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n de laatste Algemeene Vergadering van 23 April 1894 werd het Bestuur herkozen,

doch moesten de werkzaamheden anders verdeeld worden, daar de Heer VAN EEGHEN,
die drie jaren Lang met zooveel ijver het Voorzitterschap had waargenomen, als zoodanig
niet herkiesbaar was. Dientengevolge ben ik, door uwe vereerende keuze, geroepen
geworden, in zijne plaats op te treden en rust thans op mij de verplichting het Verslag
uit te brengen over de lotgevallen van het Genootschap in het afgeloopen jaar.
Het aantal onzer Leden is niet veel veranderd, maar toch niet vermeerderd.
Tegenover twaalf leden die voor hun lidmaatschap bedankt hebben, verheugen wij ons
wel in de aanwinst van twaalf nieuwe leden, maar moeten daarenboven het verlies betreuren
van de Heeren MR. W. P. SAUTYN KLUIT, MR. E. J. ASSER, J. N. SCHELTEMA en
F. A. VAN WEST, die ons door den dood ontvielen, even als twee onzer oprichters,
de Heeren L. LINGEMAN en CH. ROCHUSSEN.
Deze laatste naam vooral zal bij ons in dankbare herinnering blijven als die van
eenen grondigen kenner der oudheid, die de personen en feiten onzer Vaderlandsche
geschiedenis als geen ander wist of te beelden en als te doen herleven.
De vergaleringen werden geregeld gehouden en door vele leden bezocht. Er was
dan ook veel belangrijks te zien en veel wetenswaardigs te hooren.
i''

4
Den I 5 den October 1894, gaf DR. C. P. BURGER ons photographien en oude
gravuren van Napels en omstreken te aanschouwen.
29 October liet de Heer J. H. L. VAN DER SCHAAFF een gedeelte van den aan
zijne zorgen toevertrouwden Atlas van zeden en gewoonten rondgaan.
Den I 2den November gaf de Heer A.
werken te bezichtigen.
26 November leverde de Heer J. H.

MENSING

eene verzameling zeldzame boek-

GROENEWEGEN

eene uitvoerige bijdrage over

het Leven en de werken van Winckelmann.
Op 17 December werden photographien bezichtigd naar oude schilderijen die op
de Tentoonstelling te Utrecht van Augustus tot October aanwezig waren. Zij waren door
den Heer Dr. C. Hofstede de Groot welwillend ter beschikking gesteld en werden door
den Heer Moes toegelicht. Hierna toonde de Heer R. W. P. DE VRIES eene zeldzame
verzameling oude kinderboeken van 178o tot 1840 en de Heer A. W. WEISSMAN
zeldzame kinderprenten.
1 2 Januari 18 9 5 deelde de Heer A. N. J. FABIUS op zeer onderhoudende wijze een
en ander mede over C. R. T. Krayenhoff en zijnen tijd.
Den 28 Januari hield Professor

DR.

H. C.

ROGGE

eene rede over den eersten

scheepstocht der Hollanders naar Oost-Indien, nu juist driehonderd jaren geleden en in
het bijzonder over Cornelis de Houtman.
I I Februari sprak Professor

DR. J.

Six over de houten en bronzen beeldjes uit den

Bourgondischen tijd, die vroeger op het Stadhuis aanwezig, thans in het Rijks-Museum
bewaard worden, trachtte hunne afkomst na te gaan en uit te maken Welke personen
voorgesteld zij n.
Op 25 Februari handelde de Heer A. W. WEISSMAN over de Afbeeldingen der
Graven en Gravinnen van Holland, die in de groote zaal van het Raadhuis te Haarlem
bewaard worden en uit den tijd van Maximiliaan dagteekenen.
• I I Maart schetste de Heer A. TH. HARTKAMP de gebruiken bij overlijden en begrafenis
in ons Vaderland en in het bijzonder te Amsterdam, zooals die uit talrijke afbeeldingen blijken.
Den 25 Maart gaf de Heer P. VAN EEGHEN uitvoerige uittreksels uit brieven in
het begin dezer eeuw geschreven door Siets Banga, gedurende zijne reizen van Maart
1799 tot Mei i8oi, en door Pieter Stinstra, terwijl hij in de Garde d'Honneur van
Napoleon diende in 1813.
Eindelijk, den 8 sten April deelde de Heer BERN. J. M. DE BUNT bijzonderheden
mede over leden van het Amsterdamsche geslacht Occo en werd een gedeelte der teekeningen en zeldzame prenten van Corn. Troost, door den Heer ALEX. VER HUELL aan het
Genootschap geschonken, door ons bezichtigd.
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Buitendien gingen nog op ieder dier Vergaderingen talrijke geschenken rond, zoo
van boeken, tijdschriften, platen, teekeningen en andere voorwerpen, die het Genootschap
van andere Genootschappen, van Leden en begunstigers mocht ontvangen en waardoor onze
verzameling weder zeer verrijkt werd.
Eene bijzondere vermelding verdient het legaat van den Heer J.

te
Hilversum, een gouden snuifdoos, en eene complete damesparure uit het begin dezer eeuw,
VAN WILLES

