorn en de zusters dineerden dien dag bij ons, 
dien wij regt gelukkig mogten doorbrengen en door heerlijk weder 
veraangenaamd werd, hoewel het weder anders nog steeds regen-
achtig maar zacht bleef, totdat het zich op 19 julij tot meer vastheid 
scheen te willen zetten met groote warmte, hetwelk echter ook al 
spoedig bleek niet zoo te zullen blijven. Over het algemeen hadden 
wij nog tot de laatste dagen van Augs wel weinig regen maar steeds 
dreigende, hoe gunstig de weerglazen ook stonden, doorgaans be-
trokken ja dikwijls zelfs buijige lucht, zonder veel warmte en toch 
zeer gunstig oogst weder, zoo dat die allergelukkigst werd ingeza-
meld. 

 Sedert vier dagen hebben wij overheerlijk weder, zonder drukkende 
warmte, en ik geloof dat heden de tarwe wel in geheel Walcheren 

143 Ds. Cornelis Adriaan Kam (1804-1872) was van 1840 tot zijn emeritaat in 1871 predikant 
van de Hervormde Gemeente van Oost- en West-Souburg. AJvT beschouwde hem als ‘onze 
achtenswaardige vriend’ (zie de vermelding op 1 oktober 1851) en noteerde diens verjaardag in 
zijn verjaardagenkalender. Ds. Kam werd in 1872 als predikant opgevolgd door Ds. Bastiaan 
van Schelven, die later de schoonzoon van AJvT zou worden.

144 Mattheus 19:14.
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is ingezameld, welke [...] zoo gunstig is, dat men zegt dezelve wel 
als dubbel van een gewoon jaar te kunnen aanmerken; de Middelb. 
Courant vermeldt dat een gemet tarwe in het 4e district 24 mud145 
heeft opgeleverd, dit is echter bijna ongelooflijk. 

 Op maandag 7 augs ging Arnout voor het eerst naar zijn nieuwe 
school, waartegen hij nogal opzag, vooral ook omdat hij nu An-
thon mist, en telken maandag bij zijn vertrek is hij nog maar laag 
gestemd; ik vrees dat ook de weinige leerlust hieraan niet geheel 
vreemd is, anders schijnt hij het toch aanvankelijk wel te maken.

 Op den 17 aug.s des namiddags 3 uur overleed Tante Dine,146 na ge-
durende 3 maanden bedlegerig te zijn geweest. De dokter noemde 
hare ziekte eene hevige zenuwziekte, die bij minder goede verzor-
ging tot rotkoorts147 zou zijn overgegaan. Het was een allertreurigst 
ziek- en sterfbed, meest onpresent,148 soms zeer onrustig, door-
gaans uiterst dof, vooral de laatste dagen, gedurende welke zij ook 
zelfs geen drop water meer kon gebruiken; vooral de laatste nacht 
en dag was zeer akelig, zoo zelfs dat het scheen of er van binnen 
reeds ontbinding plaats greep voordat nog het leven was geweken. 
Uit sommige opgevatte uitdrukkingen, scheen zij echter veel besef 

145 ‘Gemet’ was een oude aanduiding voor een oppervlakte van ca. 4500 m2 land (vgl. de naam 
Tien Gemeten). Gewoonlijk bracht in die tijd een gemet ca. 10 mud (= 10 hectoliter) tarwe op.

146 Zie noot 85.
147 Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1864-2001) een ‘oude benaming voor de 

gevaarlijke ziekte die men thans typhus noemt, of algemeener voor: typheuze koortsen, (...) 
veelal ontstaande door ontbering, slecht voedsel, bedorven lucht, verandering van lucht en 
klimaat enz.’

148 Buiten bewustzijn.

Vanwege ‘overheerlijk weder’ in de zomer van 1854 was de tarwe-oogst op Walcheren bijzonder 
gunstig. De Middelburgsche Courant van 29 augustus 1854 berichtte dat één gemet land in 
Breskens 24 mud had opgeleverd. AJvT las dit bericht, en vond het ‘bijna ongelooflijk’.
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van haren toestand te hebben en met gelatenheid in het geloof op 
haren Zaligmaker den dood tegemoet te gaan. Alzoo werd ook zij 
van haren moeitevollen en zwaar beproefden aardschen loopbaan 
afgelost en staren wij haar na met de hoop dat het sterven haar 
oneindig gewin zal geweest zijn. Reeds spoedig vertoonden zich 
sporen van ontbinding aan het lijk, zoo dat [de] kist spoedig moest 
gesloten worden en de naden met glorure149 dicht gestreken. Op 
maandag den 21 had de begravenis op Moesbosch plaats.

 Maandag 28 legde Anthon het toelatingsexamen voor de Latijnsche 
school af, en op dingsdag morgen namen de lessen aldaar een aan-
vang. Regt gelukkig gevoelden wij ons, onze kinderen allen in onze 
nabijheid te hebben, het is een onbeschrijflijk kalme en rustige ge-
waarwording en wij hebben daardoor ook veel meer van hunnen 
vacantietijd genoten, omdat die niet gepaard ging met het treurige 
gevoel van hun aanstaand vertrek. Tot nog toe kunnen wij ons niet 
anders dan hartelijk verblijden over onze beslissing in dezen, God 
geve dat dit steeds in toenemende mate het geval wezen moge.

18 oktober Tot den 13 september genoten wij aanhoudend droog en mooi we-
der, zoo dat alle veldvrugten droog en goed konden ingezameld 
worden, alles bevestigde de hoop op eenen overvloedigen oogst, 
vooral echter de tarwe en paardeboonen.150 

149 Bedoeld zal zijn Chlorure (de chaux), een verbinding van chloor en kalk, toegepast om (de 
geur van) ontbinding tegen te gaan.

150 De paardenboon is een variant van de tuinboon, volgens het Woordenboek der Neder-
landsche Taal (1864-2001) ‘zekere verscheidenheden der plant Vicia faba L. (Faba vulga-
ris Mönch); (...) Deze boonen dienen thans vooral als voedsel voor dieren, maar worden ook 
wel door arme menschen en kinderen gegeten.’

De paardenbonen behoorden 
tot de ‘veldvrugten’ waarvan 
in 1854, dankzij ‘aanhoudend 
droog en mooi weder’, de 
meest overvloedige oogst kon 
worden ingezameld.
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 Ook de aardappelen hadden veel minder van de gewoone ziekte 
geleden, de prijzen der levensmiddelen bleven echter zeer hoog, 
de tarwe gelde151 doorgaans nog f 14.-, de beste aardappelen weinig 
minder dan f 3.50 à f 4.- en het laat zich niet aanzien dat daar-
in dezen winter nog aanmerkelijke vermindering komen zal, daar 
de oorlog met Rusland steeds met vernieuwde woede voortduurt 
en de goudader in Californie en Australie voortdurend mild blijft 
vloeijen.152 Welke een ruime stof van dankbaar[heid] levert derhal-
ve, juist in dezen tijd, deze gezegende oogst jegens het Weldoend 
Opperwezen op! 

 Op zondag den 24 september vierde Ds. Kam openlijk zijne 25 ja-
rige predikdienst, welke op den vorigen woensdag was volbragt. 
Jammer dat het genoegen van dezen dag eenigzins werd vermin-
derd door de ziekte van hem en zijne vrouw; maar ook zelfs hierin 
ontving hij de zoo zigtbare ondersteuning der Voorzienigheid daar 
het hem nog gegeven werd om, naar de wensch van zijn hart en die 
der gemeente, in het namiddag uur voor de gemeente op te treden 
en eene doorwrochte rede, vol van het innigst dankbaar gevoel ge-
paard met het volste vertrouwen op zijnen grooten Heer, met vuur 
en gevoel uit te spreken. De brave man smaakte dan ook genoegen, 
van de ondubbelzinnigste belangstelling, niet alleen van zijne ge-
meente maar ook van zijne vorige waar hij elf jaren gestaan had, en 
van zijne vrienden en ambtgenooten uit de twee naburige steden. 
In de voormiddag Godsdienstoefening was zijn oudste broeder van 
Dreischor voorganger geweest.

 Het mooije weder duurde met korte afwisseling tot de helft van 
october voort, thans is het buijig met veel regen.

 De jaardag van onze lieve Louize mogten wij onder de gelukkigste 
omstandigheden vieren, waarbij wij ook, sedert drie jaren, het ge-
noegen smaakten onze beide oudste jongens tegenwoordig te zien, 
terwijl ons lief drietal nog met een prettigen, flinken mooijen jon-

151 ‘Gelde’ is (heel) oud Nederlands voor ‘kost’.
152 Het effect van de Krimoorlog, hoe betrekkelijk ver weg die ook gevoerd werd, op de hoge 

voedselprijzen op Walcheren kan men zich nog enigszins voorstellen, maar voor het door 
AJvT veronderstelde effect daarop van het succes van de Gold Rush in Amerika heeft de be-
werker, ondanks intensief ‘googlen’, geen verklaring kunnen vinden.
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gen vermeerderd was. O, welke stof tot dankbaarheid leverde de-
zen dag in het bijzonder weder voor ons op, en dat doen alle onze 
dagen! En hoe beantwoorden wij daaraan? Er is geen ondankbaar-
der wezen dan de mensch ........

 Den 7 october ontwaarde ik koortsachtige aandoeningen, die zich 
naar het scheen gedurende bijna acht dagen dagelijks min of meer 
deden gevoelen, echter in geringe mate, maar eindigende steeds 
met overvloedig zweet; daarna werd het meer duidelijk eene zoo-
genaamde dubbel-derdendaagsche koorts,153 buiten dezelve bleef ik  
mij wel gevoelen, en de eetlust was naar omstandigheid zeer goed 
en alle functiën waren redelijk wel, zoo dat er niets aan gedaan 
werd, het medicament dat ik tegen mijne gewone kwaal gebruik-
te werd achterwegen gelaten, alleen het gewoon likkepotje154 [...] 
doorgebruikt. Het hoesten bleef hieronder meest hetzelfde, soms 
wat meer, dan wat minder; wel veranderde het hoesten en opge-
ven eenigzins van aard, op 12 october onder anderen gaf ik bij het 
ontwaken weder eenige zwarte fluimen op en op zaterdag den 14e 
bloedfluimen, hetwelk zich echter tot nu toe niet meer heeft her-
haald. Tot heden duurt die koorts nog voort, vandaag is de dag dat 
ik dezelve weder zou moeten hebben en op dit oogenblik 1 uur 
meen ik hem alweder te hebben voelen aankloppen, wat zal die 
koorts uitwerken? Ik weet het niet; maar dit weet ik, dat voor de-
genen die God vrezen alle dingen moeten medewerken ten goede, 
derhalve mijn lot en dat der mijnen slechts vol vertrouwen den al-
leen wijzen en liefderijken God aanbevolen.

december Woensdag 17 october op den avond van den dag dat ik bovenstaand 
schreef, bij het doorkomen der koorts weder eenige bloedflui-
men opgegeven, hetwelk tot den volgenden dag tot 5 uur min of 
meer aanhield, tengevolge waarvan mijn dokter noodig oordeelde 
de koorts door de kinine te breken, hetwelk ook dadelijk gelukte, 
zonder dat dezelve zich weder vertoonde; waartoe het gebruik der 

153 Vgl. noot 79.
154 Benaming voor een ondiep potje met een zalfachtig geneesmiddel, dat daaruit likkenderwijs 

ingenomen moest worden. Welk geneesmiddel het betrof werd door AJvT wellicht aangeduid 
door het onleesbare woord (fitis?) dat hij erna vermeldde.
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kinine gedurende een week of zes werd voortgezet, onder welk ge-
bruik de hoest niet vermeerderde, waarvoor nogal vrees bestond. 

 Van ’t begin tot 26 van october steeds regenachtig weder, soms 
zware buijen. Den 26 klaarde het op, en hadden toen gedurende 
een dag of zes het heerlijkste weder.

 Den 23 october overleed Jeanne Hurgronje van Adrichem,155 eene 
vrouw die zeker het schrikkelijkste lot heeft getorst dat op aarde 
denkbaar is; voor haar zelve was derhalve de dood een zegen, maar 
voor hare nog zoo jeugdige kinderen!...... Wij zouden zeggen, een 
vreeslijke ramp, maar de eeuwigheid zal gewis oplossen dat ook de 
wijsheid en liefde Gods hierin krachtig geopenbaard is.  

155 Adriana Magdalena (‘Jeanne’) van Adrichem (1813-1854), gehuwd met Ds. Jacobus Julianus 
Snouck Hurgronje (1812-1870, predikant te Gapinge 1812, Colijnsplaat 1840 en Tholen 1844), 
met wie zij (nog) vijf kinderen had in de leeftijd tussen 5 en 16 jaar. Hij was een zoon van 
‘Oom Hurgronje’, zie noot 66. Met het door de overledene getorste ‘schrikkelijkste lot dat op 
aarde denkbaar is’ had AJvT vermoedelijk het oog op het feit dat haar echtgenoot op 3 mei 
1849 door het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland uit zijn ambt was ontzet wegens ‘trouwe-
loze dienstverlating, gepaard met verzwarende omstandigheden’, welke laatste verband 
moeten hebben gehouden met het feit dat Hurgronje een verhouding was begonnen met 
Anna Maria de Visser, meerderjarige dochter van zijn ambtgenoot in Tholen, Ds. Christiaan 
de Visser (bron: P.S. van Koningsveld, ‘Snouck Hurgronje zoals hij was (2)’ in: De Gids 1981, 
jg. 144). Ca. drie maanden na het overlijden van Jeanne hertrouwde Hurgronje met Anna 
Maria de Visser, uit welk huwelijk nog drie kinderen voortkwamen, onder wie de beroemde 
arabist Prof. Dr. Christiaan Snouck Hurgronje.

Adriana Magdalena (‘Jeanne’) Snouck Hurgronje-
van Adrichem, die in haar leven volgens AJvT een 
zo ‘schrikkelijk lot’ had getorst dat haar overlijden in 
1854 voor haarzelf wel een zegen moest zijn geweest 
(Barbiers, gedrukt silhouet).
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 Den 24 october n/m half drie was het lang voorziene einde van 
Anna v.T. daar,156 geheel voorbereid zag zij de dood als een welko-
me bode tegemoet; O, het sterven zal haar voorzeker gewin zijn 
geweest, heerlijke troost voor de diep gewonde ouderharten! Den 
30ste werd haar stoffelijk overschot ter aarde besteld.

 De laatste dagen van october begon ons lief en voorspoedig Henri-
tje wat te hoesten, gepaard met volheid van het borstje, zoo dat het 
mij aangenaam was op 1 nov.r stadswaarts te verhuizen, teneinde 
beter geneeskundige hulp te kunnen inroepen. Het weder was ons 
dien dag nog zeer gunstig, maar dit is ook wel de laatste mooije dag 
geweest die het geheele jaar meer opleverde, hebbende gedurende 
dien tijd meestal regen met veel wind.

 Den 3e november weder eenig bloed opgegeven, alstoen 6 bloed-
zuigers gezet. In den nacht van 13 op 14 november nogal beduidend 
gevroren, den 15e echter weder slecht regenachtig weder, terwijl er 
van 21 op 22 november al flink sneeuw viel.

 De toestand van ons aanvallig kindje verbeterde intusschen niet, 
niettegenstaande alle mogelijke middelen; de hoest verminderde 
wel wat, maar zijn borstje werd steeds voller, zoo dat hij het soms 
zeer benaauwd had en vooral de nachten alleronrustigt doorbragt, 
zoo dat zijne goede moeder nacht aan nacht bijna geen rust genoot. 
Den 22 november schreef daarom de dokter het appliceeren van 
2 bloedzuigers op zijn borstje voor, met last dezelve gedurende 3 
uren te laten nabloeijen; in het eerst scheen dit weinig te baten, 
maar na twee dagen werd de borst ruimer, en hoopten wij het te 
hebben genoomen, vooral indien de tandjes nu spoedig mogten 
doorkomen.

 Donderdag 5 nov.r n/m 5 uur overleed Tante de Jonge157 na een lang 
sukkelend leven, vooral sedert de dood van haren echtgenoot, die 
zij spoedig volgde; op den 29 werd zij begraven. Op denzelfden dag 
gaf ik weder bloed op en zette 1 december bloedzuigers. Zaturdag 
avond 9 december alsook nog zondag morgen alweder wat bloed 
opgegeven, de hoeveelheden zijn echter gering en mijne gezond-

156 Zie de vermelding op 4 juli 1854 en noot 137.
157 Cornelia Henrietta Lantsheer (1796-1854), tweede echtgenote van Jhr. Dr. Bonifacius de Jonge 

(‘Oom de Jonge’, zie o.a. noot 95) die lange tijd de arts van AJvT was.
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heid houdt zich overigens goed. Mijn geneesmiddel bestaat nu 
slechts in het gebruik van een enkelen pil des avonds, die mij in 
het begin van deszelfs aanwending veel pijn in de buik en daardoor 
eene allerongeregeldste ontlasting veroorzaakte, maar na verloop 
van eenigen tijd allergunstigst op de ontlasting werkte.

 Den 15 december vertoonde zich het zoo lang gewenschte eerste 
tandje bij ons lief kindje, er was daardoor vreugde in ons huis en 
niet minder in onze toch nog altijd eenigzins bekommerde har-
ten, daar weliswaar de hoest in zijn borstje dagelijks verbeterde, 
maar het ons zoo dierbaar en aanvallig wigtje bleef toch schijn-
baar onwel; zijne vrolijkheid verminderde steeds, zijne engelach-
tige lachjes werden allengs schaarser, de eetlust nam af, de onrust 
hield aan; maar nu de tand door was, nu hoopten wij, zou dat alles 
wel haast teregt komen en nog meer werden wij in die hoop beves-
tigd toen een dag of vijf daarna ook het tweede tandje tevoorschijn 
kwam. Maar helaas, de zoo vurig afgesmeekte verbetering van zij-
nen toestand bleef achter, in tegendeel van dag tot dag deden zich 
meer ongunstige verschijnselen op; het borstje was wel geheel be-
ter, maar het scheen nu dat de werking der tandwording zich naar 
het hoofdje verplaatste, blijkbaar uit zijne toenemende dofheid en 
aanhoudend braken zoodra hij slechts iets gebruikt had, zoo dat 
hem op 28 dec.r een bloedzuiger achter het oortje werd gezet om 
afleiding van het hoofdje te verwekken. Tegelijkertijd werden bij 
mij weder 6 bloedzuigers geappliceerd. Maar ook dat middel hielp 
bij ons kindje niets, de symptomes verergerden slechts: verwilder-
de oogen, blijkbare pijnlijkheid in het hoofdje bij de aanraking, 
soms stijve armpjes en meer dergelijke. Alle mogelijke middelen 
werden aangewend, en hoewel de Docter nog geenszins alle hoop 
opgaf, zoo waren onze harten toch met bittere smart vervuld, over 
hetgeen ons bleek maar al te zeker de uitkomst te zullen wezen. 

 Alzoo eindigden wij dit jaar in de treurigste gemoedsstemming, 
ziende op den bitteren slag die ons te wachten stond. Maar mog-
ten wij daarom voorbijzien al het goede dat onze God ons in dien 
afgeloopen tijdkring te smaken had gegeven? Voorzeker neen! Had 
Hij ons niet geheel onverwacht dit lieve kind geschonken? En alles 
met zijne geboorte op het gelukkigst doen afloopen? Hadden wij 
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niet 4 maanden lang volop en geheel onvermengd genoten van de 
bijzonder gunstige ontwikkeling van dit zoo lieftallig kindje; had 
mijne gezondheid zich niet goed staande gehouden, meer dan wij 
in de bestaande omstandigheden konden verwachten; waren niet al 
mijne overige huisgenoten bij het leven en de gezondheid gespaard, 
had op al onze tijdelijke omstandigheden niet zigtbaar Gods zegen 
gerust en had Hij iets verzuimd wat tot ons eeuwig welzijn nuttig 
kon zijn? Voorwaar, groot waren Uwe onverdiende weldadigheden, 
O God! en zelfs de beproeving die Gij ons in onzen jongsten lie-
veling oplegt, het is immers niets anders dan een uitvloeisel van 
Uwe oneindige liefde. Och! help en leer ons U voor alles gelijkelijk 
dankbaar te zijn en lief te hebben.
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Aanhangsel I

Aanteekening van eenige Verjaardagen met aanwijzing van den Ouderdom in het 
Jaar 1844

AJvT noteerde van de vermelde personen hun ‘ouderdom in 1844’, steeds in de 
kolom rechts van de naam. Hieruit kan vermoedelijk worden afgeleid dat hij in 
dat jaar begon met zijn ‘Aanteekening’ in dit boekje. Van personen, geboren na 
1844, staat meestal het geboortejaar genoteerd. Daar zijn ook geboorten bij van 
na 1857 (het jaar dat AJvT overleed), die (vermoedelijk) door zijn weduwe Anna 
zullen zijn genoteerd. Sommige namen zijn doorgehaald, dit vermoedelijk van-
wege overlijden.

Maand Januarij

1 Sophie Hurgronje 19 16 Aart van der Goes jr. in 1845 1 jaar
5 Willem van Doorn (’s Hage) 19 25 Marie en Alfred Lantsheer
6 Ds. Nonhebel 27 Petronella van Doorn 27
7 Bonnetje de Jonge 1 30 Henrij de Jonge 24
id. Johannis Jacob ... de Leeuw in 1847 1 jaar 31 Jan Kees van Doorn 21

Maand Februarij

3 Diederik van Teylingen 3 16 Christine van Teylingen 16
4 Jeanne van Teylingen 13 18 Isabelle Berghuis 3
6 Frederik Carel van Doorn geb in 1863 20 Caroline van Doorn (zuster) 16
8 Anthon van Teylingen 3 21 Cornelia Becius geb. de Bruijn 26
10 Helena Agnetha de Leeuw geb in 1859 25 Mevr. Lantsheer geb. Schorer ovl. 

20 dec 1849
45

13 Mevr. Nonhebel 26 Adriaan Hurgronje (regter) 27

Maand Maart

6 Madeline van Doorn 21 19 Henriette Hurgronje
10 Mevr. de Jonge van Ellemeet 28 id. Louisa Nonhebel
11 Anthony Pieter van Doorn 53 id. Willem van Doorn (broeder) 12
id. Henrij van Doorn 25
13 Louise Nonhebel
14 Mimitje van Doorn geb in 1861
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Maand April

2 Mevr. Schorer geb. de Jonge 51 18 Aarnoutje van Doorn geb in 1866
id. Mevr. Sprenger geb. Lantsheer 26 19 Jan Willem Cla... de Jonge van 

Ellemeet 1847
1

5 J.S. Hurgronje (lid S. Generaal) 66 id. Mevr. Hurgronje (van Adrichem) 31
6 Mevr. van Doorn geb. v d Heim id. Claudine de Jonge 14
id. Aart van der Goes Sr 20 Agnes van Teylingen
9 Mevrouw Lantsheer 21 Jeanne Lantsheer 12
id. A.J. Sn. Hurgronje (predikant) 64 22 Arnout van Teylingen (neef ) 12
id. Marinus de Jonge 6 28 Mevrouw Becius (van Doorn) 44
14 Willempje Schorer geb in 1866
15 Lise Nonhebel geb in 1868

Maand Mei

1 Arnout van Teylingen 2 19 Anna Becius, nu Anna van  
Teylingen

23

3 Cornelie de Jonge (’s Hage) 20 D.G. van Teylingen 60
4 Adriaan Hurgronje Jr 11 30 Louis Diederik de Leeuw geb in 1849
5 de Jonge van Ellemeet 33
7 Meester [?] van der Beest (van 

Wesel; 25 in 1849)
8 Gerard de Leeuw (zwager) 26
15 Arnout Anthon van Teylingen 

 geb in
1866

Maand Junij

2 Mevr. van der Goes (van Doorn) 33 16 George de Leeuw  geb 1857
3 Anth. Cath. de Jong de Bruijn 54 19 Anthony Adriaan van Doorn 

  geb in
1854

8 Henrij 1854 22 Lodewijk van Teylingen
11 Mevr. Hurgronje Schorer 34
12 Willem Lantsheer
id. Kees Kaboord [?]
15 Clementintje Sprenger 1854
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Maand Julij

1 J.G. Schorer (oom) 49 18 Petronella Johanna Haverkamp  
geb. 1800 te Westbroek

3 Frans van Rappard 21 Henriette van der Goes 4
13 Jacqueline van Doorn 32 28 H. du Buisson Becius 51

id. Anna van Teylingen 17
29 Cat.a Jac.a Ar. Joh. van Teylingen 24

Maand Augustus

4 Anna S. Hurgronje, van Doorn 29 16 Anna S. Hurgronje 21
6 Jeanne van Doorn 23 19 Geertruide S. Hurgronje 41
11 Marie de Jonge 22 20 Henri van Doorn 20
12 Sophia Henrietta van Doorn  

 geb in
1856 id. Jan Kees S. Hurgronje 22

23 Oom van Doorn 58
id. Caroline van Doorn ‘s Hage 27
24 Gerard de Leeuw geb in 1853
id. Maria Termaat geb in 1857
29 Mevr. de Jonge, Lantsheer 48

Maand September

2 Marie Lantsheer 21 18 Mevrouw Paspoort 1852 50 jaar
9 Arnout Jacob de Leeuw geb 1851 20 Frederik Hurgronje 16
12 Maria van Teylingen 8 25 Mevr. van Teylingen, Becius 47
14 Cateautje de Leeuw 1855 28 Jacob S Hurgronje 32

30 Henriette van Teylingen 16

Maand October

1 Louize van Teylingen 19 Mevr. de wed. du Moulin
4 Dine Hurgronje 14 31 Jan Cees Lantsheer
6 Cecile de Jonge                                     

geb
1849

7 Susanna Quarles, van Doorn 30
id. Cornelis Hermanus Franciscus 

Anthonius de Leeuw in 1848 1 jaar
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Maand November

5 D.J.P. van Doorn 47 16 Willem Paspoort 5
6 A.M. Becius 43 17 B. de Jonge 57
id. Henrietta Bonifatia de Jonge geb 1849 22 Maria van der Goes
13 Abraham Nonhebel 25 Domine C.s Adr. Kam geb 25 nov 

1804 te Berkel
14 Cornelie de Jonge van Ellemeet 3 4 27 Aarnout Marinus S. Hurgronje 34

28 E. de Jong 50
30 F... Hurgronje 18

Maand December

10 Dine Vaillant 23 18 Elisab Ant de Jong
id. de Heer van Visvliet 53 21 Mevr. Hurgronje, Lambrechtsen 52
13 Maurittia de Bruijn 29 Jansje Vram [?]
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Aanhangsel II

Achterin zijn ‘Aanteekeningen’ noteerde AJvT enkele citaten uit teksten die hij 
kennelijk behartenswaardig of memorabel vond. Het aanhangsel eindigt met een 
lijst van Latijnse begrippen.

Poète Sadi158

On se rejouissait à ta naissance, et tu pleurais: vis de manière que tu puisses  
te rejouir au moment de ta mort, et voir pleurer les autres!

_

Geest der liefde, geest der waarheid, die met Godd’lijk licht omstraald,
Eens, gelijk de Heer beloofd had, zijt op aarde neêrgedaald;

Reinig onzer aller harten, schenk mij wijsheid, moed en kracht,
Troost in smarte, steun in lijden, licht ook in den somb’ren nacht.

_

Dreigt het gevaar: de beschermer is er! Prangt de nood, de helper is nabij!  
Drukt het Kruis, de Trooster verligt het; ontvallen geliefden, de liefste blijft;  

is daar voor den sterfelijken geen ontkomen aan de handen des doods,  
daar is voor den geloovigen geen ontvallen aan de arm van God.159 

_

158 Sadi of Saadi was een Perzisch dichter en verteller die leefde in de 13e eeuw.
159 Uit Nicolaas Beets, Stichtelijke Uren, Haarlem 1849.
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Het is eene gewone opmerking, door de geschiedenis ten allen tijde gestaafd,  
dat de zoogenaamde liberale beginselen grootendeels alleen worden voorgestaan 
door de zwakken en verdrukten of door hen die zich eenen weg tot het Bestuur 
willen banen. En dat deze niet zoodra hun doel bereikt, of hunne onderdrukkers 

ten onder gebragt hebben, of zij nemen die zelfde wetten en beperkingen in  
hunne bescherming, tegen welke zij vroeger, als tegen schreeuwende  

onregtvaardigheden, geijverd hadden.

 Limburg Brouwer160 
 _

Waar het volk regeert, daar, meent men, heerscht de vrijheid, en nergens
intusschen tieren de dwingelanden zoo goed.

 L.B.161

_

160 Uit P. van Limburg Brouwer, Cesar en zijne tijdgenooten, Groningen 1844. Mr. Petrus Abra-
ham Samuel van Limburg Brouwer (1829-1873) was een Nederlands publicist en politicus. 
Hij was redacteur van De Gids en De Nederlandsche Spectator en van 1864-1868 lid van de 
Tweede Kamer, waar hij behoorde tot de jong-liberalen (!) en in debatten dikwijls een filoso-
fisch-wetenschappelijke inbreng had. Kennelijk was AJvT met diens Cesar bijzonder ingeno-
men, want in dit aanhangsel noteerde hij maar liefst zeven passages uit dat werk. Ook de lijst 
met Latijnse begrippen is daaraan ontleend.

161 Van Limburg Brouwer; zie de vorige noot.
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Het geluk, zou men zeggen, moest het hart openen, en die het hart wel geplaatst 
heeft, moet zelfs de schijn vermijden van den man, die voor hem wijken moet, 
zijne meerderheid te doen gevoelen. Hoogmoed zelve moest den overwinnaar 

gematigdheid leeren.

 L.B.
_

Men heeft goed zeggen wat beter zou geweest zijn: waar men met menschen, en 
niet met werktuigen te doen heeft, is de vraag niet wat men moet, maar wat men 

kan doen.

 L.B.
_

Ik ben ver van te veronderstellen dat ieder minder ambtenaar niet verantwoor-
delijk is voor het gedrag hetwelk hem door een’ hogeren wordt voorgeschreven, 
maar integendeel dat zijne gehoorzaamheid zich niet verder behoort uit te strek-

ken dan tot die bevelen, welke ieder ambtenaar bevoegd is te geven.
_

De natuur mag de menschen tot brave burgers maken, het aanzien en vermogen 
bevestigt hen in die gevoelens: want, hoezeer het belang van allen de bevorde-

ring van het algemeene welzijn mag vereischen, dat belang dringt toch het meest 
bij hen, die zeer veel te verliezen hebben.162

_

162 Uit M. Stuart, Romeinsche Geschiedenissen – Dertiende deel: Behelzende de geschiedenis van 
het Gemeenebest van den Mutijnschen oorlog tot den oorlog tegen Antonius en Cleopatra, uit-
gaven o.a. Amsterdam 1798, Amsterdam/Den Haag en Groningen 1826 of (‘Nieuwe uitgave’) 
Amsterdam 1830. Ds. Martinus Stuart (1765-1826) was een Nederlands predikant en histori-
cus. Kerkelijk was hij een actief (maar vergeefs) voorstander van vereniging van alle protes-
tantse kerken. Als historicus genoot hij aanzien bij Lodewijk Napoleon en bij Koning Willem 
I, die hem benoemde tot Geschiedschrijver des Rijks.
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Het kwaad doen is het werk der ondeugd, het weldoen buiten eenig gevaar is  
dat der alledaagsche deugd, maar edele zielen laten zich noch door beloften, 

noch door bedreiging van hetgeen regt en braaf is omzetten.163

_

Lang geloofde of lang verdichte vertellingen, nemen eindelijk den schijn  
van welverzekerde en zelf ondervondene zaken aan.164

_

163 Uit M. Stuart, a.w., Twaalfde deel: Behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van den 
dood der Gracchussen tot aan dien van Marius.

164 Uit M. Stuart, a.w., Elfde deel: Behelzende de geschiedenis van het Gemeenebest van de nieuwe 
zamen-stelling van het eerste driemanschap tot het einde van den burgerkrijg tusschen Pompe-
jus en CÆSAR.
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Zoo lang bekwaamheid de eenige hoedanigheid is, die in den staatsdienaar 
bewonderd wordt, zoo lang niet de zedelijke en natuurlijke betrekkingen der 
volken, maar alleen de behoeften van het oogenblik in aanmerking worden 

genomen, kan men ook op geen duurzamen staat van zaken eenige aanspraak 
maken.

Willem de Clercq165

_

Waar het volk regeert, daar, meent men, heerscht de vrijheid,  
en nergens intusschen tieren de dwingelanden zoo goed.

_

Het geluk, zou men zeggen, moest het hart openen, en die het hart  
wel geplaatst heeft, moet zelfs de schijn vermijden van den man,  
die voor hem wijken moet, zijne meerderheid te doen gevoelen.  
Hoogmoed zelve moest den overwinnaar gematigdheid leeren.

_

Men heeft goed zeggen wat beter zou geweest zijn: waar men met menschen,  
en niet met werktuigen te doen heeft, is de vraag niet wat men moet,  

maar wat men kan doen.

Limburg Brouwer166

_

165 Uit W. de Clercq, ‘Beschouwing der Tijden’, in: Stemmen en Beschouwingen, deel I (verm. 
1839), 424. De passage werd aangehaald door Mr. Is. da Costa in zijn Herinneringen uit het 
leven en den omgang van Willem de Clerq – medegedeeld in de Maatschappij Tot Nut van ’t 
Algemeen, uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van Christelijke Lectuur, Amsterdam 
1850. Willem de Clercq (1795-1844) was secretaris en later directeur van de Nederlandsche 
Handelmaatschappij, en daarnaast bekend als dichter en voorman van het protestantse Réveil 
in Nederland. De bewuste passage is onderdeel van zijn bezorgde beschouwing over de toe-
stand in Frankrijk in juni 1839, waar hij blijkt geeft van zijn – in letterlijke zin – anti-revolutio-
naire opvattingen. 