een cantille gouden halsketting, oorbellen, horloge met haak, flacon. Doch het kostbaarste
geschenk is de reeds genoemde eenige en zeer, volledige verzameling prenten en teekeningen van
Cornelis Tr o ost, gedurende vele jaren door den Heer ALEX. VET HUELL te Arnhem
bijeengebracht en door hem in eenen gedrukten Catalogus uitvoerig beschreven. Het is een
zeer groote aanwinst voor het Genootschap en wordt door ons op hoogen prijs gesteld.
Wij meenden den milden Bever, die sedert Lange jaren ons medelid is, niet beter
onzen hartelijken dank te kunnen betuigen, dan door hem het Eerelidmaatschap aan te bieden
dat door hem welwillend is aanvaard.
In de maanden Juli en Augustus 1894 is de Vergaderzaal ter beschikking geweest
van de Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst tot het houden eener Tentoonstelling
van zeldzame boeken en prenten uit de boekerij der Maatschappij.
Aan de Tentoonstelling van ' Amsterdam Voorheen en Thans" in de Kunstzaal van
het Panorama heeft het Genootschap deelgenomen door het inzenden van eenige teekeningen
uit den Atlas van Amsterdam.
Eenige oude charters, die in ons bezit waren gekomen, doch in onze verzamelingen
niet op hunne plaats waren, zijn aan de verschillende Provinciale Archieven gezonden, waartoe zij gerekend werden te behooren en met grooten dank aangenomen.
Naar aanleiding van eenen brief van Heeren Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente te Naarden, is de toestand van het oude koorhek in de kerk aldaar, besproken.
Aan den Gemeenteraad van Wormer is een adres gezonden tot het behoud van den
Beschuittoren ; daarop wordt een gunstig antwoord ontvangen.
Ook aan den Gemeenteraad van Amsterdam is een adres .gezonden, waarin de wenschelijkheid betoogd wordt om het hardsteenen hek op de brug voor de Muiderpoort in
stand te houden.
De Leden der Commissien aan wie de zorg voor onze verzamelingen is toevertrouwd,
hebben aanspraak op onzen warmen dank voor de vele zorgen en moeite die zij daaraan
besteed hebben, zooals u uit de door hen straks uit te brengen verslagen, zal blijken.
Aan den Heer Joh. W. Ste phanik hebben wij eenen volledigen catalogus der
muntverzameling te danken, en het is te hopen dat het ons gelukken moge dien .belangrijken arbeid in druk te doen verschijnen.
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Den Heer D. C. Meijer, Jr., die steeds voortgaat onze geldmiddelen op zoo uitnemende wijze te beheeren, zal ik straks daarvoor uwe erkentelijkheid betuigen.
Thans wenschte ik nog hulde te brengen aan de ziel van het genootschap, onzen
onvermoeiden Secretaris, den Heer R. W. P. de Vries, en aan den Vice -voorzitter, den Heer
Van Eeghen, zonder wier hulp en krachtigen steun, ik bij mijne langdurige afwezigheid
van hier, het voorzitterschap niet had kunnen bekleeden.
En, nu ik voor het laatst deze plaats inneem, betuig ik u alien mijnen oprechten
dank voor de welwillendheid mij zoovele jaren Lang betoond en bij zoovele gelegenheden
bewezen en uit ik mijne beste wenschen voor den voortdurenden en toenemenden bloei
van ons Genootschap.

Kort Overzicht van de Bijdragen op de
gewone Vergaderingen.
---•434.-.Den I 5 October I 8 9 4 gaf de Heer DR. C. P. BURGER JR., ter beschouwing
eene collectie Photographieen en eenige oude gravures betreffende Nape's en omstreken.
Spreker deelde verschillende bizonderheden mede, voornamelijk over het volksleven en de
zeden en gewoonten aldaar, terwijl de afbeeldingen van gebouwen aanleiding gaven tot
eene beschouwing van de architectuur uit vroegere en latere tijden.
2 9 0 ctober bracht de Heer J. H. L. VAN DER SCHAAFF 7 als lid van de
commissie voor den atlas van zeden en gewoonten, een Portefeuille uit dien atlas ter tafel
bevattende een greep uit verschillende onderdeelen. Het doel van deze kunstbeschouwing
was alleen om de leden eens jets to laten zien uit deze verzameling, ook tot opwekking
om bestaande leemten aantevullen.
12 November was gewijd aan de bezichtiging van eene collectie zeldzame
Boekwerken, door den Heer A. MENSING, uit het magazijn der firma Frederik Muller & Co.
voor dezen avond afgestaan. Voornamelijk trokken de aandacht het Album amicorum van
Philip Mulheusser, officier in Brazilie van 1640-1644 met vele handteekeningen van
personen in Brazilie en uit Dordrecht en 12 gekleurde wapens ; album amicorum van
Daniel de Marees 1619 met 319 inschriften en een zeldzame serie gravuren, stadsgezichten
en belangrijke voorstellingen uit het studentenleven der I7 e eeuw ; Album amicorum van
Jeronimo de Vries 1776-1853, merkwaardig door de vele inschriften van beroemde letterkundigen en staatslieden uit dit tijdvak ; » den Bibel int Corte ghetranslateert wt den Latine"
Antwerpen 1519 met houtsneden ; Goeteeris Journael van het gezantschap naar Rusland in
1615 en 1616 met curieuse topographische afbeeldingen ; Berlinghieri's Atlas. Florence 1478

(de eerste in koper gegraveerde Atlas), Antonides van der Goes, De IJstroom in een band
van Magnus, zeldzame liedeboekjes, de eerste Italiaansche boeken over calligraphie, boekjes
in fraaie banden enz. enz.
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November hield de Heer J. H.

voordracht over het
Leven en streven van J. H. Winckelmann. Den 7 September 1717 als zoon van behoeftige
26