166 AJvT herhaalt hier drie citaten die hij al eerder in dit aanhangsel neerschreef.
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Auspicia, Leer der voorteekens
Augur, Priester, middelaar tusschen Goden en menschen
Devinatie, waarzeggen
Comitia, Volksvergadering
Consuls, Patricische magistraten
Tribuni Consulares, Plebejische magistraten
Proscriptiën, Uitbanningen
Pseudo, Valsch, onecht
Epitome, kort uittreksel
Pretexta, overheidsgewaad
Pontifex maximus, Opperpriester
Questor, Penningmeester
jamben, Versvoet van een lange en een korte lettergreep
Prototype, Voorbeeld
Spolia Opima, Wapendos door een’ Koning of opperveldheer, den door 

hem gedooden vijandelijken Koning of opperveldheer ont-
togen

Praefectus morum, Opzigter der zeden.
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Bijlage I: parenteel Van Teylingen-de Mey (fragment)

I
Mr. Arnout van Teylingen, ged. ’s-Hertogenbosch 22 aug 1751, raad en schepen 
van ’s-Hertogenbosch, controleur der convoyen en licenten, ovl. Leiden 17  dec 
1802, zoon van Mr. Diederik Gregorius van Teylingen (1720-1775), raad en presi-
dent-schepen van ’s-Hertogenbosch, ontvanger der convoyen en licenten, en Cor-
nelia Leers (1725-1800), vrouwe van Ameide en Herlaer, tr. Dordrecht 2 feb 1773 
Catharina Jacoba de Mey, geb. Leiden 29 dec 1746, ged. ald. (Hooglandsche kerk, 
get. Mr. Jan Gijsberto de Mey, heer van Lekkerland, en Catharina van Gerwen) 1 
januari 1747, ovl. Mijdrecht 16 okt 1821, dochter van Mr. Jacob Jan de Mey (1724-
1769), heer van Streefkerk, raad en schepen te Leiden, en Johanna Rosina Jacoby 
(1726-1777).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia, volgt IIa;
2. Jacob Jan van Teylingen, ged.’s-Hertogenbosch 2 aug 1775 (get. Johanna Josi-

na Jacobij, weduwe van Jacob Jan de Meij, heer van Streefkerk, thans huisvrou-
we van Cornelis Pijl), begr. Den Bosch (St. Jan, in de kerk) 20 mei 1777;

3. Christina Arnoldina van Teylingen, volgt IIb;
4. Jacob Jan, volgt IIc
5. Johanna Rosina Cornelia, volgt IId;
6. Diederik Gregorius, volgt IIe

IIa
Cornelia van Teylingen, ged.’s-Hertogenbosch 2  feb 1774 (get. Mr. Diederik 
Gregorius van Teylingen, Raad en President schepen der stad s Bosch, en vrouwe 
Cornelia Leers, egtelieden), ovl. Vorden 12 dec 1853, tr. (na o.tr. ’s-Hertogenbosch 
5 mrt 1794) Hulst (?) Cornelis Henricus de Raadt, geb. Schenkenschans 1770/71, 
majoor (1823, 1839), commandant van Willemstad (1823), ovl. Zutphen 4 mei 1839, 
zoon van Geurt de Raadt, ontvanger te Schenkenschans, en Cornelia Hendrika 
van den Pavort. 
Uit dit huwelijk:
1. Arnout de Raadt, ged. Vught 7 of 17 juni 1792 (verm. bij doop erkend door De 

Raadt), ontvanger (1817), directeur der registratie te Arnhem (1857, 1863), ovl. 
Arnhem 19 dec 1863, tr. 1e Waardenburg 3 okt 1817 Diderica Maria Vitringa, 
geb. 1784/85, ovl. Velp (Rheden) 22  juli 1839, dochter van Herman Hendrik 
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Vitringa, secretaris van Elburg, lid College van Politie, Finantie en Algemeen 
Welzijn in Gelderland, lid Nationale Vergadering 1796, lid Hof van Gelder-
land, lid Wetgevend Lichaam 1799, en Catharina Metta Lucretia van Hoeclum 
(uit dit huwelijk nageslacht); tr. 2e Rheden 7  nov 1840 Elisabeth Georgine 
Charlotte von Ammon, geb. 1797, ovl. Brummen 8 jan 1866, dochter van Frie-
drich Wilhelm von Ammon, majoor in Reg.t ‘Kurfürst von Hessen’, stichter 
vrijmetselaarsloge te Wesel en (1803) loge ‘Zum hellflammenden Schwert’ te 
Paderborn, auteur van Galerie denkwürdiger Personen, welche in XVI, XVII 
und XVIII Jahrhunderte von der evangelischen zur katholischen Kirche zurück-
gekehrt sind (Erlangen, 1833), en Aletta Christina von Voss van Sinderen (uit 
dit huwelijk geen nageslacht);

2. Catharina Jacoba de Raadt, ged. Amsterdam 12 apr 1795 (get. Catharina Jaco-
ba van Teylingen geb. de Mey), ovl. (‘Katarina Jacoba Johanna Rosina Gijsber-
ta’) Willemstad 30 mei 1825; 

3. Christine Arnoldine de Raadt, ged. ’s-Hertogenbosch 9 dec 1798 (get. Chris-
tina Arnoldina van Teylingen), ovl. Brummen 12 feb 1835; 

4. Johannes Cornelis de Raadt, geb. Boxmeer en Beugen 26 jan, ged. ald. 5 apr 
1801 (get. Johanna Rosina Cornelia van Teylingen), tijdens 10-daagse veldtocht 
1e luitenant (1831), kapitein infanterie (1841; in 1844: gepensioneerd), ovl. Zut-
phen 14 mei 1844;

5. Diederik Gregorius de Raadt, ged. Bergharen en Hernen 10 aug 1803 (get. 
Diederik Gregorius van Teylingen), verm. jong ovl.;

6. Jacob Jan de Raadt, ged. Hernen en Leur 31 okt 1805, notaris te Vorden (1836, 
1871), ovl. Vorden (Bronckhorst) 21 apr 1871, tr. Vorden 1 sep 1836 Anna Mar-
garetha Gallée, geb. Vorden 12 dec 1809, ovl. Vorden (Bronckhorst) 20 dec 

Doopinschrijving op 17 juni 1792 van het ‘onecht kind’ Arnout van Christina Arnoldina van 
Teylingen, waarbij Cornelis Henricus de Raadt verklaarde de vader te zijn en als ‘doopheffer’ en 
getuige optrad.
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1874, dochter van Johan Hendrik Gallée, notaris te Vorden, burgemeester van 
Vorden, en Pieternella Elshoff (uit dit huwelijk nageslacht);

7. Willem Fredrik de Raadt, ged. Wijchen en Leur 20 nov 1808, begr. Nijmegen 
20 feb 1810;

8. Johanna Rosina Arnouta de Raadt, geb. Ravenstein 14 juni, ged. ald. 25 juni 
1815, ovl. Zutphen 3 apr 1841;

9. Frederika Sophia Wilhelmina de Raadt, geb. Gorinchem 13 mrt 1818 (get. 
Catharina Jakoba Johanna Rosina Gijsberta de Raadt), ovl. Delft 2 feb 1819; 

10. Diederik Gregorius de Raadt, verm. tweeling met voorgaande, ovl. (‘0 jaar 
oud’) Gorinchem 21 dec 1818;

11. Fredrika Sophia Diderica de Raadt, geb. Delft 28 aug 1820 (is zij de “Cornelia 
Diederica Guerdina” de Raadt die wordt vermeld in de notariële akte Alphen 
a/d Rijn 24 maart 1857 als een van drie “enige rechthebbenden” (erfgenamen) 
van Cornelia vT en als “meerderjarig, ongehuwd, te Vorden”?). 

IIb
Christina Arnoldina van Teylingen, ged.’s-Hertogenbosch 24  okt 1777 (get. 
Christine Uylenberg wed: Arnout Leers, vrouwe van Ameyde en Herlaar), ovl. 
Alphen aan den Rijn 3 feb 1857, tr. 1e (na o.tr. Zoeterwoude 31 dec 1802) Maasbree 
6  okt 1803 Gilles Angot, geb. Vassy, dep.t du Calvados (Frankrijk) 6  sep 1778, 
schout, maire en burgemeester van Leimuiden, Vriesekop en Kalslagen, ovl. Lei-
muiden 15 mei 1821, zoon van Johann Michael Angot en Lodewica Roger; tr. 2e 
Leimuiden 21 okt 1823 (getuige o.a. Cornelis Henricus de Raadt) Fredrik Roem, 
geb. Medemblik 27 sep 1767, chocolade-fabrikeur en tapper (1807) en chichorij-
fabrikant (1810-1822) te Alkmaar, koopman (1823), ovl. Alkmaar 16 mei 1827, zoon 
van Pieter Hendriksz. Roem en Albertje Kortlang en weduwnaar van Johanna 
van Woerden; tr. 3e Ubbergen 17 apr 1829 Peter David du Moulin, geb. Den Haag 
1770/71, militair (1829), kapitein der infanterie (1823, 1838), ovl. Beek bij Nijmegen 
18 okt 1838, zoon van Anthonij Nicholas du Moulin, kastelein logement ‘Maréchal 
de Turenne’ op de Nieuwe Markt in Den Haag, woonde 1773-1800 op h. Hoorn-
wijk (door hem ‘Molenwijk’ genoemd) bij Rijswijk, en Lois Thornbury en weduw-
naar van Wilhelmina Cibilla Oosterhoudt.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cecile Louise Christine Angot, geb. 12 feb 1802, ovl. Leimuiden 14 mei 1821, 

tegelijk met haar vader tijdens het ongeval waarvan vermeld wordt: “Uit het 
huwelijk van Gillis Angot met Christina Arnoldina van Teylingen werd slechts 



Stoffe van Dankbaarheid256

eene dochter geboren den 12 Februari 1802, zij is gelijktijdig met haren vader 
op een noodlottige wijze den 14 Mei 1821 in den Rijn verdronken, zij keerden 
n.l. gezamenlijk huiswaarts, het rijtuig sloeg om en beiden vonden den dood in 
de golven.” Zie het hiernaast afgebeelde overlijdens-bericht.

Uit het tweede en derde huwelijk geen nageslacht.

IIc
Jacob Jan van Teylingen, geb. ’s-Hertogenbosch 26 jan, ged. ald. 2 feb 1780 (get. 
Jean Gijsberto de Meij, heer van Nieuwlekkerland), koster van de Kruisbroeders-
kerk te ’s-Hertogenbosch (1793, 1802), adjoint-maire van Ravenstein (1811), com-
mies 2e kl. der der convoijen en licenten te Stad Hardenberg (1817), ovl. Vorden 
12 mei 1822, tr. (na o.tr. Den Bosch 9 juni; zij wonend te Ravenstein) Ravenstein 
27 juni 1810 Anthonia Catharina de Bruijn (de Bruin), geb. Zwolle 3 juli 1790, 
ovl. Apeldoorn 19 feb 1882, dochter van Hermannus Franciscus de Bruyn, luite-
nant (1783), kapitein (1797) der infanterie, en Antonia Catharina van Sypesteijn; 
zij tr. 2e Vorden 6 nov 1829 Cornelis de Jong (voor nageslacht daaruit: zie paren-
teel Anthonia Catharina de Bruijn (fragment), Bijlage II hierna).
Uit dit huwelijk:
1. een levenloos geboren dochter, geb. Ravenstein 17 jan 1811 (getuigen bij aangif-

te Maurice Hubert Jean de Bruijn, officier pensionné, en Jean Marcelle Boden-
staf, accoucheur (=verloskundige);

2. Arnout Jacob, volgt IIIa;
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3. Hermanus Franciscus Antonius van Teylingen, geb. Venebrugge (Stad Har-
denberg) 29 juli 1816, adelborst (1831), adelborst 1e kl. (1835), ovl. Amboina (Ne-
derlands Indië) 22 juli 1837;

4. Catharina Jacoba Arnouta Johanna, volgt IIIb.
 
IIIa
Arnout Jacob van Teylingen, geb. Oeffelt 24 maart, ged. aldaar (in het ouderlijk 
huis; get. Catharina Jacoba de Mey wed. Aarnout van Teylingen) 30 maart 1813, 
adelborst 1e kl. (1829), luitenant-ter-zee 2e kl. (1834), ontvanger rijksbelastingen 
te Biervliet (1840), Veere (1843) en Oost- en West-Souburg (1845), rentmeester 
der Kroondomeinen in Zeeland (1848), burgemeester van Oost- en West-Sou-
burg (1852-1853), lid gemeenteraad van Middelburg, lid Prov. Staten van Zeeland, 
ovl. Oost- en West-Souburg (h. Poelwijk) op 12 juni 1857, tr. 1e Middelburg 6 mei 
1840 Jkvr. Henrietta Johanna Cecilia van Doorn, geb. Middelburg 31 aug 1814, 
ovl. Veere 21 dec 1843, dochter van Jhr. Mr. Anthonij Pieter van Doorn, heer van 
Koudekerke, president Provinciaal Gerechtshof van Zeeland, en Anna Elisabeth 
Becius.; tr. 2e Middelburg 1845 Johanna Adriana (Anna) du Buisson Becius, geb. 
Middelburg 18 mei 1821, ovl. Amsterdam 12 juli 1905, dochter van Mr. Hendrik du 
Buisson Becius (R.N.L.), secretaris-honorair van Middelburg, lid van Gedepu-
teerde Staten van Zeeland, en Wilhelmina Louisa Henrietta van Doorn.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anthony Pieter (Anthon) van Teylingen, geb. Biervliet 8 feb 1841, student te 

Leiden, ovl. Middelburg 17 dec 1862;
2. Jhr. Cornelis Jacob Jan Arnout (Arnout) van Teylingen,167 geb. Biervliet 

1 mei 1842, burgemeester van Nieuw- en St. Joosland en Ritthem, lid Provinci-
ale Staten van Zeeland, ovl. Oostkapelle 5 juli 1920, tr. Middelburg 3 juni 1865 
Agnes Anna van der Mieden, geb. Middelburg 20 april 1843, ovl. Oostkapelle 
24 feb 1934, dochter van Mr. George van der Mieden, heer van Opmeer, en 
Jkvr. Anna Elisabeth de Jonge (waaruit nageslacht); 

Uit het tweede huwelijk:
3. Louiza Diederika (Louize) van Teylingen, geb. Oost- en West-Souburg (h. 

Welgelegen) 1 okt 1846, ovl. Amsterdam 21 okt 1887, tr. Oost- en West-Sou-
burg 20 apr 1877 Ds. Bastiaan van Schelven (R.N.L.), geb. Breda 27 aug 1847, 
(geref.) predikant te Oost- en West-Souburg 1872, Alkmaar 1877, ’s-Hertogen-

167 Verheven in de Nederlandse adel bij K.B. van 24 april 1897.
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bosch 1878, Haarlem 1880, Amsterdam 1883, emeritus 1922, president-cura-
tor der Vrije Universiteit, ovl. Overveen 4 maart 1928, zoon van Ds. Aart van 
Schelven en Johanna Maria Maris (waaruit nageslacht);

4. Hendrik Jacob (Henri) van Teylingen, geb. Oost- en West-Souburg (h. Poel-
wijk) 8 juni 1854, ovl. Middelburg 4 jan 1855.