GROENEWEGEN eene

ouders geboren, werd hij eerst onderwbzer, doch voelde zich spoedig aangetrokken door
de studie der klassieken. Als student in de godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Halle
trachtte hij de zoo zeer gewenschte klassieke vorming deelachtig te worden ; daar zijne
middelen het echter niet toelieten Langer te studeren, moest hij als gouvernetir zijn brood
trachten te verdienen. Later zette hij aan de Hoogeschool te Jena zijne studien voort en
nadat hij een reis naar Parijs had gemaakt, kreeg hij in 1743 eene betrekking als corrector
te Siehausen. In Dresden maakte hij kennis met den Pauselijken gezant Aquinto, die hem
aanried een reis naar Italie te ondernemen, zijne overgang tot de katholieke kerk stelde
hem in 1754 in staat den tocht naar Rome te aanvaarden. In 1755 verscheen zijn ) Gedanken iiber die Nachahmung der Griechen" waarin hij- betoogde dat alleen bij de Grieken
de zin voor het schoone te vinden was en de eenige manier om wat schoons te leveren
bestond in het navolgen der Grieken.
Te Rome vond hij een geestverwant in den schilder Raphael Mengs en verkreeg eene
audientie bij den Paus, die hem verlof gaf de verzamelingen van het Vaticaan te bestuderen.
In 1767 verscheen zijn , Geschichte der Kunst des Alterthums". Op zijn terugkeer naar
Duitschland werd hij 8 Juni 1768 te Triest vermoord.
Hoewel zijne beschouwing over de kunst zeer eenzijdig is, heeft Winckelmann als
archeoloog ontegenzeggelijk veel verdienste.
I 7 December had Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT eenige Photographieen van
Schilderijen van Utrechtsche meesters op de Tentoonstelling te Utrecht Augustus tot October
gehouden, ter beschikking gesteld. De Heer E. W.

gaf hierbij vele wetenswaardige
inlichtingen. Het overige gedeelte van den avond gaf de Heer R. W. P. DE VRIES eene
groote verzameling oude kinderboeken ter bezichtiging. De Serie loopende van 1780-184o
bestond uit menig zeldzaam boekske dat vele leden eene herinnering uit hun jeugd verlevendigde. De gedichtjes van Hieronymus van Alphen en Pieter 't Hoen, de Economische
liedjes van Wolff en Deken, Fokke, Vaderlandsche historie in themata, Swildens, Vaderlandsch A. B. boek, 2, Geschiedenis van goede en braave kinderen" en zoovele anderen
gaven een beeld van de kinderliteratuur uit het laatst der vorige en het begin van deze
eeuw. Eenige oude k i n d e r p r e n t e n, die de Heer A. W. WEISSMAN ter tafel bracht
sloot aan de collectie aan.
I 4 J a n u a r i hield de Heer A. J. N.

FABIUS

MOES

een voordracht over C. R. T. Kraijenhoff

en zijn tijd".
Spreker schetste den toestand, waarin de republiek der Vereenigde Nederlanden
juist een eeuw geleden verkeerde. De ontevredenheid was destijds groot, zoo groot, dat

9
men algemeen geloofde, dat eene verandering slechts verbetering kon brengen. Stadhouder
Willem V was zwak, te zwak om een eenhoofdig bestuur te voeren, waartoe hij trouwens
niet genoeg macht had. In deze omstandigheden werd in 1793 den Stadhouder de oorlog
verklaard, die in den beginne niet in het voordeel van Frankrijk uitviel. Voordeel was
er echter voor de republiek niet te behalen en de Hollandsche legers werden aangewend
ten bate der oorlogvoerende mogendheden.
Daar kwamen de Franschen op Hollandsch gebied. Onze vrienden verlieten de
republiek en de wensch naar vrede werd algemeen in deze gewesten. De vorst begunstigde
de Franschen, Utrecht dreigde te vallen en terwijl de hooge overheid van Amsterdam in
een gemoedelijke bijeenkomst beraadslaagde over hetgeen haar te doen stond, waarbij de,
bespreking in hoofdzaak liep over de vraag of een brief naar 's-Gravenhage per expresse
of per postkoets zou worden verzonden, kwamen in Het Wapen van Emden op den
Nieuwendijk de hoofden der patriotten, waaronder Dr. Kraijenhoff bijeen.
Kraijenhoff werd te Nijmegen geboren, studeerde in de geneeskunde en vestigde
zich na zijne promotie te Amsterdam, waar hij spoedig het burgerrecht verwierf, gekozen werd in de vriendenclub der patriotten en met de leiding der militaire zaken
belast.
In dien tijd kwam de Stadhouder te Amsterdam en poogde de stad in staat van
verdediging te brengen. Hierop teekenden 360o ingezetenen een request waarin met geweld
werd gedreigd, in geval de inundatien werden gesteld. Met kracht werd toen tegen de
patriotten opgetreden ; alle besloten gezelschappen werden verboden. De stellers van het
request werden in hechtenis genomen en in het werkhuis gevangen gezet. De moed der
patriotten zakte en velen, waaronder Kraijenhoff, verlieten de stad.
Om de onafhankelijkheid en de vrijmaking van Holland te bevorderen, werd te
Amsterdam in Dec. 1794 het nationaal comite gevormd. Wat Kraijenhoff in dien tijd
deed, is niet met zekerheid bekend. Enkele beweren dat hij in het Fransche Leger was
getreden, anderen verzekeren dat hij ambteloos burger bleef.
Inmiddels werd den 17 Januari 1795 in de Amsterdamsche vroedschap besloten
een deputatie of te zenden om met den Franschen bevelhebber over de overgave der stad
te onderhandelen. Den volgenden dag kwam Dr. Kraijenhoff te Amsterdam aan en
stelde na afloop van een vergadering der patriotten den burgemeesteren den eisch, dat zij
zouden aftreden opdat een nieuw bestuur zou worden gevormd uit de patriotten. De regenten
wisten niet wat te doen, maar gaven toe ten gevolge van de . dreigende houding van het
y olk, dat voor de woning van den burgemeester Straalman was samengestroomd. De
omwenteling in Amsterdam was hiermede feitelijk afgeloopen, dank zij het optreden van
Kraijenhoff, zonder dat een druppel bloeds was vergoten. Kraijenhoff werd benoemd tot
2
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commandant van Amsterdam, later tot luitenant-generaal van den staf en ten slotte tot
chef van de brigade ingenieurs.
Voor de verdediging van Amsterdam heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt.
Hij ontwierp een stelling Tangs de Beemster en de linie van Beverwijk, die in 1800 op
last van Brune werd verbeterd. Tegenwoordig is deze stelling nog aanwezig. In 1805
wijdde Kraijenhoff nogmaals zijne krachten aan de verdediging van Amsterdam. In 1813
werd hij tot commandant, later tot gouverneur van de hoofdstad aangesteld en ten slotte
droeg men hem den bouw der grensvestingen op. Hij werd echter verdacht daarbij 's lands
kas benadeeld te hebben, doch door het Hoog Militair Gerechtshof vrijgesproken. Daarna
onttrok hij zich aan het openbaar Leven.
Den 24 November 1840 overleed hij. Men begroef hem te Nijmegen in het fort
dat op last van Koning Willem I naar hem was genoemd.
28 Januari schetste PROF. DR. H. C. ROGGE, » de eerste scheepstocht der Hollanders
naar 0. Indie vOOr 300 jaren.
De omstandigheid, dat men op 15 Maart a. s. den dag kan herdenken, waarop
vciOr drie eeuwen de vier schepen, die den eersten tocht naar Oost-Indie gingen ondernemen, zeilree lagen op het IJ, was naar de hoogleeraar meende, zeker belangrijk genoeg
om de bijzonderheden van die reis nog eens na te gaan.
Ter inleiding gaf spr. daarom een overzicht van den bekenden tocht en herinnerde
hoe Heyndrick Hudde, Reynier Pauw en Pieter Hasselaar als de voornaamsten, met Jan
Jansz. Karel, Jan Poppesz, Heyndrick Buyck, Dirck van Os, Sivert Pietersz. Sem en Aernt
ten Grootenhuys, alien » coopluyden ende poorters tot Amsterdam", ten fare 1595, met
een bedrag van f 290,000, vier schepen uitrustten, de fregatten »Mauritius" (naar Prins
Maurits), »Hollandia" of »de Hollandsche Leeuw", »Amsterdam" en het jacht (pinas)
» Het Duyfken". Zij waren bemand met 248 koppen en 64 stukken. Op 2 April zeilden
de schepen van Texel uit, hadden een vrij voorspoedige reis naar Zuid-Afrika, maar toen
begon de tegenspoed in allerlei vorm : eerst het verblijf aan de Kaap, toen op Madagascar,
waar een klein eilandje den droeven naam kreeg van » het Hollandsche kerkhof ", als een
blijvende herinnering aan de velen, die van de manschappen stierven. Tegenspoed ook in
anderen vorm tengevolge van de oneenigheid tusschen de hoofden der vloot, tusschen de
schippers en de kommiezen, van Welke laatsten Cornelis de Houtman de voornaamste was.
Toen men in Juni 1596 eindelijk te Bantam was gekomen werd de vloot door de wisselende meeningen der Javaansche hoofden telkens bedrogen in de hoop een voordeeligen
handel te kunnen sluiten. Daarna volgde eerst de overval te Sidajoe (ongeveer waar
thans Soerabaja ligt), toen een niet minder noodlottig misverstand op Madoera, en kort
daarop de dood van den schipper Jan Jansz. Moelenaer. Door gebrek aan bemanning —
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want van de geheele vloot waren er nog slechts 94 » eeters" in Leven — moest het schip
» Amsterdam" in brand worden gestoken. Na een korten tocht naar Bali werd in den
scheepsraad besloten huiswaarts te keeren. Den 26 Februari 1597 werden de ankers
gewonden en de terugtocht bezuiden Java ondernomen. Op den 14 Augustus van dat jaar
kwamen de drie schepen, na een afwezigheid van
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jaar en ruim 4 maanden, behouden,