IIIb
Catharina Jacoba Arnouta Johanna (Cateau) van Teylingen, geb. Ravenstein 
en ged. ald. (meter Catharina Jacoba de Mey, wed. Arnout van Teylingen) 20 aug 
1820, ovl. 1901, tr. Nieuwe-Tonge 28 nov 1844 Gerard de Leeuw, geb. Goes 8 mei 
1818, reiziger (1850), portraitschilder (ca. 1850), logementhouder te Deventer 
(1864), drogist (1874), fotograaf (1879, 1882), geëmployeerde ener stoomwasin-
richting (1888), ovl. Arnhem 17 juni 1889, zoon van Johannes de Leeuw, goudsmit, 
en Helena Agneta Bennewitz.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannis Jacob Jan de Leeuw, geb. Goes 7  jan 1846, expediteur (1882), 

depôthouder te Soest (1893), inspecteur der Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-
maatschappij (1918), ovl. Axel, 12  sep 1918, tr. Amsterdam 17 aug 1882 Eliza 
Anna Catrina Viëtor, geb. Amsterdam 14  okt 1849, ovl. Terneuzen 16  mei 
1939, dochter van Abram Viëtor, draaier, en Eliza Anna Catrina Stoelendraijer 
(uit dit huwelijk verm. geen nageslacht);

2. Cornelis Hermanus Franciscus Antonius de Leeuw, geb. Goes 7 okt 1847, 
toneelspeler (1874), kellner (1879), exploitant spaarbankgebouw te Tiel (1897), 
concierge (1901), kastelein te Zandvoort (1904) en te Breda (1908), ovl. na 1908, 
tr. Amsterdam 15 okt 1874 Johanna Arnolda Hartmann, geb Maagdenburg 
(Pruissen) 26  juni 1856, bioscoopexploitante te Zaltbommel (1914), ovl. na 
1914, dochter van Johann Heinrich Hartmann, kleermaker, en Arnolda Bern-
diena ter Steeg (uit dit huwelijk nageslacht);

3. Dirk Lodewijk de Leeuw, geb. Goes 30 mei 1849, ovl. tussen sep 1859 en 30 
mrt 1874;

4. Arnout Jacob de Leeuw, geb. Rotterdam 9 sep 1851, kantoorbediende (1879, 
1882), ovl. voor 17 nov 1887, tr. Haarlem 20 apr 1882 Johanna Henrietta Vo-
gelpoel, geb. Haarlem 18 okt 1862, ovl. Johannesburg januari 1927, dochter van 
Hendricus Philippus Vogelpoel, meubelmaker, en Johanna Star (uit dit huwe-
lijk verm. geen nageslacht); zij tr. 2e Haarlem 17 nov 1887 Abraham Wilhelm 
van Griethuijsen, koopman;
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5. Gerard de Leeuw, geb. Rotterdam 21  aug 1853, kantoorbediende (1885), op 
18 aug 1909 wordt bij huwelijk van zijn dochter vermeld dat ‘zijn bestaan of 
verblijf onzeker is’, tr. Amsterdam 30 apr 1885 (echtsch. 20 okt 1897) Sophia 
Elisabeth Anna Putz, geb. Amsterdam 4 mei 1859, ovl. na 18 aug 1909, doch-
ter van Harbert Putz, kantoorbediende, en Sophia Elisabeth Anna Wuijster 
(uit dit huwelijk nageslacht); zij tr. 2e Amsterdam 22 apr 1898 Gerrit Ringeling, 
schipper;

6. Antonia Catharina de Leeuw, geb. Rotterdam 14 sep 1855, ovl. Amsterdam 
19 okt 1912. Zij had een buitenechtelijke zoon Hermanus Arnoldus de Leeuw, 
geb. Amsterdam 2 juli 1879 (uit wie nageslacht);

7. Helena Agnetta de Leeuw, geb. Sas van Gent 10 feb 1859, directrice ‘Kinder-
hulp’ te Elburg (1925), ovl. Elburg 22 nov 1925 (ongehuwd);

8. Sara Paulina de Leeuw, geb. Amsterdam 29 apr 1861, ovl. Deventer 20 dec 
1943, tr. ca. 1890 Johannes Scholten, geb. Deventer 14  juni 1864, in Neder-
lands Indië te Batavia (o.a. 1893) en Menado (Celebes) (1912), ovl. na 19 okt 
1912, zoon van Johannes Scholten, barbier, en Johanna Maneschijn (uit dit hu-
welijk nageslacht);

9. Pieter Maurits de Leeuw, geb. Deventer 14 feb 1864, sergeant der infanterie 
(1888), boekhouder (1929), ovl. Tiel 27 juli 1929, tr. Hoorn 16 mrt 1888 Elisa-
beth Wilhelmina van der Kaaij, geb. Den Haag 1856/57, ovl. Tiel 10 okt 1928, 
dochter van Arie van der Kaaij en Maria Wagner (uit dit huwelijk nageslacht).

IId
Johanna Rosina Cornelia van Teylingen, ged. ’s- Hertogenbosch 3 mei 1782 (get. 
Petronella Cornelia Haringman geb. de Meij), ovl. Emmerik (D.) 27 apr 1839, tr. 
Maasbommel 4 maart 1812 Rijk (Richard) van Batenburg, geb. Batenburg 25 mrt 
1773, ontvanger der accijnzen (1812), magazijn-meester (1817), ovl. na 3 juli 1844, 
zoon van Hendrik (Henri) van Batenburg, controleur der accijnzen, en Herman(n)a  
Wilhelmina (Guillemetta) de Raadt.168

Uit dit huwelijk:
1. Henrij van Batenburg, geb. Batenburg 15 sep 1812, ovl. voor apr 1857;
2. Arnout Jacob van Batenburg, geb. Ravenstein 17 feb, ged. (get. Vrouwe Ca-

tharina Jacoba de Meij) aldaar 27 feb 1814, ovl. voor apr 1857)

168 Zij was een zuster van Geurt de Raadt, de vader van Cornelis Henricus de Raadt, zie IIa. De 
echtgenoten van de beide zusters Cornelia (IIa) en Johanna Rosina Cornelia (IId) van Teylin-
gen waren dus volle neven.
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3. Hermanna Wilhelmina Dorothea van Batenburg, geb. Ravenstein 31 aug, 
ged. aldaar 3  sep 1815 (get. Mejufvrouw Johanna Dorothea van Batenburg), 
ovl. na 2 mei 1900, tr. Ubbergen 3 juli 1844 Daniël Marius van Leeuwen, geb. 
Schiedam 11 dec 1815, kapitein ter koopvaardij (1844), fabrikant te Alphen a/d 
Rijn (1857), ovl. Kampen 12 nov 1895, zoon van Frans van Leeuwen, koopman 
te Schiedam, en Antoinetta Catharina van Bemmelen (uit dit huwelijk verm. 
geen nageslacht);

4. Diederik Pieter Gregorius van Batenburg, geb. Middelburg 9 okt 1817, ge-
employeerde bij de IJssel Maatschappij (1844), conducteur op de Nederland-
sche Stoomboot Maatschappij, won. te Keulen (1857), houthandelaar (1880, 
1885), ovl. Leiden 11  juli 1885, tr. Leiden 21 juli 1880 Marieka Toskea Stuur, 
geb. Den Haag 26 dec 1836, ovl. Kampen 29 aug 1916, dochter van Tjakko Ad-
des Stuur, kantoorbediende, en Antje Houtman, winkelierster (uit dit huwelijk 
geen nageslacht);

5. dochter, geb. Mijdrecht 14 jan 1819;
6. Cecile Louise Christine van Batenburg, geb. 1822/23, ovl. Keulen 2 mei 1900, 

tr. ca. 1860 (na 24 apr 1857) Charles Müller (uit dit huwelijk nageslacht).

IIe
Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen,169 geb. ‘s-Hertogenbosch 20, ged. al-
daar 23 mei 1784 (St. Janskerk, get. Cornelia Leers, wed.e van Diederick Gregorius 
van Teylingen), lid Prov. Staten van Zeeland, dir. der registratie en domeinen, ovl. 
Middelburg 26 nov 1862, tr. aldaar 13 juli 1826 Magdalena Becius, geb. Middel-
burg 24 sep 1797, ovl. aldaar 14 mei 1859, dochter van Johan Assuerus Becius, raad 
en schepen van Middelburg, burgemeester van Oost-Souburg, dir. Commerciële 
Compagnie, rentmeester-generaal Grafelijke lenen, en Erkenraad Anna Snouck 
Hurgronje. 
Uit dit huwelijk tien kinderen, o.a.: 
1. Jkvr. Anna Catharina van Teylingen, geb. Middelburg 28 juli 1827, ovl. aldaar 

24 okt 1854;
2. Jkvr. Henriëtta Amoldina van Teylingen, geb. Middelburg 30 sep 1828, ovl. 

aldaar 18 sep 1878;
3. Jkvr. Adriana Johanna van Teylingen, geb. Middelburg 5 feb 1831, ovl. Gors-

sel 27 juni 1906, tr. Middelburg 2 mei 1861 Ulbo baron thoe Schwartzenberg 

169 Verheven in de Nederlandse adel bij K.B. d.d. 3 Jan. 1836, no 14.
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en Hohenlansberg, geb. Leeuwarden 4 apr 1824, contr. dir. belast. te Utrecht, 
kamerheer i.b.d., ovl. ‘s-Gravenhage 27  dec 1904, zoon van Georg Frederik 
baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, schout van Menaldum, griet-
man, later burgemeester van Menaldumadeel, lid Prov. Staten van Friesland, 
houtvester, kamerheer i.b.d., en Henriëtta Wilhelmina barones Rengers (uit dit 
huwelijk nageslacht);

4. Jhr. Arnout Adriaan van Teylingen, geb. Middelburg 23 apr 1832, cadet-kor-
poraal genie, ovl. Middelburg 24 juli 1851;

5. Lodewijk Jacob, volgt IIIc;
6. Jkvr. Christina Antoinetta van Teylingen, geb. Middelburg 16 feb 1835, ovl. 

aldaar 4 mei 1858;
7. Jkvr. Maria Johanna van Teylingen, geb. Middelburg 12 sep 1836, ovl. aldaar 

18 juni 1865;
8. Jhr. Theodorus van Teylingen, geb. Middelburg 17 sep 1838, ovl. aldaar 9 okt 

1838;
9. Diederik Gregorius, volgt IIId. 

IIIc
Jhr. Lodewijk Jacob van Teylingen, geb. Middelburg 22 juni 1833, luit.-generaal 
tit. genie, ovl. Arnhem 17 dec 1918, tr. Breda 16 juli 1862 Charlotte Isabelle van de 
Wall, geb. Breda 7 apr 1839, ovl. Arnhem 10 mei 1919, dochter van Charles Emile 
van de Wall en Jeanne Isabelle de Paravicini. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jkvr. Magdalena Henriette van Teylingen, geb. Breda 9 juni 1863, ovl. Zut-

phen 23 sep 1890, tr. Amsterdam 25 feb 1887 Mr. Herman Johan van Lulofs 
Umbgrove, geb. Zutphen 1 jan 1862, proc.-generaal Gerechtshof te Arnhem, 
ovl. Vorden 27 apr 1949, zoon van Frederik Hendrik Umbgrove, ontvanger der 
registratie en domeinen te Goor en te Zevenaar, lid gemeenteraad van Zut-
phen, en Constantia Margaretha Wilhelmina Lulofs; hij hertr. Velp (Gld.) 5 okt 
1893 Jkvr. Wilhelmina Catharina Christina Conradina Brantsen;

2. Jkvr. Jeanne Isabelle van Teylingen, geb. Utrecht 19 juli 1865, ovl. Arnhem 
26 sep 1941, tr. Arnhem 24 juni 1913 Louis Gaspard Adrien graaf van Lim-
burg Stirum, geb. Arnhem, h. Lichtenbeek, 9 jan 1865, maj.-commandant der 
schutterij aldaar, ovl. Arnhem 23 sep 1940, zoon van Mr. Samuel John graaf 
van Limburg Stirum, jagermeester en kamerheer i.b.d. van H. M. Koningin 
Wilhelmina, en Marie Henriette Willink en wedr. van 1e Jkvr. Maria Elisabeth 
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Reinira van Suchtelen van de Haare en 2e Albertine Marie barones van Tuyll 
van Serooskerken;

3. Jkvr. Johanna Adriana van Teylingen, geb. Utrecht 31 aug 1867, ovl. Arnhem 
30 nov 1918;

4. Jhr. Mr. Arnout Adriaan van Teylingen, geb. Maastricht 1 feb 1870, griffier 
kantongerecht te Amersfoort, ovl. Zwolle 16  aug 1917, tr. Zwolle 3  juli 1901 
Henriette Catharina Elisabeth Volkiera barones Bentinck van Schoonhe-
ten, geb. Zwolle 6 aug 1871, ovl. ‘s-Gravenhage 12 Juli 1947, dochter van Hendrik 
baron Bentinck van Schoonheten, ritmeester N.I.L., en Adolphine Marie Ca-
roline Françoise barones Bentinck tot Nijenhuis (uit dit huwelijk nageslacht). 

IIId
Jhr. Mr. Diederick Gregorius van Teylingen, geb. Middelburg 3 feb 1841, raads-
heer Hoge Raad der Nederlanden, ovl. ‘s-Gravenhage 31 mrt 1920, tr. Middelburg 
1 aug 1867 Jkvr. Elisabeth Marina Schuurbeque Boeye, geb. Middelburg 21 feb 
1840, ovl. ‘s-Gravenhage 5 mrt 1937, dochter van Jhr. Mr. Samuël Schuurbeque 
Boeye, raadsheer Provinciaal Gerechtshof Middelburg, en Johanna Elisabeth 
Sprenger. 
Uit dit huwelijk:
1. Jkvr. Johanna Elisabeth van Teylingen, geb. Middelburg 7  dec 1868, ovl. 

Hierden 8 dec 1945, tr. ‘s-Gravenhage 21 okt 1909 Vilmos Huszar, geb. Boeda-
pest 5 jan 1884, kunstschilder, zoon van Josef Hersz Huszar en Sarolta Fischer;

2. Jkvr. Marie Christina van Teylingen, geb. Middelburg 25 mrt 1870, ovl. al-
daar 20 mrt 1879;

3. Jhr. Diederik Gregorius van Teylingen, geb. Dordrecht 27 mei 1873, scheikun-
dige Gem. Gasfabrieken te ‘s-Gravenhage, ovl. aldaar 17 mrt 1927, tr. ‘s-Graven-
hage 29 mei 1913 Maria Philomena Theresia Sautarel, geb. Haarlem 29 juni 
1873, dochter van Hendrik Sautarel, koopman in parapluies en parapluiemaker 
te Haarlem, en Anna Elisabeth van Lierop;

4. Jhr. Willem Theodoor van Teylingen, geb. Middelburg 6 jan 1880, ovl. aldaar 
30 mrt 1880;

5. Jkvr. Levina Jacoba van Teylingen, geb. Middelburg 6 jan 1880, tweeling met 
voorgaande, ovl. Middelburg 30 mrt 1880.
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Bijlage II: parenteel Anthonia Catharina de Bruijn (fragment)

I
Anthonia Catharina de Bruijn (de Bruin), geb. Zwolle 3 juli 1790, ovl. Apeldoorn 
19 feb 1882, dochter van Hermannus Franciscus de Bruijn, luitenant (1783), kapi-
tein (1797), majoor (1823) der infanterie, en Antonia Catharina van Sypesteijn, tr. 
1e Ravestein 27 juni 1810 Jacob Jan van Teylingen, geb. ’s-Hertogenbosch 6 jan 
1788, commies 2e kl. der der convoijen en licenten, rentenier (1820), ovl. Vorden 
12 apr 1822, zoon van Mr. Arnout van Teylingen, raad en schepen van ’s-Herto-
genbosch, controleur der convoyen en licenten, en Catharina Jacoba de Mey; tr. 
2e Vorden 6 nov 1829 Cornelis de Jong, geb. Broek in Waterland 28 nov (ged. ald. 
30 nov) 1794, genees- heel- en vroedmeester te Vorden (1829), ovl. Doetinchem 
18 juni 1859, begr. aldaar (grafsteen nog aanwezig op de Stads- en Ambtsbegraaf-
plaats Doetinchem), zoon van Johannes de Jong en Lijsbeth Slinger.
Voor de drie kinderen uit het eerste huwelijk: zie parenteel Van Teylingen-de Mey 
(fragment), Bijlage I hiervóór.
Uit het tweede huwelijk:
4. Elisabeth Antonia Catharina de Jong, volgt II;

II
Elisabeth Antonia Catharina (Elize) de Jong, geb Nieuwe-Tonge 18 dec 1830, 
ovl. na 1874, tr. Doetinchem 20  okt 1856 Mr. Bernardus Lambertus Rudolph 
Termaat, geb. Doetinchem 19  dec 1827, advocaat (1853), politiecommissaris 
(1856), substituut-officier van justitie te Amsterdam (1858), ovl. Amsterdam 26 
januari 1861, zoon van Geret Christiaan Termaat (ter Maat), gemeentesecretaris 
van Doetinchem (1827, 1856), curator van de Latijnse school aldaar (1843), en Ma-
ria Magdalena Ketjen. 
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Uit dit huwelijk:
1. Maria Magdalena Gerarda Christina Termaat, geb. Amsterdam 24 aug 1857, 

ovl. Utrecht 16 maart 1939, tr. Apeldoorn 15 juli 1880 Ds. Carl Friedrich Gro-
nemeijer, geb. Elberfeld (Pruisen) 20 okt 1838, predikant te Gaast-Ferwoude, 
Apeldoorn 1868 en Amsterdam 1888, ovl. Utrecht 30 jan 1930, zoon van Carel 
Gronemeijer en Aleida Janssen (uit dit huwelijk nageslacht). 
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Geboorte van een cultuurdrager:  
P.J. Bouman in Zeeland

Co Strootman

Van ongeveer 1950 tot 1975 was P.J. Bouman (1902-1977) een publieke  
intellectueel, een bekende cultuurdrager. Zijn grootste publieke succes 
behaalde hij in 1953 met de publicatie van Revolutie der eenzamen (34 

drukken). Bouman was toen hoogleraar 
sociologie aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen, maar kwam voor het schrijven 
van deze bestseller naar de boerderij 
Rusthoeve te Colijnsplaat op Noord-Be-
veland. Terug naar Zeeland, want Bou-
man had bijna twintig jaar in Zeeland 
gewoond en gewerkt. Van augustus 1926 
tot augustus 1945 was hij leraar aan de 
Rijks-HBS in Middelburg. Precies in die 
Zeeuwse periode legde Bouman de ba-
sis voor wat hij uiteindelijk is geworden: 
de historicus met de grootste aantallen 
verkochte historische boeken van de 
twintigste eeuw in Nederland. Dit arti-
kel beschrijft op hoofdlijnen welke ont-
wikkeling Bouman doormaakte in zijn 
Zeeuwse periode.1

1 Dit artikel is gebaseerd op de door de auteur geschreven biografie van P.J. Bouman: Wie stuit 
de rebellie van de massa? P.J. Bouman 1902-1977 (Koninklijke Van Gorcum: Assen, 2020).

Pieter Jan Bouman (Archief Nederlandse 
Sociologische Vereniging).
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Roeping, waarschuwen tegen een massamaatschappij
Bouman werd op vrijdag 19 september 1902 te Batavia op West-Java, Neder-
lands-Indië geboren.2 Hij was een totok, een in Indië geboren Hollander.3 Bou-
man zoog wel de vele kleuren, geuren en geluiden met al zijn zintuigen op, maar 
hij was geen kind van die paradijselijke omgeving. Hij bleef een buitenstaander, 
een vreemdeling met een koloniaal stempel. Wel was Bouman ervan overtuigd 
dat zijn kinderjaren in Nederlands-Indië, waar hij tot zijn veertiende jaar woonde, 
veel invloed hebben gehad op zijn leven.4 In Indië was bijvoorbeeld de verhouding 
van Hollandse kinderen tot de bedienden ongemakkelijk. Tida maoe, ik wil niet: 
het was wat de kinderen zeiden als volwassenen hen iets vroegen of bevalen. Tida 
maoe was het codewoord voor de baboes om de Europese kinderen altijd hun zin 
te geven. Ook leerden Hollandse kinderen een gebiedende toon aan. Bovendien 
mochten zij geen nauwe relaties met bedienden aanknopen; dat kon leiden tot 
het aanleren van slechte gewoonten. Contact met inheemse vriendjes werd wel 
toegestaan. Deze ervaringen hebben misschien mede geleid tot Boumans latere 
opvatting over ongelijkheid tussen elite en massa. 

Op veertienjarige leeftijd kwam hij pardoes vanuit zijn Indische ‘paradijs’ in de 
wereldhavenstad Rotterdam terecht. Het was een overgang van de betrekkelijke 
primitiviteit van Indië naar de moderniteit van Nederland. Hij verloor daarmee 
ook het vrije en onbezorgde leven dat hij als kind uit een Hollands milieu gewend 
was. In Rotterdam ging Bouman tot zijn grote spijt niet naar het gymnasium, de 
opleiding voor de elite die toegang gaf tot alle universitaire studies. Afkomstig 
uit een kleinburgerlijk milieu ging hij naar de HBS om daarna aan de Handelsho-
geschool in Rotterdam te gaan studeren voor een baan in de dienstverlenende 
sector.

Op de HBS deed Bouman meer dan van hem werd gevraagd. Zo breidde hij zijn  
Duitse boekenlijst uit tot zevenenzestig titels.5 Uit de gemeentelijke bibliotheek 
en de boekenstalletjes op de Goudse Singel in Rotterdam haalde hij boeken van 
schrijvers als Wolfgang Goethe, Oswald Spengler, Karl Marx en Sigmund Freud. 
Bouman kon zijn leesdrift niet verklaren, hij had die van huis uit niet meegekre-

2 Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart nr. 28203.
3 Totok is een Indische benaming voor een volbloed Hollander.
4 G. Puchinger, Toekomst van het christendom (Delft 1974), 274.
5 Op de lijst staan de klassieke dichters Goethe en Schiller (zeven boeken); de Romantische 

School waaronder negen titels van Heinrich Heine; vierentwintig dichtbundels en verder 
novellen en verhalenbundels waaronder van E.T.A. Hoffmann. Libanonscholengemeenschap, 
Stadsarchief Rotterdam, toegang 442, doos 26.
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gen, want veel boeken waren daar niet te vinden.6 Misschien is zijn afkomst een 
verklaring. Als Indië-repatriant wilde hij zijn nieuwe (Westerse) wereld leren ken-
nen. Afkomstig uit een kleinburgerlijk milieu wilde hij zich misschien ‘omhoog 
lezen’. Bouman had een bovenmatige belangstelling voor de Duitse cultuur in het 
algemeen en de Duitse literatuur in het bijzonder. Hij zocht houvast bij de Duitse 
elite, de zogeheten Gebildeten. Geletterden, met een idee over de Duitse cultuur 
als iets bijzonders en verhevens. Deze Gebildeten keerden zich tegen de massa-
maatschappij, de democratie, het liberalisme en de moderniteit. 

Na de studie aan de Handelshogeschool kwam Pieter Jan Bouman in de zomer 
van 1926 als drieëntwintigjarige naar Middelburg. Hij had een tijdelijke aanstel-
ling op zak als leraar geschiedenis en handelswetenschappen aan de Rijks-HBS 
(RHBS) te Middelburg.7 Bouman betrok een kamer bij een hospita op de Blinden-
hoek 12, een huis met de naam van een historisch figuur: de Koning van Lom-
bardije. Als vrijgezel verhuisde hij geregeld. De reden hiervan is onbekend: kon 
hij elders goedkoper terecht of beviel de hospita niet? Eerst verhuisde hij naar 
het adres Langeviele K 377 en weer een jaar later, in 1928, ging Bouman naar de 
Stationsstraat P 44f.

Was Bouman eigenlijk wel een historicus? Omdat hij economie had gestudeerd  
was hij gekwalificeerd om aan de Middelburgse RHBS drie lesuren boekhouden 
te doceren. Maar voor de verplichting om ook veertien uren geschiedenis te ver-
zorgen, was zijn Rotterdamse specialisatie economische geschiedenis te mager. 
Bouman moest alsnog studeren voor een MO-akte geschiedenis. Dat deed hij bij 
de gerenommeerde Amsterdamse historicus Jan Romein. In januari 1929 slaagde 
hij voor de akte en meldde zich direct aan als lid van het (Koninklijk) Zeeuws  
Genootschap der Wetenschappen.8 Zijn tijdelijke aanstelling werd omgezet in 
een vaste aanstelling als HBS-leraar. Bouman besloot om in Middelburg te blijven  
wonen. Misschien nam hij dat besluit omdat hij inmiddels was getrouwd; zijn 
vrouw Stien was in verwachting van hun eerste kind. Wellicht was de forse ver-
hoging van zijn salaris de doorslaggevende reden om in Zeeland te blijven wo-
nen en werken.9 Maar ook trok Middelburg hem aan. Na hun huwelijk betrok 

6 Puchinger, Christendom, 278.
7 P.J. Bouman, Voor en na de zondvloed (Amsterdam 1970), 30. 
8 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Zeeuws Archief (toegang 26), inv.nr. 

126.
9 Beschikkingen tijdelijke aanstelling per 1 september 1926, Haarlem, Noord-Hollands Archief 

(NHA) (toegang 316).
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het echtpaar Bouman een (inmiddels verdwenen) woning op de Dwarskaai G 109  
genaamd ‘De Drie Gouden Rozen’.10 In dat huis werden hun eerste twee zonen 
geboren, Jan Willem in 1929 en Paul Rudolf (Paul) in 1930.11 Op de Middelburgse 
RHBS waar ze later naar toegingen kregen ze geschiedenisles van hun vader. 

Veertig jaar later keek Bouman terug op zijn periode in Zeeland. Hij was ly-
risch over Middelburg en Zeeland.12 Hij vond het een voorrecht om te mogen wo-
nen en werken in die prachtige oude stad Middelburg. Walcheren was, zo schreef 
hij, ‘in de jaren vóór 1940 een klein paradijs’. ‘Middelburg lag op een verhoging 
tussen een krans van buitenplaatsen, middelpunt van bochtige wegen met abe-
len of iepen omzoomd. In het voorjaar gingen de wegranden schuil onder we-
lig groeiend pijpkruid; in de weilanden bloeiden meidoornhagen. Glorieus om 
er van de hoge duinrand tussen Dishoek en Zoutelande op neer te zien. In de 
verte het profiel van Veere met zijn massieve kerk, geflankeerd door een rank 
stadhuistorentje.’ Het viel Bouman op hoeveel stijl de regionale samenlevingen 
vertoonden.13 Dat zette hij tegenover het ‘stedelijk meerderwaardigheidsgevoel’ 
waarvan hij losraakte, hij kreeg meer en meer respect voor de bewoners van de 
Zeeuwse eilanden en van Zeeuws-Vlaanderen. De liefde van Bouman voor het 
platteland groeide in Zeeland, zoals zijn voorkeur voor plattelandsbewoners bo-
ven grote-stadbewoners, ‘verstrikt in hun soms zielloze woonmilieu’. Later zien 
wij deze inzichten van Bouman terug in onder meer zijn opvatting over de maat-
schappij als een organische samenleving. In zijn visie moest de levensstijl van een 
plattelandssamenleving behouden blijven, een welvarend platteland is noodzake-
lijk voor een gezonde nationale cultuur. Ook is zijn liefde voor het platteland te 
herkennen aan zijn sympathie voor het werk van de volkshogescholen, die niet 
toevallig allemaal op het platteland waren gehuisvest. 

De keuze van Bouman voor de toen nog kleine stad Middelburg in een ta-
melijk geïsoleerde provincie Zeeland is waarschijnlijk mede beïnvloed door 
Boumans leermeester aan de Handelshogeschool, de hoogleraar Zeger Willem 
Sneller. Deze werkte een paar jaar als leraar aan de christelijke kweekschool in 
Middelburg. Dit verblijf inspireerde hem tot het schrijven van een proefschrift 
over Walcheren in de vijftiende eeuw. Bouman schreef ook aan een proefschrift 

10 Informatie van het Genealogisch Centrum Zeeland, brief aan auteur, 18 oktober 2012. 
11 Bevolkingsregister Gemeente Middelburg, Zeeuws Archief (toegang 1005), inv.nr. 36, fiche 

276.
12 Bouman, Zondvloed, 32-33.
13 Bouman, Zondvloed, 32-33.
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en Sneller was zijn promotor.14 Na afloop van de promotieplechtigheid in februari 
1931 spraken zij elkaar over Boumans toekomst. Sneller had wel een suggestie: een 
verdere specialisatie in de economische en sociale geschiedenis. Maar Bouman 
dacht in een geheel andere richting: hij had het nieuwe vak sociologie voor ogen. 
Hij wilde het gehele werk van Max Weber, een van de grondleggers van de socio-
logie, bestuderen. Hij wilde hetzelfde doen als Weber had gedaan. Van economie 
en geschiedenis overstappen naar sociologie. Aan de beslissing van Bouman gin-
gen indringende ervaringen vooraf, bijvoorbeeld een tocht door de sloppenwij-
ken van Londen en een eerdere zelfstudie van het werk van Weber. 

Bouman tobde met wat hij noemde ‘l’obsession des problèmes essentiels’, hij 
wilde zich daartegen niet langer verzetten.15 Hij moest zich nu gaan verdiepen in 
‘de unieke en specifiek westerse situatie van het ontstaan van het moderne kapita-
lisme, of, in ruimere zin van een rationalisme waarvoor in andere culturen vrijwel 
geen analogieën waren te vinden’.16 Het is duidelijk dat Bouman met deze tekst 
verwees naar het centrale thema in het werk van Weber: ‘der schicksalvolsten 
Macht unseres modernen Lebens’: het kapitalisme. 17 Boumans obsessie betrof de 
rampzalige ontwikkeling van de modern-westerse cultuur. De ervaringen in de 
sloppenwijken van Londen en de eigentijdse ontwikkelingen in het Westen en in 
Nederland maakten hem ongerust. Na de beurskrach op Wall Street bleek begin 
jaren dertig dat de economische crisis ook Nederland in volle hevigheid ging tref-
fen; de export daalde en de werkloosheid nam snel toe. Maar ook het lezen van 
cultuurpessimistische bestsellers voedde de somberheid van Bouman.18 Sneller 
meende dat Bouman zich met deze toch nog vrijwel onbekende studie teveel zou 
isoleren.19 Bouman stelde hem gerust, hij had tenminste één gesprekspartner, een 
oud-leerling van de HBS in Middelburg en inmiddels vriend: Job van Leur.20 Die 
was ook geïnteresseerd in het werk van Weber, samen gingen zij aan de zelfstudie. 

14 P.J. Bouman, Rotterdam en het Duitse achterland 1831-1851 (Amsterdam 1931). 
15 Bouman, Zondvloed, 30.
16 Bouman, Zondvloed, 30.
17 Patrick Dassen, De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit 

in Duitsland 1890-1920 (Amsterdam 1999). 
18 Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (München 1923), Ortega y Gasset, Aufstand 

der Massen (Stuttgart 1930), Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur (Wenen 1930). 
19 Bouman, Zondvloed, 31. 
20 Vader Van Leur was exploitant van het koffiehuis De Kampveerse Toren in Veere, maar zijn 

gezin woonde in Middelburg. Bouman heeft Van Leur geholpen bij het schrijven van zijn 
proefschrift (een Indo-centrische geschiedbeschouwing) waarmee deze lang na zijn dood 
alsnog beroemd werd in internationale wetenschappelijke kringen. 
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Bouman maakte in de bijna twintig jaar dat hij in Middelburg woonde vele vrien-
den. Een andere oud-leerling en later vriend was M.C. (Rien) Verburg. Hij be-
schouwde Bouman als een man die grote invloed op hem had gehad, ‘rechtstreeks 
maar ook via het voorbeeld en de inspiratie’.21 Verburg werd later directeur van 
het Economisch Technologisch Instituut Zeeland (ETI), en Eerste Kamerlid  
voor de Partij van de Arbeid.22 Als medeoprichter en redactievoorzitter van het 
historisch Zeeuws Tijdschrift schreef hij daarin een bekende karakteristiek van 
zijn Middelburgse stadsgenoten onder de titel De Middel-burgers.23 Boumans  
oud-leerling Levien de Bree volgde midden jaren dertig een studie voor de MO- 
akte geschiedenis.24 Op zijn verzoek gaf Bouman hem privéles, voor De Bree waren  
die contacten met Bouman naar zijn zeggen ‘elke keer een feest’. Later schreef De 
Bree de geschiedenis van Zeeland in oorlogstijd.25 Bouman had ook veel vrienden  
in Zeeuwse kunstenaarskringen, zoals zijn collega leraar tekenen aan dezelfde HBS  
Dolf van der Haar en J.F.E. ter Klooster, 
een kunstschilder afkomstig uit Indië.26  
Vóór de Tweede Wereldoorlog was Bou-
man nog geen bekende Zeeuw. Hij werd 
eerst bekend in met name Zeeuwse land-
bouwkringen toen hij tijdens de oor log  
werkte aan een gedenkboek voor de 
Zeeuwse Landbouw Maatschappij (ZLM).  
Daardoor ontmoette hij veel boeren, 
boerenleiders en landarbeiders.

In de zomer van 1932, betrok Bouman 
met zijn vrouw en hun twee jonge kin-
deren een ruimer huis in Middelburg: 
Molenwater 111, een monumentaal he-
renhuis uit de achttiende eeuw met een 
door oude muren omsloten tuin én een 
studeerkamer. Daar voltooide Bouman 

21 Brief M.C. Verburg aan Stien, echtgenote van Bouman, 15 maart 1977, NHA, (toegang 316).
22 Provinciale Zeeuwse Courant, 29 dec. 1973.
23 Zeeuws Tijdschrift 23 (1973) 2, 1-13.
24 Interview L. de Bree, Provinciale Zeeuwse Courant, 21 februari 1975.
25 L. de Bree, Zeeland ’40-’45 (Middelburg 1979).
26 Dagboek september/oktober 1932, NHA (toegang 316).
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zijn Weberstudie en hij trok uit die studie ‘de verbijsterende conclusie’ dat het ra-
tionalisme voor de mens bedreigende en vernietigende gevolgen heeft.27 Bouman 
moest daartegen waarschuwen. 