maar bijna zonder bemanning, op de ree van Texel aan. De scheepstocht, waarvan de
gevolgen in later dagen zoo groot -werden was volbracht, hoe dan ook ; dit was het groote,
sprekende feit, want nu was de baan gebroken.
Na dit korte overzicht stelde Prof. Rogge zich ten doel nog eens na te gaan aan
wien de eer toekomt de eigenlijke aanlegger van den tocht te zijn geweest. Vroeger was
de gangbare meening, dat Cornelis Houtman daarop alle recht had, zooals uit geschriften
van Prof. Moll (1825), v. d. Chijs (1856), Ter Gouw (1862), Fruin (1882) en anderen kan
worden aangetoond. Sedert de verschijning van het werk van De Jonge : »De opkomst
van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie" (1862) is die meening echter omvergeworpen
en wordt de eer gegeven aan Plancius, den geleerden geograaf, van wien De Houtman
niet meer zou zijn geweest, dan het willig instrument. Sedert De Jonge hebben bijna alle
schrijvers slechts afkeuring voor Houtman's beleid en ontkennen zijn verdienste als ontwerper.

PROF. ROGGE

meent echter, dat de geleerde ontginner onzer koloniale geschied-

bronnen hier bij uitzondering verkeerd oordeelde. Hij integendeel meent, dat men de
nagedachtenis van Cornelis de Houtman groot onrecht heeft aangedaan. Vooreerst beroept
hij zich op de getuigenis der gezaghebbende tijdgenooten, op Van Meeteren ; op Bor, die
hem » de principaelste aenraeder van de voyagie" noemt ; op Pontanus, die verzekert, dat
De Houtman » de eerste oorsaecke ende aenleidinghe tot deze navigatie" heeft gegeven ,
op vader Vondel zelfs, die, als een welluidende echo van het heerschende gevoelen der
tijdgenooten, aan De Houtman eenige regelen wijdde in zijn » Lof tot de zeevaert."
Voorts nog spreken de getuigenissen van Baudartius en van den nauwkeurigen Wagenaar
ten gunste van De Houtman.
Maar er zijn nog andere gronden voor dit herstel van eer. De requesten van deze
eerste Amsterdamsche Compagnie waren geteekend niet alleen door Pauw, Hudde, Buyck,
Hasselaar en Grootenhuys, maar 66k door De Houtman, ten bewijze dat hij als hoofd
participeerde in de onderneming, en dan ten overvloede het onomstootelijk feit, dat
Frederik de Houtman, die ambteloos te Alkmaar leefde, zich in 1626 tot de StatenGeneraal richtte, waarin hij onderstand verzocht op grond van de »singuliere diensten'',
door hem en zijn broeder zaliger vroeger den lande bewezen, een request, dat door de
Staten stilzwijgend consenteerend werd overgelegd aan de Admiraliteit van Amsterdam.
De Hoogleeraar wilde nu bovendien nagaan op Welke bronnen het oordeel van
2*
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De Jonge steunde, en beriep zich daarbij vooreerst op het eerste gedrukte reisjournaal
van den tocht (Middelburg 1597), op dat van Willem Lodewijks (Cornelis Claesz, 1598)
en verschillende andere, waarin niets ten nadeele van De Houtman wordt aangevoerd.
Wel geschiedt dit echter in het dagboek van den adelborst Frank van der Does, en dit
juist werd door De Jonge als een van het hoogste gezag geheel afgedrukt, hoewel het
duidelijk is, dat de kroniekschrijver, hoe eerlijk overigens, tegen De Houtman is ingenomen
en er dus in dit opzicht geen gevolgtrekkingen mogen gemaakt worden omtrent diens
persoon en handelingen.
Doch zelfs wanneer men, steunende op al deze bronnen, de houding van De
Houtman nagaat, dan moet, volgens spr., telkens blijken, dat een afkeurend oordeel
minstens zeer behoort te worden verzacht, want in de meeste gevallen was zijn optreden
een gevolg der omstandigheden.
Dit nu gaat de Heer ROGGE in bijzonderheden aantoonen en pleit daarbij verzachtende omstandigheden in de treurige haarkloverijen op de vloot, wijst alle schuld of bij
den nadeeligen handel op de ree van Bantam, omdat de Portugeezen de Javanen opstookten
tegen de gehate Fiamingos, en eischt vrijspraak voor de beweerde vergiftiging van schipper
Molenaer, omdat deze beschuldiging, in de oude journalen althans, alleen steun vindt in
een beschrijving van de ziekteverschijnselen door Van der Does. De bewering van zijne
vijanden, dat De Houtman zich later aan een onderzoek van de justitie onttrok, wordt
overigens door geen enkel bewijs gestaafd, en vele oudere schrijvers zijn het er over eens,
dat het succes in het vaderland groot genoeg werd geacht om onmiddellijk nieuwe schepen
uit te zenden. De kooplieden hadden er belang bij het financieel resultaat der onderneming te verkleinen : maar zij waren overtuigd genoeg, dat bij minder tegenspoed die
voordeelen zeker oneindig grooter zouden zijn.
Zoo kwam de Hoogleeraar dan tot zijn slotsom, dat Cornelis de Houtman inderdaad
moest beschouwd worden als de man, die het initiatief nam voor I) de eerste schipvaert"
naar Oost-Indie, en hij geloofde op grond van onwraakbare getuigenissen hem de eer te
hebben teruggegeven, welke hem zoo langen tijd was onthouden.
De Heer VAN DER SCHAAFF verwees naar een plaats in Grotius, waardoor het
pleidooi van den inleider nog versterking vond, en de Heer D. C. MEIJER JR. herinnerde
aan het feit, dat kort na de terugkomst der schepen de Bantammerstraat en de Bantammerbrug werden gedoopt, een bewijs alweer, dat in die dagen reeds de reis zekere populariteit
genoot en de resultaten niet gering werden geacht, welke door De Houtman waren verkregen.
I I F e b r u a r i behandelde JHR. PROF. DR. J. Six de zoogenaamde v Gravenbeeldjes in
het Rijksmuseum berustende." Eerst ging spreker de herkomst na van de vier h o u t e n
beeldje s, die oudtijds geplaatst waren boven de vierschaar in het oude stadhuis. Volgens
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traditie stelden zij voor Jacoba van Beijeren, Graaf Willem VI en Philips de Goede, terwijI
het vierde beeldje niet te indentifieren is. Betwijfeld wordt dat het derde beeldje Philips
de Goede zou voorstellen de gelijkenis wijst meer op Karel den Stoute. Afkomstig uit de
I 5 e eeuw werden zij in 1656 door Quellinus hersteld, waarschijnlijk omdat zij bij den
brand van het Stadhuis hadden geleden. Evenzoo werd aan Quellinus opgedragen het maken
van » de houten modellen van seven graven van Holland voor 6o guldens het stuck."
Volgens de Rekeningen zijn deze modellen vervaardigd maar schijnen verloren te zijn geraakt. Mr. N. de Roever gaf als zijne meening dat zij bestemd zouden zijn geweest voor
de toren aan de Nieuwe Kerk te bouwen.
De t i e n metalen beel d j e s, vroeger op de Rariteitskamer ten Stadhuize geplaatst en thans evenzeer in 's Rijks Museum berustende, stelden volgens Dr. P. Scheltema,
Aemstels Oudheid dl. II pag. 197 voor : Ada, Willem II Roomsch Koning, Jan II van Avesnes,
Willem III, Keizer Lodewijk V, zijne vrouw Margaretha, Filips de Goede, Michelle de
France, Isabelle van Portugal en Maria van Bourgondie. In 1665 werden zij door Burgemeesteren aangekocht uit den boedel van Pieter de Vos voor eene jaarrente van/ 150,— ,
deze duurde nog 30 jaar, zoodat de beeldjes aan de Stad ongeveer f 4500,— hebben gekost.
Naar meening van spreker zijn het modellen of onuitgevoerde ontwerpen voor een
grafmonument en wel dat van Lodewijk van Male dat Philips de Goede in het midden
der I 5 e eeuw te Rijssel liet oprichten door den Brusselschen beeldhouwer Jacob van Germes.
Dit grafmonument bevatte 24 beelden (zoogenaamde pleureuses) en is afgebeeld in Montfaucon, Les monuments de la Monarchie Frangaise, Paris 1731 deel III en ook ten deele
in Blommaert, Nederlandsche begravingswijze en grafsteden, Gent 1857. Vergelijkt men nu
de bestaande beeldjes met de afbeeldingen in Montfaucon (daar het grafmonument tijdens
de fransche revolutie verwoest is) dan komt men tot de volgende conclusie
I. Ada = Jacoba van Beijeren.
2. Willem II. =-. Philips van Bourgondie.
3.
4.
6.

Jan van Avesnes = Jan van Brabant.
Willem III = Jan van Kleef.
Margaretha = Margaretha van Savoye, Koningin van Sicilie.

7.
8.

Philips de Goede = Philippe de Nevers.
Michelle de France = Maria van Bourgondie, Hertogin van Kleef.
Isabella van Portugal = Maria van Bourgondie, Hertogin van Savoye.

9.
Jo. Maria van Bourgondie = Anna van Bedford Hertogin van Bourgondie.
No. 5, Keizer Lodewijk V is niet op de graftombe te vinden en zou ook niet bij
de familie van Lodewijk van Male kunnen behooren. Dit beeldje blijft dus eene gissing.
De Heer Fr. D. 0. Obreen waagt de onderstelling of het beeldje ook een Salvator mundi
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kan voorstellen, de Heer Six betwijfelt dit, daar, hoewel de attributen de onderstelling
kunnen wettigen, het costuum er niet op wijst.
Zijn de genoemde beeldjes dus geen modellen van die van het grafmonument van
Lodewijk van Male, dan zouden ze gediend kunnen hebben voor een dergelijk monument
voor Johanna van Brabant te Brussel, maar dit is zeer te betwijfelen.
2 5 F e b r u a r i geeft de Heer A. W. WEISSMAN een bijdrage over » de afbeeldingen van de Graven van Holland in de Groote Zaal van het Raadhuis te Haarlem."
Spreker begint mede te deelen dat het raadhuis te Haarlem uit het paleis der graven van.
Holland ontstaan is. Een deel er van werd later klooster. In de 1 3 e eeuw gesticht, onderging het in de 15 e, I 6 e en I 7 e eeuw vele veranderingen. De oorspronkelijke bouwstijl is
in de groote zaal het best bewaard gebleven ; daar bevinden zich ook de op bout geschilderde portretten der Hollandsche graven.
Men heeft deze portretten apocrief genoemd, en dat zullen ze volgens spr. ook
wel zijn, want voor de 15 e eeuw werd aan eigenlijk portretteeren niet gedaan. Door een
groot aantal herinneringen aan de Helleensche, Romeinsche, Bizantijnsch- en Italiaanschprimitieve kunst, lichtte spr. dit toe. De portretkunst miste vooral in de vroegste tijden
alle individualisme, was symbolisch of idealistisch. Indien er dus een reeks portretten van
Karel den Kale tot Karel V bestond, zouden d i e toch niet authenthiek kunnen zijn. Ze
zijn, zooals men gevonden heeft, eerst in de i5 e eeuw geschilderd.
De reeks opent met een wapenheraut en sluit met den Dood. De oude schrijver
Vosmerus verhaalt dat ze geschilderd zijn naar oude waterverf-muurschilderingen in een
Karmelieter klooster. Pieter Langendijk heeft ze in zijn boek over de graven van Holland
in 't koper laten steken door Henricus Spilman, maar met weinig begrip van de middeleeuwsche kunst. De wapenheraut was b. v. volgens Langendijk te lang en is dus tot behoorlijke properties teruggebracht. De dood is weggelaten als Dal te akelig". Ook in het
copieeren der onderschriften zijn fouten begaan.
Deze onderschriften zijn door Langendijk » refereinen" genoemd, maar het ware
wellicht beter ze » armzalige rijmelarijen" te noemen. De afkomst der graven wordt er in
tot Troje teruggevoerd, en zelfs in dien tijd wordt hun reeds een geslachtswapen toegeschreven. Zoo wordt van Dirk IV verhaald, dat hij met een »venijnden strale" (vergiftigen
pijl) werd gedood. Van Ada zegt de kloosterling, die de versjes maakte, dat ze stierf en
»God brengt ze ten hoogsten troo p ." Van v6Or Jan II zijn de geschiedkundige feiten uit
Melis Stoke geput. Latere levensverhalen zijn natuurlijk van andere schrijvers overgenomen.
Van Maximiliaan van Oostenrijk, den laatst afgebeelden graaf, wordt gezegd, dat hij peen
strijd groot en vervaarlijk" met Frankrijk voerde. De afbeelding van den Dood wijst op
het populaire van dooden-dansen in dien tijd.
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Na hun vervaardiging werd er veel aan de portretten verschilderd en verwaarloosd,
terwijl ze in de vlaag van » zinnelijkheid" (de schrijver die dit vermeldt, bedoelt waarschijnlijk » zindelijkheid"), die Hollandsche vrouwen omstreeks Mei pleegt te overvallen, mede
gedeeld hebben.
Het is evenwel niet in de onderschriften, maar in de conterfeitsels zelf, dat het belang der verzameling gelegen is. Dr. Pleyte meent, dat ze na 1492 geschilderd zijn. Het
kostuum geeft omtrent den ontstaanstijd de meest betrouwbare aanwijzingen. Omstreeks
1490 b. v. kwam juist in de mode der dameskapsels een verandering, en dit is op de schilderijen bespeurbaar. Is de reeks door een persoon geschilderd, dan zal zij waarschijnlijk
van 1486-1493 vervaardigd zijn. Die zelfde mode-wijzigingen geven aan dat Vosmerus'
verhaal omtrent de overschildering der waterverf-portretten ongeloofwaardig genoemd moet
worden.
Alkemade heeft opgemerkt, dat alle op het slagveld gestorven graven het zwaard
opgeheven houden, terwijl de anderen daarop steunen. Allen zijn geharnast en naar
het tijdsgebruik van 1490 baardeloos : alleen Dirk I, Dirk II, Floris III en Willem I
hebben een baard. Van de verschillende kostumen geeft spr. hierop korte beschrijvingen.
Sommigen dragen den hertogsmuts, anderen den konings- of keizerskroon. Waarschijnlijk
vangt eenige gelijkenis in het portret eerst met dat van Jacoba van Beijeren aan.
De prentenreeksen, die deze schilderijen hebben doen ontstaan, zijn vele. Eerst
maakte Thiebout er teekeningen naar, maar hij fantaseerde belangrijk. Alkemade teekende
ze na, maar zijn graveur veranderde veel. Spilman maakte ze voor Langendijks werk, Halma
luisterde er zijn » Tooneel der Vereenigde Nederlanden" mee op.
op dit oogenblik zijn de schilderijen slecht verlicht en te hoog gehangen. Het zijn
er 19, waarvan 15 twee portretten insluiten, vier slechts een. Op elk portret wordt de
achtergrond door een architectonische schildering en een gordijnensamenstel gevormd.
II Maart behandelde de Heer A. Th. HARTKAMP » de zeden en gewoonten bij
overlijden en begraven in ons vaderland." Spreker herinnert dat hij alleen over zijn onderwerp zal handelen met betrekking op het particuliere Leven (vorstelijke en andere
begrafenissen van beroemde personen zal hij dus niet ter sprake brengen). Uit een uitgebreide collectie geeft de Heer HARTKAMP ter bezichtiging: Algemeene voorstellingen —
Begraven bij de oudste bewoners van ons Vaderland en later. — Begrafenisbriefjes waarvan
modellen van 1654 of tot heden werden vertoond, o. a. met gedichten, veranderingen in
formaat, advertentien het eerst in 1795 voorkomende. Afbeeldingen van begravenissen
vooral in de i 8 e en 19e eeuw ; hierbij trekken de aandacht verschillende serien teekeningen
van den Heer J. M. A. Rieke, die de wijze van begraven van verschillende gezindheden
voorstelden. — Keuren op het begraven te Amsterdam, 1654 en 1696, in welk jaar het
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bekende aansprekersoproer plaats vond enz. enz. Eindelijk afbeeldingen van begraafplaatsen,
terw ijl bij elke afdeeling verschillende brochuren, losse stukjes en circulaires de aandacht
trokken.
Op denzelfden avond werd besproken de wenschelijkheid om en de kist van het
Mirakel der Heilige Stede en de geschilderde of beeldingen van het Mirakel, de eerste
in het Burgerweeshui€ en de andere in de N. Z. Kapel berustende, in bruikleen te
geven aan de Amstelkring of het Rijks-Museum.
Uit de verschillende discussien concludeerde de Voorzitter, dat hoewel er verschil
van meening bleek te zijn over de plaats waär, de aanwezige leden het eens waren dat
een betere tentoonstelling van genoemde zaken wenschelijk was.
2 5 M as rt deelt de Heer P. VAN EEGHEN mede : Twee particuliere correspondentien
uit den Franschen tijd ; algemeene en militaire toestanden.
Deze bijdragen zijn in haar geheel achter het Verslag gedrukt.
8 April schetst de Heer BERN. J. M. DE BONT het Leven van enkele leden van
het Amsterdamsch geslacht Occo, en geeft hierbij ten geschenke een serie Portretten van
Adolf Occo1503),
(1447—Adolph Occo (geb. 1524). Dezelfde met zijne vrouw ; Dirck
Jan Hendricksz. met Tietje Occo ; Joost Buyck , Pompejus Dircksz Occo en zijne vrouw
Eva Pietersz Ruysch ; Cornelia Dommer, echtgen. van Lucasz Occo.
Daarna wordt eene kunstbeschouwing gegeven van de Troost-collectie door
MR. ALEX. VERHUELL, aan het Genootschap ten geschenke gegeven.
Deze verzameling bestaande uit Teekeningen en Prenten, is geheel beschreven in
) Mr. A. Ver Huell, Cornelis Troost en zijn werken. Arnhem 1873." De stukken die na de
uitgave in de collectie zijn opgenomen, zijn in het exemplaar dat Mr. Alex. Ver Huell
bij zijn belangrijk geschenk voegde, bijgeschreven.