Activist, een arrangement voor de massamaatschappij
Tijdens de jaren dertig nam door de economische crisis de werkgelegenheid fors 
af. De sociaal voelende Bouman leefde intens mee met de ervaringen en de er-
barmelijke toestand van de werklozen (die hij voornamelijk tijdens het geven van 
cursussen op de volkshogeschool in Bakkeveen ontmoette). Bouman vreesde 
tegelijk ook voor mogelijke sociale spanningen, voor een opstand van diezelfde 
werklozen, zelfs voor een revolte van de socialisten. Hij meende dat de massa-
mens door elke ideologie, bijvoorbeeld het socialisme, kon worden ingepalmd en 
misbruikt. Het kon een gevaar opleveren voor de sociale orde. Volgens Bouman 
kent de massa zowel een verzwakking van het geweten alsook een versterking van 
andere psychische neigingen.28 Misschien nog ernstiger is de verandering van een 
elitedemocratie in een massademocratie. Dan dreigt het gevaar van een ‘Stim-
mungsdemokratie’ met alle gevolgen van dien, zoals revolutionaire spanningen. 
Vanuit een dubbele houding van zowel empathie als angst benaderde Bouman de 
sociale kwestie. Van daaruit ook zocht hij naar oplossingen. Hij zag voor zich een 
door de staat gestuurde economie, gekenmerkt door een sterk gezag, eenheid van 
het Nederlandse volk en volksopvoeding. Dit arrangement zal hij lang koesteren, 
maar de precieze invulling daarvan was afhankelijk van de door hem in een be-
paalde periode aangehangen denkbeelden.

Begin jaren dertig las Bouman werk van de Duitse socioloog Werner Sombart. 
Hij werd allengs enthousiaster en omarmde tenslotte de opvattingen van de Duit-
ser. Sombart voerde een intellectuele strijd tegen het marxistisch en sociaaldemo-
cratisch socialisme. De stelling van Sombart was dat de ontwikkelingsgang van 
het kapitalisme in Duitsland niet zou uitlopen op de door de marxisten verwachte 
revolutie, maar op een nieuw Duits socialisme. Na de fase van het kapitalisme 
zou een fase van ‘staatssocialisme’ ontstaan als ‘Gesamtordnung des deutschen 
Volks’.29 Daarvoor in de plaats kwam het Duitse socialisme, dat een totaal nieu-
we ordening van het leven zou bewerkstelligen: ‘als eine allgemeine, eine “totale” 

27 H.E.S. Woldring, ‘Wetenschap waartoe? Een wetenschappelijk In memoriam van prof. dr. P.J. 
Bouman (1902-1972)’, Intermediair 13, 1 april (1977).

28 P.J. Bouman, Sociologie, begrippen en problemen (Nijmegen 1940), 180.
29 Werner Sombart, Deutscher Sozialismus (Berlin-Charlottenburg 1934), 166.



P.J. Bouman in Zeeland272

Lebensordnung, die sich also nicht etwa nur auf ein Gebiet – die Wirtschaft – 
ersteckt, sondern die alle Kulturbereiche umfasst’. Met de ‘revolutie’ van januari 
1933, de benoeming van Adolf Hitler tot Rijkskanselier, was in Duitsland die fase 
kennelijk ingetreden. Een nieuw socialisme zonder klassenstrijd en met een waar-
lijke volksgemeenschap onder leiding van een sterk gezag kondigde zich aan. De 
feiten leken Sombart gelijk te geven. Boumans enthousiasme werd vooral gevoed 
door de strijd die Sombart voerde tegen het revolutionair socialisme, door zijn 
pleidooi voor een door de staat geordende economie, alsook door een toekomst 
met volkssocialisme in plaats van klassensocialisme. Het paste goed bij het arran-
gement dat hij zelf voor ogen had.

In de zomer van 1933 richtte Bouman zich met een brochure Het socialisme 
aan de tweesprong tot de sociaaldemocratische socialisten in Nederland.30 Hij 
stelde hen voor om te kiezen voor een nationaal socialisme in plaats van voor 
een sociaaldemocratisch socialisme. Hoewel hij dat weersprak, bekende Bouman 
zich door het publiceren van deze brochure openlijk tot het nationaalsocialisme. 
Hij schreef deze brochure namelijk als de onbevooroordeelde intellectueel die het 
strijdperk van ideeën overziet, de problematiek uiteenzet en tenslotte op grond 
van een principiële beschouwing de ‘juiste’ conclusie trekt. Het ging Bouman niet 
om de fascistische en nationaalsocialistische partijen in Nederland. Volgens hem 
imiteerden die trouwens hun zusterpartijen in het buitenland. Ook gebruikte hij 
naar eigen zeggen de term nationaal socialisme (met een spatie, CStr) slechts in 
een theoretische betekenis, het ging hem in algemene zin om een nieuwe vorm 
van socialisme. Nieuw socialisme of nationaal socialisme, Bouman wist niet wel-
ke woorden hij moest gebruiken voor de ideologie waarin zijn plan voor sociale 
reconstructie van Nederland (autarkie, sterk gezag, volkseenheid en volksopvoe-
ding) ten behoeve van het bestrijden van de crisis precies paste.

‘U gaat dus een nationaalsocialistische groepering oprichten’, zo concludeerde 
de schrijver van een ingezonden brief naar aanleiding van Boumans brochure.31 
Nee, schreef Bouman terug, dat was niet de bedoeling. Zijn brochure had niet de 
intentie van een politiek geschrift. Bovendien was hij van huis uit liberaal. Het 
ging ‘hem slechts om de diagnose van de kwalen waardoor onze huidige maat-
schappij wordt geteisterd en om het aangeven van het enige middel dat ons mijns 
inziens van chaos en ondergang zou kunnen redden.’ Trouwens, volgens Bouman 

30 P.J. Bouman, Het socialisme aan de tweesprong (Zutphen 1933).
31 Het Vaderland, 21 juli 1933.
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werd de crisis nog erger en hij zag ‘geen andere uitweg dan strenge centralisatie 
en ordening van ons productiesysteem (met andere woorden ‘socialisme’)’. Alleen 
door een sterk gezag en een bepaalde ‘nationale afsluiting’ kon dat bereikt wor-
den. Bouman hoefde trouwens geen nationaalsocialistische beweging op te rich-
ten, die bestond al. De historicus De Jonge schrijft over Bouman dat hij als sociaal 
voelend mens en uit onbehagen over de onmacht van het sociaaldemocratisch 
socialisme vatbaar was voor fascistische beïnvloeding.32

Halverwege de jaren dertig onderging Bouman een van de vele wendingen van 
zienswijze die hij in zijn leven doormaakte. Hij ontdekt het christelijk solidaris-
me als gevolg waarvan hij zijn waardering voor het nationaalsocialisme inruilde 
voor de christelijke kijk op de sociale kwestie. Bouman las dat de jurist-hoogle-
raar Martinus des Amorie van der Hoeven van mening was dat ‘het christendom 
van de hoogste waarde [was] voor het oplossen van sociale vraagstukken’.33 Het 
vaststellen van zedelijke normen ging voor Van der Hoeven boven het opsporen 
van zedelijke wetten, een gemeenschapsbesef boven het individualistische libera-
lisme. Nodig was een christelijke religie die gericht was op maatschappelijke ver-
nieuwing; dat wil zeggen, een verandering van de menselijke maatschappij in ‘een 
koninkrijk der hemelen’. Het is de visie van Boumans gereformeerde leermeester 
Sneller. Deze was van mening dat de zin van cultuur en geschiedenis ligt in de 
realisering van het koninkrijk der hemelen. Sneller was een verre nakomeling van 
dezelfde stroming die Bouman in deze periode ontdekte, toen hij over Martinus 
des Amorie van der Hoeven las. Een orthodox-protestantse stroming die begon 
in het begin van de negentiende eeuw met een opwekkingsbeweging onder de 
naam het Réveil.34 Deze ‘sterke anti-individualistische stroming’ tegenover het 
liberalisme en de industriële revolutie liep van ‘Groen [van Prinsterer] over Des 
Amorie van der Hoeven, de Bosch Kemper naar Quack en vele katholieken.’35 De 
beweging beklemtoonde de beleving van de eigen vroomheid. Ze liep evenwijdig 
aan de Romantiek en keerde zich tegen het rationalisme van de Verlichting. Aan 
het eind van de negentiende eeuw werd binnen het Réveil de eigen vroomheid 
minder centraal gesteld, waardoor er meer aandacht kwam voor maatschappe-

32 A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin 
levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen (Utrecht 1968), 326.

33 P.J. Bouman, ‘H.P.G. Quack 1834-1917’, Vragen van den dag 49 (1934), 810.
34 Fred van Lieburg, Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland (Hilversum 

2012); M. Elisabeth Kluit, Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865 (Am-
sterdam 1970).

35 Puchinger, Christendom, 282.
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lijke bewogenheid in de vorm van armenzorg, strijd tegen het alcoholisme en 
afschaffing van de slavernij. De samenhang van een individuele beleving van het 
christelijk geloof met een eigen verantwoordelijkheid voor maatschappelijke pro-
blemen, zoals binnen de Réveilbeweging, zien we terug in de zogeheten vernieu-
wingsbeweging van de jaren dertig waarbij Bouman zich nu aansloot. Maar voor 
het zover was verhuisde hij in het najaar van 1938 met zijn gezin van het Molen-
water 111 naar Park de Griffioen 14. Al langer hadden ze uitgekeken naar een an-
dere huurwoning omdat het huis aan het Molenwater slecht onderhouden werd.36 

In diezelfde periode had Bouman een gesprek met dominee Anton M. Brou-
wer, redactievoorzitter van Het Gemeenebest. In januari 1939 trad hij toe tot de 
redactie van het blad. Door deze stap werd hij tevens lid van de kerngroep van 
de zogeheten vernieuwings- of eenheidsbeweging.37 De vernieuwers, een jonge 
culturele elite, voelden zich persoonlijk verantwoordelijk voor de samenleving. 
Ze bespraken samen steeds dezelfde centrale thema’s: het doorbreken van de ver-
zuilde maatschappij, het bewerkstelligen van openheid van de diverse gezindten 
naar elkaar én het streven naar een sociaal rechtvaardigere samenleving door 
middel van een sociaal economische ordening. Bouman trachtte binnen die be-
weging zoveel als mogelijk zijn eigen idealen voor sociale opbouw te realiseren: 
autarkie, sterk gezag, volkseenheid en volksopvoeding. De twee eerstgenoemde 
strevingen van de vernieuwingsbeweging pasten precies in het straatje van Bou-
man. Maar over een sociaal economische ordening had hij andere (corporatieve) 
opvattingen. Uitgesproken enthousiast was Bouman over de basisfilosofie van de 
vernieuwingsbeweging: het personalisme. Meer in het bijzonder voelde hij zich 
aangesproken door het christelijk personalisme in de zin van persoonswording 
als beelddrager van God met een taak in de wereld.38

Als filosofie én als beweging ontstond het personalisme in het begin van de 
jaren dertig van de twintigste eeuw in Frankrijk. In Nederland werd het persona-
lisme met name bekend door het boek Denken met de handen van de protestant-
se Zwitserse filosoof Henri Denis de Rougemont.39 Bouman was er zo enthousi-
ast over dat hij de Franse uitgave, Penser avec les mains (1936), op de HBS in de 

36 Dagboek december 1937, NHA (toegang 316); dagboek september 1938, NHA (toegang 316).
37 Hier wordt met ‘vernieuwingsbeweging’ gedoeld op de groeperingen rond het blad Het Ge-

meenebest, de Nederlandse Gemeenschap en bij de kadervorming van de Nederlandse Unie. 
Zie ook: Strootman, Wie stuit de rebellie van de massa?, 135-145. 

38 Het personalisme werd ook de filosofie van De Nederlandse Unie en vervolgens van de Partij 
van de Arbeid.

39 Denis de Rougemont, Denken met de handen (Amsterdam 1946).
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klas met zijn leerlingen besprak.40 De Rougemont schreef zijn boeken vanuit het 
denken over een cultuurcrisis en over een mogelijke nieuwe wereldoorlog. Hij 
worstelde met de door de moderniteit veroorzaakte ernstige maatschappelijke 
verschijnselen, zoals het individualisme, het materialisme en de vervreemding 
van de mens in de moderne maatschappij. Volgens de schrijver Menno ter Braak 
staat centraal in de filosofie van De Rougemont een persoonlijkheid die het als 
een levenstaak beschouwt om te streven naar ‘een dynamisch evenwicht tussen 
gemeenschap en persoonlijkheid’.41 Bouman zag dat in het verlengde liggen van 
het christelijk solidarisme van Martinus des Amorie van der Hoeven en gebruikte 
mede daarom een tekst van Van der Hoeven als motto voor een nieuwe brochu-
re. In die tekst verenigde Van der Hoeven het individu met de gemeenschap: ‘de  
gemeenschap absorbeert niet het individu, zij ontwikkelt het, en ontwikkelt tege-
lijk de groep waartoe het individu behoort’.42 Het personalisme werd eveneens 
sterk beïnvloed door de Russische existentialistische filosoof Nikolaj Berdjajev, 
die in religieuze hartstocht Søren Kierkegaard evenaarde. In het midden van de 
jaren twintig van de twintigste eeuw trok Berdjajev naar Parijs, waar hij zich aan-
sloot bij de personalisten onder wie De Rougemont.43 Later gebruikt Bouman het 
existentialisme als achtergrondfilosofie voor zijn boek Revolutie der eenzamen.

Het personalisme was niet iets voor de grote massa; persoonlijkheid als roe-
ping was in het bijzonder bedoeld voor intellectuelen. De massa was object van 
opvoeding. Met behulp van het ‘denken met de handen’ moesten toegewijde in-
tellectuelen leiding geven aan een culturele revolutie. Met het denken met de 
handen werd een creatief denken bedoeld dat tot handelen aanspoort. Daarvoor 
moest men wel over een aantal deugden beschikken: realisme, spankracht, autori-
teit, moed, oorspronkelijkheid, soberheid, verbeeldingskracht en gevoel voor een 
bepaalde levensstijl.44 Bouman meende die wel te bezitten.

40 M.C. Verburg en mevrouw Verburg-Mos, interview door Albert Jan Binnendijk (AJB) op 4 
februari 1993, Groningen RuG, Boumanarchief.

41 M. ter Braak, ‘Denken met de handen’ in: Idem, Verzameld Werk deel 6 (1938) (Amsterdam 
1950), 538-545. 

42 P. J. Bouman, Structuurcrisis en Nationaalsocialisme in Nederland (Zutphen 1935), 3.
43 William Barrett, Existentialisme (4e druk Utrecht 1974), oorspronkelijke titel Irrational Man 

(New York 1958), 182.
44 De Rougemont, Denken met de handen, 138-155.
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Oorlog, de ‘godvergeten massa’45

In Middelburg begon de oorlog tegen vier uur in de vroege ochtend van 10 mei 
1940 met hevig schieten.46 Bouman haastte zich naar de hoofdpost van de centrale 
sirene-installatie, waar hij werkte als bediende bij de luchtbescherming. Eerst was 
er een aanval op het vliegveld Souburg, dan volgden almaar radioberichten van 
landende parachutisten, hevige luchtgevechten en bommen op Vlissingen. Die-
zelfde avond arriveerden er in steeds grotere getale gemotoriseerde Franse troe-
pen, maar tegelijk vond er ook een snelle opmars van de Duitsers plaats. Neder-
land staakte de strijd na het bombardement van Rotterdam. Vooralsnog gebeurde 
dat niet in Zeeland, daar raakten Duitse en Franse troepen met elkaar in gevecht.

Op 14 mei 1940 riep burgemeester Van Walré de Bordes in de Provinciale 
Zeeuwsche en Middelburgsche Courant de bevolking van Middelburg op om de 
stad te verlaten en te verhuizen naar de omliggende dorpen.47 Duizenden volg-
den het advies van de burgemeester op. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een wilde 
vlucht uit Middelburg gaande was. Samen met vrienden vertrokken ook Bouman, 
zijn vrouw Stien en hun drie kinderen.48 ’s Nachts sliepen ze in een lekke schuur 
bij Grijpskerke: voedselgebrek, primitief onderdak, een koude nacht en steeds 
meer vluchtelingen in dezelfde schuur. De volgende dag ging Bouman met zijn 
gezin naar een andere boerderij vlakbij.49 Ze huurden daar een kamer, kregen een 
petroleumstel en dekens om niet al te comfortabel op de stenen vloer te slapen. 
Toch was deze situatie ‘koninklijk’ vergeleken met het alternatief van een overbe-
volkt onderkomen in een lekke schuur.