VERSLAG VAN CONSERVATOREN
VAN HET

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
to Amsterdam, over het jaar 1894/95.

De omvang van het Verslag uwer Conservatoren kenmerkt zich dit jaar weder
door eene grootere mate van bescheidenheid dan lief is aan de zamenstellers.
Na het gewone bericht, dat de toestand der aan onze zorgen toevertrouwde voorwerpen des Genootschaps in het Rijksmuseum en op de Munt, voldoende mag genoemd
worden, hebben wij slechts een feit te melden dat onze erkentelijkheid gaande maakt.
Het Genootschap ontving nl. in het afgeloopen jaar het bij testament van
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1885 ons door den Heer JOHANNES VAN WILLES te Hilversum besproken legaat, bestaande
uit een ovale gouden snuifdoos, bewerkt a quatre couleurs, een . gouden dameshorloge met
emaille-schildering aan de keerzijde, alsmede de volgende gouden cantille voorwerpen
een dameshalsketting, een horlogehaak en een paar oorbellen.
Eenige zegels en documenten werden door het Genootschap afgestaan aan de
Rijks- en Provinciale Archieven, omdat zij blijkbaar daar beter op hun plaats waren dan
in onze verzameling.
Als wij hier nu nog bijvoegen ons bericht dat wij door aankoop voor f 2.- eigenaar
werden van een fragment van een degen, waarop geetst zijn enkele ornamenten en de
opschriften : In te Domine 1414, en Yan Hoss, Mr. Zwaardveger oft de Vijgendam tot

Amsterdam, dan zult Gij, M. H. uwe Conservatoren zeker Been ongelijk geven als zij dit
verslag eindigen met de zeer bekende woorden : Dankbaar maar niet voldaan.
De Conservatoren voornoeni,

A. M. PAREAU.
C. SCHOFFER.
3

Verslag van de Commissie voor de Bibliotheek.