’s Avonds stond Bouman voor de boerderij en keek hij uit in de richting van 
Middelburg. Het was een vreselijk gezicht, een gedeelte van de stad stond in vlam-
men, felle branden verwoestten de stadhuistoren en de Lange Jan.50 De dag ein-
digde met de overgave van de Nederlandse troepen op Walcheren.51 De volgen-
de ochtend, zaterdag 18 mei, ging Bouman samen met zijn vriend Jelle Sybrandy 
naar de stad.52 Ze zagen hoe tegelijkertijd de Duitse stoottroepen het nog overal 
brandende Middelburg binnentrokken; een beklemmend schouwspel. Gelukkig 

45 Dagboek 8 januari 1950, NHA (toegang 316).
46 Dagboek 10 mei 1940, NHA (toegang 316).
47 De Bree, Zeeland 1940-1945, 120-121.
48 Dagboek 15 mei 1940, NHA (toegang 316).
49 Dagboek 16 mei 1940, NHA (toegang 316).
50 Dagboek 17 mei 1940, NHA (toegang 316).
51 Gijs van der Ham, Zeeland 1940-1945, deel 2 (Zwolle 1990), 146-147.
52 Dagboek 18 mei 1940, NHA (toegang 316).
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stond het huis van Bouman er nog en kon hij het met zijn gezin weer betrekken. 
In een half verwoest gebouw werd een week later de school weer geopend, maar 
na enkele dagen werden de lessen opnieuw opgeschort.53 Wel werden vanaf eind 
mei, onder de meest primitieve omstandigheden, eindexamens gehouden. In het 
nieuwe schooljaar verliep het lesgeven aan de HBS eveneens allesbehalve geor-
dend omdat de restauratie van het schoolgebouw ook moest doorgaan. 

Op 24 juli 1940, kort na het begin van de Duitse bezetting, werd de Neder-
landse Unie opgericht door de drie leiders van de Unie: L. Einthoven, hoofdcom-
missaris van politie in Rotterdam, J. Linthorst Homan, Commissaris van de Ko-
ningin in Groningen, en J.E. de Quay, hoogleraar psychologie aan de Katholieke 
Hogeschool Tilburg.54 Op 23 augustus 1940 trad Bouman in dienst van de Unie in 
Den Haag.55 Zijn functie was secretaris jeugdorganisatie, onderwijs en volksop-
voeding.56 Verburg en Zandstra, oud HBS-leerlingen, waren Boumans assisten-
ten. Honderdduizenden betalende leden stroomden toe, meer dan het ledental 
van alle Nederlandse politieke partijen bij elkaar.57 Dat was niet het geval in het 
overwegend orthodox-hervormde en gereformeerde Zeeland, waar zich in ver-
gelijking met andere provincies relatief weinig Unieleden aanmeldden.58 Volgens 
de historicus L.W. de Bree is de Unie er toch, ‘langs eigenlijk wonderlijke weg nog 
aan heel wat medestanders gekomen’.59 Oud-leerlingen Verburg, Zandstra en Van 
Uxem werden via Bouman actieve, medestanders wervende, leden van de Unie. 
In december van dat jaar verliet Bouman de Unie weer en keerde hij terug naar 
Middelburg, vanwaar hij meehielp om Zeeuwse Uniekringen te begeleiden. Ook 
werkte hij zijn arrangement voor sociale opbouw van Nederland verder uit tot 
een boek onder de titel Sociale Opbouw (1941).60 Daarin zette hij het ideaal van 
een versterking van het gemeenschapsgevoel op de eerste plaats. Daarnaast be-
schreef hij, vanuit zijn zienswijze over het corporatisme, een herstructurering van 

53 Dagboek 20 mei en 17 juni 1940, NHA (toegang 316).
54 Wichert ten Have, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezet-

tingstijd 1940-1941 (Amsterdam 1999), 11.
55 Tekst van de beschikking in een brief van Stien, 10 september 1940, NHA (toegang 316). 
56 Rob van Ginkel, Op zoek naar eigenheid. Denkbeelden en discussies over cultuur en identiteit in 

Nederland (Den Haag 1950), 150.
57 Ten Have, De Nederlandse Unie, 11.
58 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 1969-1994), 

deel 4-2, 825.
59 Interview L.W. de Bree in de Provinciale Zeeuwse Courant, 30 juni 1973.
60 Sociale Opbouw verscheen als nummer 3 in de serie Bouwstenen voor een nieuwe samenleving 

(Amsterdam 1941) bij uitgever H.J. Paris. 
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de maatschappij naar corporatieve snit. Het moest volgens hem mogelijk zijn om 
een ‘democratisch controleapparaat te verbinden met autoritair gezag.’ 

Intussen bevatte iedere oorlogsdag, zo meende Bouman, een ‘verborgen 
zwaard van Damocles’. Daarbij dacht hij aan een Engelse landing op de Zeeuwse 
kust, de Duitsers die het gezin Bouman uit hun huis konden zetten, of joden die 
Zeeland moesten verlaten, met verlies van huis en inboedel.61 Tijdens de bezetting 
nam gaandeweg de dreiging voor Bouman om als gijzelaar te worden opgepakt 
toe.62 Hij was dan wel geen verzetsman, maar als voormalig Unie-functionaris 
was hij voor de Duitsers een potentiële gijzelaar. De Duitsers waren vanaf de zo-
mer van 1942 voortdurend naar hem op zoek. De Sicherheitsdienst was al bij zijn 
ouders in Den Haag langs geweest. Bouman verbleef op verschillende plekken bij 
vrienden, onder meer in Eindhoven, Den Haag en Rotterdam.

Op 3 augustus 1942 gelastten de Duitsers dat een groot aantal Walcherse ge-
zinnen het eiland moest verlaten.63 Tussen 10 en 15 augustus vond de evacuatie 
plaats, het was een ingrijpend gebeuren. ‘Vooral voor oude boerenmensen een 
zware slag.’64 Ongeveer vierduizend Middelburgers vertrokken naar Noord-Bra-
bant. Het Rode Kruis en vele vrijwilligers hielpen bij de evacuatie.65 Bouman ging 
mee als begeleider met een trein naar Breda.66 Begin 1944 werd de bewoners van 
Walcheren opnieuw bevolen om het eiland te verlaten. Degenen die inmiddels 
vanuit Noord-Brabant waren teruggekeerd moesten weer rechtsomkeert maken,  
nu vanwege een voorgenomen inundatie die uiteindelijk niet doorging.67 Boumans 
echtgenote Stien en de kinderen vertrokken half februari dat jaar naar Noord-
Beve land, naar boerderij Rusthoeve in Colijnsplaat van Piet Bom en zijn vrouw 
Pie.68 Bouman bleef zelf in Middelburg en kwam in de weekenden naar Rust hoeve. 
De beide echtparen Bouman en Bom waren al een tijdje bevriend met elkaar. 
Bouman schreef in die periode over de geschiedenis van de Zeeuwse landbouw.69  

61 Dagboek 14 februari 1942, NHA (toegang 316).
62 Dagboek 13 juli 1942, NHA (toegang 316).
63 De Bree, Zeeland 1940-1945, 315.
64 Dagboek 27 september 1942, NHA (toegang 316).
65 De Bree, Zeeland 1940-1945, 317. 
66 Dagboek 27 september 1942, NHA (toegang 316).
67 Van der Ham, Zeeland 1940-1945, 302-303.
68 Dagboek 17 februari 1944, NHA (toegang 316).
69 In Rusthoeve, nu een proefboerderij, hangt een wandplaat. Het is een werk van de Zierikzeese 

kunstenaar Ad Braat voorstellende ‘professor Bouman werkend in de omgeving van Rusthoe-
ve’. Het was even zoeken, maar het kunstwerk hangt bijna veertig jaar na de onthulling nog 
steeds in de voormalige bestuurskamer van de ZLM.
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Piet Bom leerde hij kennen als een belangrijke (en rijke) boer binnen de ZLM.  
Vaak logeerde Bouman op boerderij Rusthoeve om daar in alle rust te kunnen 
schrijven. Uiteindelijk werden dan toch grote delen van Zeeland door de Duitsers 
onder water gezet: delen van Zeeuws-Vlaanderen, Tholen, Schouwen-Duiveland 
en St. Philipsland. Begin april 1944 was de inundatie voltooid, maar niet van Wal-
cheren. 

In juni 1944 voerden de Duitsers het aantal arrestaties in Middelburg op.70 
Bouman ontvluchtte op 19 juni Middelburg en dook onder bij Piet Bom in Colijns-
plaat, waar Stien al met de kinderen verbleef. Helaas ontliep het gezin Bouman 
ook daar de oorlog niet; de Duitsers gingen hun nieuwe wapen, de V1, testen en 
dat leverde niet altijd het bedoelde resultaat op.71 Een voor Londen bestemde 
bom viel op 30 juni 1944 in Kortgene vlak bij Colijnsplaat: 5 doden, 5 gewonden 
en 12 verwoeste huizen. 

Om te voorkomen dat het huis in Park de Griffioen door de Duitsers zou wor-
den opgeëist, ging het gezin in augustus 1944 voor korte tijd naar Middelburg 
terug.72 Op 29 augustus werd de woning alsnog gevorderd, waarna het gezin in-
trok op de bovenverdieping van de Seissingel 10 in Middelburg.73 Toch werd het 
te gevaarlijk om nog langer in Middelburg te blijven. In de Zandkreek werden 
oorlogsboten gebombardeerd, nog geen acht kilometer van hun woning van-
daan. Zondag 10 september evacueerde het gezin opnieuw naar Rusthoeve op 
Noord-Beveland.74 Nu gingen ze met weinig bagage te voet over de Sloedam naar 
Wolphaartsdijk, een gevaarlijke tocht langs vele Duitse versterkingsposten, twee 
dagen voordat de Engelsen de Sloedam bombardeerden. Vanaf Wolphaartsdijk 
staken ze met een roeiboot over naar Kortgene, vervolgens reisden zij door naar 
hun eindbestemming. 

Bij de aankomst in Colijnsplaat vernam het gezin dat de Duitsers van plan 
waren om Noord-Beveland onder water te zetten.75 Driekwart van het eiland zou 
geïnundeerd worden. Het eiland herbergde niet alleen de ongeveer zevenduizend 
Noord-Bevelanders, maar ook tweeduizend vluchtelingen afkomstig van Wal-
cheren en Schouwen-Duiveland. De Duitsers waren niet van plan om deze men-

70 Dagboek 31 december 1943, NHA (toegang 316).
71 Van der Ham, Zeeland 1940-1945, 521.
72 Dagboek 24 augustus 1944, NHA (toegang 316).
73 Dagboek 29 augustus 1944, NHA (toegang 316).
74 Dagboek 10 september 1944, NHA (toegang 316).
75 Van der Ham, Zeeland 1940-1945, 432.
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sen te evacueren. Daarom zou bij een inundatie iedereen in de paar dorpen op 
het eiland moeten worden opgevangen. Daarnaast waren er op het eiland ruim 
vijftienhonderd koeien en kalveren en bijna evenveel paarden, die evenmin weg 
konden komen. Van de onderwaterzetting zou ook de landbouw ernstige schade 
ondervinden. De oogsten bevonden zich nog op het land en voor een deel zelfs 
nog in de grond. De afwateringssluizen werden op 27 september door de Duitsers 
opengezet. Bouman, inmiddels een bekend figuur in Zeeuwse landbouwkringen, 
werd gevraagd voor bemiddeling, om alsnog een totale inundatie te voorkomen.76 
Hij hoefde niet meer bang te zijn om door de Duitsers te worden gegijzeld; het 
in gijzeling nemen was voorbij, de gijzelaars werden vrijgelaten.77 Waarschijnlijk 
heeft Boumans bemoeienis er toe bijgedragen dat de Duitsers het inlaten van het 
zeewater staakten. Slechts 80 ha was onder water gezet.78

Voor Zeeland begon de bevrijding te naderen. Met de roemruchte slag om 
de Schelde werd Middelburg op 6 november 1944 bevrijd, en twee dagen later 
geheel Walcheren. De rest van Zeeland was in november bevrijd, afgezien van 
Schouwen-Duiveland dat pas in mei 1945 de bevrijding kon vieren. Maar voor 
veel inwoners was het een grote tegenslag dat Walcheren onder water stond. Om 
de Duitsers te verdrijven had de Engelse luchtmacht (de Royal Air Force) de Wal-
cherse en andere Zeeuwse dijken gebombardeerd.79 Omdat het huis in Park de 
Griffioen onder wateroverlast te lijden had, bleef het gezin in boerderij Rusthoeve 
wonen. Wel ging Bouman regelmatig zijn huis bekijken, de boel schoonmaken en 
opruimen. Op een keer dat hij weer in Middelburg was werd hij aangesproken 
door ‘een koerier van overste Slot’ met het verzoek of hij bij de overste wilde ko-
men.80 C.W. Slot had de leiding over het Militair Gezag (MG) in Zeeland en vroeg 
of Bouman zijn economisch adviseur wilde worden voor de voedseldistributie in 
Zeeland. Op 11 december 1944 begon Bouman bij het MG in Zeeland. Het gezin 
kreeg een woning toegewezen aan de Loskade 33. 

76 Nic. J. Karhof, Het vergeten eiland. Noord-Beveland in bezettingstijd (Souburg 1950), 42; brief 
van Bouman aan Karhof, 8 maart 1947, Zeeland 1940-1945, Zeeuws Archief (toegang 396), inv.
nr. 92; Nic. J. Karhof, Het vergeten eiland, 31-37; Van der Ham, Zeeland 1940-1945, 432-433.

77 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (Den Haag 1969-1994), 
deel 8-2, 885.

78 Van der Ham, Zeeland 1940-1945, 432-433.
79 De Jong, Het Koninkrijk, deel 10A-1, 483, 494-495; Van der Ham, Zeeland 1940-1945, 435-453. 

Het eerste bombardement was op 3 oktober 1944 op de dijk bij Westkapelle. Een paar dagen 
later bombardeerden vliegtuigen van de Britse Royal Air Force onder meer de schutsluizen bij 
Vlissingen en op 11 oktober de zeedijk bij Veere.

80 Dagboek eind november 1944, NHA (toegang 316).
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Door de soms levensbedreigende oorlogservaringen voelde Bouman zich mach-
teloos tegenover de problemen van zijn tijd.81 De oorlog betekende voor hem een 
‘eruptie van opeengehoopte zonden’.82 Als zodanig was het een zinloos slot van 
wat daaraan voorafging: de onttovering van de wereld, die uiteindelijk een botsing 
was tussen geloof en ongeloof. Oorlog vormde de uitdrukking van een revolu-
tie der eenzamen.83 Anderzijds gaf de oorlog de vastigheid van het onderscheid 
tussen goed en kwaad. Het lijden aan de oorlog was als een martelaarschap. Het 
bracht de christen in zijn strijd met de duivel dichter bij God. Zo besefte hij ‘dat 
het lijden aan de vroomheid diepten kan geven’.84 We zien hier dat de aandacht 
van Bouman in deze jaren verschoof van een oriëntatie op cultuur en samenleving 
naar het centraal stellen van de enkele concrete mens. Het was niet alleen zijn 
lijden, zijn verhaal, maar het existentiële verhaal van alle eenzame mensen. Met 
deze visie vertolkte Bouman het dominante denken van zijn tijd over de moderne 
eenzame mens. In samenhang daarmee groeide zijn interesse voor een existen-
tialistische levensbeschouwing. Deze gaat in op de positie van de eenzame, door 
angst en schuldgevoel bedreigde mens in de leegte van de wereld. Dat ‘lijden aan 
zijn tijd’ moest hij van zich af schrijven.

Het christelijk geloof was voor Bouman nooit ver weg. Hij bewonderde zijn 
moeder om haar vroomheid en neiging tot mystiek. Met zijn moeder had hij een 
heel goede band. Zij had een vorm van ‘bevindelijk’ geloven waarin de aanwezig-
heid van God in het persoonlijk leven wordt ervaren. Het was door het geloof van 
zijn moeder dat bij Bouman een ‘gevoelsprotestantisme’ groeide zoals de Duit-
se Gebildeten dat hadden. Vervolgens, nog tijdens de oorlog, ging het snel met 
de bekering van Bouman. Eerst sprak hij met de predikant van de Evangelisch 
Lutherse Gemeente in Middelburg, dominee C.F. Nolte.85 Mede daardoor ging 
Bouman begrijpen dat hij een ‘scheef oordeel’ had over de kerk en over het geloof.86  
Hij meende dat hij het hoofd moest ‘buigen voor hogere machten, want wat nu 
gebeurt, kan niet geheel zinloos zijn.’87 

81 Interview 15 april 1993 AJB met Boumans jongste zoon Tom, Groningen RuG, Boumanarchief.
82 Dagboek 31 december 1943, NHA (toegang 316).
83 Bouman, Revolutie, 345. 
84 P.J. Bouman, Een onzer dagen: ’t Vóórhistorisch heden (Assen 1965), 119. 
85 Dagboek 16 maart 1941, NHA (toegang 316).
86 Dagboek 16 maart 1941, NHA (toegang 316).
87 Dagboek 31 december 1943, NHA (toegang 316).
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De ommekeer vond plaats in de nacht van 28 op 29 maart 1945. Bouman was als 
kapitein voor de voedseldistributie in Goes waar hij ook overnachtte.88 Die nacht 
viel er opnieuw veel religieuze twijfel van hem af. Bij thuiskomst in Middelburg 
vond Bouman een uitnodiging van dominee W.H. Beekenkamp, predikant van de 
Hervormde Gemeente, om de Goede Vrijdagpreek in de Oostkerk bij te wonen.89 
Ze kenden elkaar; evenals Bouman was Beekenkamp tot de redactie van de Pro-
vinciale Zeeuwsche Courant toegetreden. De preek greep hem bijzonder aan.90 
Bouman ging het geloof zien zoals zijn moeder dat beleefde: als een van bovenaf 
geopenbaarde ervaring met de Bijbel als de enige bron om God te kennen. Het 
christelijk geloof werd voor Bouman belangrijker dan het vernieuwingsactivisme. 
Hij meende nu dat de strijd tegen de ‘onttovering’ uiteindelijk alleen kon worden 
gewonnen door een terugkeer naar de geboden Gods.91 Bouman nam hier af-
scheid van het activisme, afscheid van zijn arrangement met oplossingen om de 
grote maatschappelijke problemen op te lossen. Wel behield hij die dubbele hou-
ding van empathie en angst voor de massamens. Maar dat idee van de massamens 
vulde hij nu anders in. Enerzijds zag hij de massamens als degene die het geloof 
kon terugvinden, anderzijds vreesde hij dat de massamens zich wellicht zou over-
geven aan totalitaire verleiding. 

Intussen zat Bouman alleen thuis in Middelburg, zijn gezin verbleef op 
Noord-Beveland. Hij moest verder met het schrijven aan wat hij zijn grote ge-
schieddrama noemde, aan het boek dat als titel kreeg: Revolutie der eenzamen. 

Schrijver, over de eenzame massamens
‘Vreemd, te midden van alle beslommeringen en met het sombere perspectief 
voor me van de oorlogsellende, blijven me allerlei werkplannen door ’t hoofd spo-
ken.’92 Ondanks de oorlogsellende bleef Bouman altijd nadenken over zijn ‘grote 
boek’. Misschien werd het wel ‘een nieuwe vorm van geschiedschrijving (…), een 
synthese van feitengeschiedenis, ideeën- en cultuurgeschiedenis en een min of 
meer filmische reportage. Afwisseling van grote lijnen, korte beschouwingen en 
close-up’s van gebeurtenissen’. Bouman ging met zijn vrouw regelmatig naar de 

88 Dagboek 29 maart 1945, NHA (toegang 316).
89 Dagboek 30 maart 1945, NHA (toegang 316).
90 Dagboek 30 maart 1945, NHA (toegang 316).
91 P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen. Spiegel van een tijdperk (Assen 1953), 343.
92 Dagboek 25 juli 1942, NHA (toegang 316). 
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City-bioscoop in Middelburg. Was hij als groot liefhebber van film op de gedach-
te gekomen om zijn nieuwe boek in een filmische vorm te gieten?

Bouman vond het vreemd dat, ondanks de dagelijks ervaren beproevingen van 
de Duitse bezetting en de verschrikkingen van de oorlog, het nog te schrijven 
boek door zijn hoofd bleef spelen. Maar zo vreemd is dat niet als we zien dat 
Bouman voor zijn boek in wording de eindtijd in gedachten had. Daarvoor las hij 
de Muspilli, een Oudhoogduitse preek in dichtvorm uit Beieren die waarschijn-
lijk van de abdij in Fulda afkomstig is en die rond het jaar 800 op schrift werd 
gesteld.93 In het gedicht lezen we over de strijd van engelen en duivels om de ziel 
na de dood van de mens. De strijd is beslissend voor de kans op een eeuwig leven 
in de hemel dan wel in de hel. Met die strijd vergaat de wereld door een allesver-
slindend vuur. In Boumans nieuwe boek staat een vergelijkbare tekst over hel en 
verdoemenis tijdens het leven in de eindtijd. Direct daarop aansluitend beschrijft 
Bouman de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.

Bouman was als jongen diep onder de indruk van de Eerste Wereldoorlog. Nu 
bevond hij zich midden in de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef daar later over 
dat hij er nooit in was geslaagd ‘om met het gebeuren van de beide wereldoorlo-
gen in het reine te komen’.94 Hij wist niet hoe je over zo’n poel van lijden moest 
schrijven. Met de methode van de verklarende geschiedschrijving lukte het zeker 
niet. Maar midden in de oorlogstijd ontdekte hij op welke wijze hij daarover wel 
kon schrijven: in een beeldende vorm. Alleen op die wijze meende Bouman de 
ondergangsstemming te kunnen weergeven, slechts op die manier kon hij schrij-
ven over wat hem ‘in letterlijke zin “op het hart lag”’.95 Wat hij beoogde was een 
‘epos der moderne geschiedenis – waarheidsgetrouwe “verbeelding” der tragiek 
van de laatste halve eeuw’.96 Hij wilde er vele delen aan wijden, maar niet voor de 
vakspecialisten schrijven. Met het schrijven over de Zeeuwse landbouwgeschie-
denis voldeed hij al aan ‘zijn plicht als vakman’. Inmiddels had hij de Zeeuwse 
landbouwgeschiedenis voltooid. Ook had Bouman de schema’s voor Revolutie der 
eenzamen uitgewerkt en zelfs een eerste stuk daarvan uitgeschreven. Maar hij 
vond dat hij meer tijd voor het schrijven moest hebben, hij moest eigenlijk schrij-
ver zijn en niets anders. 

93 Dagboek 25 juli 1942, NHA (toegang 316); voor de tekst van de Muspilli: Pieter Eligh, Leven in 
de eindtijd. Ondergangsstemmingen in de middeleeuwen (Hilversum 1996), 46-48.

94 Brief van Bouman aan zijn echtgenote, 7 september 1952, NHA (toegang 316).
95 Dagboek 25 juli 1942, NHA (toegang 316).
96 Dagboek 6 juni 1943, NHA (toegang 316).
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Die gedachte ging zijn denken beheersen tijdens zijn werk bij het Militair Gezag. 
Eerst in het in 1944 bevrijde Zeeland, na mei 1945 als algemeen economisch ad-
viseur van majoor Wüthrich van het MG in Noord-Holland. Ver van huis ervoer 
Bouman een buitengewone vrijheid. Hij vergeleek het met de vrijheid van een 
schrijverschap en ging zich steeds meer onthecht voelen, los van alle bindingen, 
ver verwijderd van zijn oude bestaan. Hij raadde zijn echtgenote zelfs aan om ook 
‘zo los [te staan] van de dingen als een reiziger behoort te zijn’.97 Ze moest voor-
bereid zijn op de aankomende veranderingen. Bouman wilde weg van de HBS, 
weg van een huis dat onder water stond, weg van Middelburg. De stad was zwaar 
beschadigd door bombardementen en inundatie. ’Middelburg is niet riant meer, 
Walcheren is bedorven.’98

Boumans opvatting over zijn bestaan was in deze periode zeer radicaal, stellig 
en zelfbewust. Hij wist precies wat hij wilde en zijn vrouw Stien hoefde er geen 
zorgen over te hebben.99 Hij speelde met de gedachte onder te duiken: ‘ergens in 
landelijke eenzaamheid, of in een heel grote stad (waar niemand je kent) of in het 
buitenland.’100 Een baan had hij ook niet meer nodig: ‘we hebben wat spaargeld 
om het een jaar uit te zingen.’101 Bij herhaling gingen de brieven van Bouman aan 
zijn vrouw over waar het hem werkelijk om te doen was in het leven. Over wat de 
reden van zijn bestaan was: schrijven over existentiële vragen.102 ‘Wat ik ook doe 
en waar ik ook uithang en hoe ik me ook openstel voor de eisen van deze tijd of 
de vingerwijzingen van het lot, dagelijks, en ik mag wel zeggen van uur tot uur, 
weet ik wat me te doen staat. Terug naar de eenzaamheid der volmaakte onaf-
hankelijkheid: het ontzagwekkende drama van deze eeuw begrijpen, beschrijven 
– misschien ten slotte pogen een richting aan te geven. Dit eist de hele mens.’103 

Boumans nieuwe kantoor als kapitein bij het Noord-Hollandse Militair Gezag 
bevond zich in Haarlem en hij vroeg in die stad officieel een huis aan. Als dat lukte 
zou hij direct ontslag aanvragen van zijn leraarschap in Middelburg. Aan Stien, 
die door die resolute handelwijze allerlei problemen zag opdoemen, schreef Bou-

97 Brief Bouman aan Stien, 13 juni 1945, NHA (toegang 316).
98 Brief Bouman aan Stien, 4 mei 1945, NHA (toegang 316).
99 Het blijkt met name uit de briefwisseling tussen Bouman en zijn vrouw in de periode van 

eind april tot eind Juli 1945. De betreffende brieven zijn voornamelijk van Bouman, van Stien 
bevindt er zich slechts een enkele brief in het archief.

100 Brief Bouman aan echtgenote Stien, 30 mei 1945, NHA (toegang 316). 
101 Brief Bouman aan Stien, 7 juni 1945, NHA (toegang 316).
102 Brief Bouman aan Stien, 29 april 1945, NHA (toegang 316).
103 Brief Bouman aan echtgenote Stien, 29 april 1945, NHA (toegang 316). 
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man: beschouw dit maar ‘als een voorproefje van naar het buitenland gaan.’104 De 
familie kreeg uiteindelijk een huis toegezegd, niet in Haarlem maar in Overveen, 
gemeente Bloemendaal.105 Tegelijkertijd nam Bouman per 1 augustus ontslag als 
leraar te Middelburg. Op 26 juni 1945 ging het gezin in Overveen wonen. Op 15 
augustus trad Bouman in dienst als algemeen secretaris van de Maatschappij tot 
Nut van het Algemeen.106

Zeven jaar later, op 10 juni 1952, was Bouman opnieuw in Zeeland. Vanuit Gro-
ningen, waar hij inmiddels hoogleraar sociologie was, kwam hij aan op Noord-Be-
veland in boerderij Rusthoeve in Colijnsplaat om daar zijn Revolutie der eenza-
men te voltooien. Bij aankomst in Zeeland mijmerde Bouman: ‘Wat zou ’t toch 
zijn dat me er toe brengt van dit landschap met een wilde liefde te houden?’107 

Na een maand had Bouman het ‘torso’ van zijn nieuwe boek klaar.108 Hij werkte 
op Rusthoeve 8 à 10 uur per dag, ‘in een ruk, eruptief, de samenvatting van tien 
jaar overpeinzing.’109 Op 22 maart 1953 
’s avonds rond acht uur bracht uitgever 
H.J. Prakke, directeur van Van Gorcum 
& Comp. N.V. te Assen, de auteur twee 
exemplaren van het nieuwe boek: Revo-
lutie der eenzamen. Spiegel van een tijd-
perk. De publicatie werd een ongekend 
succes, vooral door de beeldende vorm 
van geschiedschrijving. Voor die vorm 
van schrijven moest Bouman naar eigen 
zeggen ‘de waarde van het plaatje leren 
zien’. Hij had daar Zeeland voor nodig. 
Daar ben ik ‘een Augenmensch gewor-
den’.110

104 Brief Bouman aan Stien, 13 juni 1945, NHA (toegang 316).
105 Brief Bouman aan Stien, 8 juni 1945, NHA (toegang 316).
106 Dagboek 1 augustus 1945, NHA (toegang 316).
107 Brief Bouman aan zijn vrouw, 10 juni 1952, NHA (toegang 316).
108 Brief Bouman aan zijn vrouw, 10 juli 1952, NHA (toegang 316).
109 Dagboek 26 december 1952, NHA (toegang 316).
110 André Oosthoek, ‘In gesprek met dr. P.J. Bouman. Zeeland bestaat wel’, Maatstaf 18 (1970-

1971), 272-276.
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Over de auteurs

Arjan van Dixhoorn (1973) is sinds 2013 namens het Familiefonds Hurgronje 
bijzonder hoogleraar aan het University College Roosevelt (Universiteit Utrecht) 
te Middelburg, met als leeropdracht ‘de geschiedenis van Zeeland in de wereld’. 
Hij is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van kennis en informatie en koes-
tert een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van volkstalige literaire 
culturen in het vroegmoderne Europa en voor de geschiedenis van de Scheldere-
gio in het algemeen.

Raymond Fagel (1962) is als universitair docent Nieuwe Geschiedenis verbon-
den aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij is ge-
specialiseerd in de contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders in de zestien-
de eeuw. Recentelijk verscheen van zijn hand: Protagonists of war. Spanish army 
commanders and the Revolt in the Low Countries (Leuven University Press 2021).

Johan Francke (1971) is werkzaam als informatiespecialist en vakreferent bij de 
Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Hij studeerde maritieme geschiedenis aan 
de Universiteit Leiden. Daar promoveerde hij in 2001 op Utiliteyt voor de gemeen-
te  saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige 
Oorlog (1688-1697), een proefschrift dat ook uitkwam als deel 12 van de Werken. 
Recent verscheen Al die willen te kaap’ren varen. De Nederlandse commissievaart 
tijdens de Vierde Engelse oorlog 1780-1784 (Zutphen 2019).

Veronica Frenks (1956) is romanist (Rijksuniversiteit Groningen), publicist en 
onderzoeker, met een speciale interesse in maritieme geschiedenis. Zij is direc-
teur van het Museum Veere en publiceerde verschillende boeken over de cultuur-
geschiedenis van Zeeland en over de geschiedenis van de kust. Ook werkte zij 
mee aan de totstandkoming van een aantal aanverwante publicaties.
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Jan van Loo (1946) studeerde Nederlands, boekwetenschap en paleografie te 
Leiden. Zijn afstudeerscriptie handelde over de reconstructie van het fonds van 
de Goudse boekhandelaar Lucas Kloppenburg (1694-1713). Zijn werkzame leven 
bracht hij door als leraar Nederlands, terwijl hij daarnaast twee decennia lang een 
genealogisch onderzoeksbureau runde. Sinds 2010 werkt hij mee aan het rederij-
kersonderzoek in Zeeland. Hij leidt de werkgroep Zeeuws-Vlaanderen, beheert 
de website https://rederijkerszeeland.wordpress.com/ en schrijft met regelmaat 
blogs over de rederijkers in Zeeland. In samenwerking met het Koninklijk Zeeuws 
Genootschap der Wetenschappen werkt hij thans aan de digitale uitgave van de 
werken van Jean Guépin (1715-1766) en beheert de website https://jeanguepin.com/.

Co Strootman (1939) studeerde, na een sociaalpedagogische hogere beroeps-
opleiding, andragologie en cultuurwetenschappen. Hij heeft in diverse functies 
gewerkt in sociaalmaatschappelijke organisaties en in het hoger beroepsonder-
wijs. Daarna was hij zelfstandig gevestigd organisatieadviseur. Met de biografie 
van P.J. Bouman promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hendrik Struik (1957) is jurist, oud-advocaat in Utrecht en thans werkzaam 
als raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Zijn ervaring als amateurhistoricus heeft zich tot nu 
toe grotendeels beperkt tot (niet gepubliceerd) genealogisch onderzoek en het 
bewerken en bezorgen van familiepapieren.

Huib J. Zuidervaart (1951) is gepensioneerd wetenschapshistoricus. Na ruim 
twintig jaar in Zeeland (CSW-Middelburg; ZBM-Oostkapelle), werkte hij in uit-
eenlopende posities bij – of voor – het Rijksmuseum Boerhaave, het Kennemer 
Lyceum, de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden, Teylers Museum, het Huy-
gens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en het University Colle-
ge Roosevelt. Zijn belangrijkste onderzoeksterrein is de wetenschapsontwikke-
ling in de vroegmoderne tijd (waaronder die in Zeeland), met een nadruk op de 
geschiedenis van wetenschappelijke instrumenten, instituties en collecties.



Het Zeeuws Genootschap is opgericht in 1769. De rots in 
de woelige zee met de zeven muzen werd het symbool. De 
muzen staan voor de vrije kunsten en wetenschappen. De rots 
is hun veilige werkplek en het opschrift kan (zeer) vrij worden 
vertaald met: ‘Zij schitteren te midden van de golven’.
De 1.400 leden en de 80 vrijwilligers van het Zeeuws 
Genootschap dragen Zeeland in hun hart en vormen met 
elkaar de rots der muzen. De collectie telt inmiddels meer 
dan 200.000 objecten die worden beheerd door diverse 
musea, bibliotheken en archiefdiensten in de hele provincie. 
Door middel van boeken, tijdschriften, exposities, lezingen en 
congressen laten wij de indrukwekkende Zeeuwse cultuur en 
geschiedenis zien, zowel binnen de provinciegrenzen als ver 
daarbuiten. Het Genootschap is dé autoriteit op het gebied 
van de Zeeuwse kunsten en wetenschappen.

Wij laten Zeeland schitteren!

U kunt het Genootschap steunen door toe te treden als lid en, 
desgewenst, een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden 
van een van de werkgroepen of commissies.

Voor nadere inlichtingen omtrent het Genootschap en zijn 
activiteiten kan men zich wenden tot de administratie:
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
(0118) 65 43 47
info@kzgw.nl
https://kzgw.nl
https://kzgwonline.nl/
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