Ook dit jaar heeft de Commissie voor de Bibliotheek weinig over het door haar
gevoerde beheer der boekverzameling van het K. 0. G. te berichten.
Eenige zustergenootschappen zonden geregeld de publicatie die zij in het Licht
gezonden hebben ; eenige leden vereerden aan de Bibliotheek overdrukken van door hen
uitgegeven verhandelingen.
Ook van enkele vervolgwerken werden afleveringen in ontvangst genomen, en
hiermede zijn de aanwinsten genoemd.
Verliezen zijn niet te betreuren.
Gebruik gemaakt van de Bibliotheek, werd slechts bij hooge uitzondering.
Voor de wenschen, die de Commissie reeds herhaaldelijk heeft geuit, verwijzen wij
naar vorige verslagen.
De Commissie,

E. W. MOES.
J. L. WILLEM SEYFFARDT.
JOH. W. STEPHANIK.
R. W. P. DE VRIES.

AANWINSTEN VAN DE PIBLIOTHEEK,
Nei 1894 tot Nei 1895.
.-.4......-

Jhr. B. W. F. VAN RIEMSDIJK , Hist. beschr. van het Klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof
Van het Ministerie van B. Z.
te Delft. 's Hage 1894.
Van het Kon. Penning-kabinet.
Verslag van het Koninklijk Penningkabinet over 1893.
Beschrijving der Nederl. Historiepenningen geslagen tusschen Nov. 1813 en Nov. 1863, door Mr.
J. DIRKS. 2 e Toevoegsel bewerkt door Th. M. Roest. Haarlem 1894 met Atlas in folio
Van Teyler's Stickling.
Handelingen en Le vensberichten van de Maatsch. d. Nederl. Letterkunde te Leiden 1893/94•
Van de Maatsch. d. Ned. Letterk.
Van het Genootschap.
Verslag van het Friesch Genootschap 1892/93. 9394• Leeuw. 1894.
Idem.
Verslag van het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen 1885/93. Middelb. 1894.
Idem.
Archief van het Zeeuwsch Genootschap VII, 4. Middelb. 1894.
Rem.
Handelingen van het Prov. Genootschap van Noord-Brabant i893/94•
De St.. Jans Kerk te 's Hertogenbosch Slotaflevering. Platen in Portefeuille Uitgegeven door het
Idem.
Prov. Gen. v. N.-Brabant.
Idem.
Verslag van het Prov. Utrechtsch Genootschap over 1893. Utr. 1894.
Verslag van het verhandelde in de Al em, Vergadering v. h. Prov. Utr. Genootschap 1894 2 stukken
Idem.
Van de Commissie.
Verslag van het Museum van Oudheden in Drenthe 18 94.
Idem.
Catalogus v. h. Prov. Museum van Oudheden in Drenthe, afd. V. C. 1895.
Limburg's Jaarboek I. Uitgegeven door Limburg's Prov. Genootschap voor geschiedkunde, wetenVan het Genootschal.
schap, tail en kunst. Roermond 1894.
C. W. BRUINVIS, Catalogus der Schilderijen en Oudheden in het Stedelijk Museum te Alkmaar.
Van het Gemeentebestuur.
Alkmaar 1895.
Achtste Supplement op den Catalogus van het Stedelijk Museum te Leiden over 1893.
Van de Commissie
3*
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Catalogus van het Museum van Oudheden te Utrecht 1878.
Van B. en W. v. Utrecht.
Gids door het Stedelijk Museum van Oudheden te Utrecht 1892.
Idem.
Verslag v. h. West Friesch Museum te Hoorn 1894.
Van de Commissie.
Verslag van de Zaanlandsche Oudheidkundige Vereeniging i893/94•
Van de Vereeniging.
Statuten en Verslag der Vereeniging Oud-Dordrecht i8 93/94•
Idem.
Verslag van de Maatsch. Arti en Amicitiae 1893.
Van de Maatschappij.
Jaarverslag van de Vereeniging Rembrandt over 1893.
Van de Vereeniging.
Jahrbucher des Vereins fur Alterthumsfreunde im Rheinlande. Heft 95. Bonn 1894.
Van het Verein.
Zeitschrift des Aachener Geschicht-Vereins. Band XVI 1894.
Idem.
Mittheilungen des Vereins fur Hamburgische Geschichte. Jhrg. XVI 1893 /94. Hamb. 1894 Idem.
Zeitschrift fur Hamburgische Geschichte. IX. 3.
Idem.
Zeitschrift des Vereins fur Liibeckische Gesch. and Alterthumskunde. VII, 1, 2. Lubeck 1894.
Idem.
Mittheilungen V II. I 2, VI. 1 -io. 1892-94.
1de/i1.
Zeitschrift des Miinchener Alterthums Vereins. Neue Folge VI, 1894.
Van het Verein.
Katalog der in Germanischen Museums vorhandenen HolzstOcke vom XV-XVIII Jahrhundert. IIer
Van het German. Museum.
Teil. Numb. 1894.
Idem.
Anzeiger 1894.
Idem.
Mittheilungen 1894.
Sociéte Archdologique de Bruxelles. Annuaire 1894.
Van de Socie'te.
A. C. BONDAM, Verslag omtrent de oude gemeente archieven van Noord-Brabant. 's Bosch 1894.
Van den Schrijver.
Idem.
C. J. GONNET, Inventaris van het Archief der Stad Enkhuizen 1892.
Idem.
H. C. ROGGE, Levensbericht van Prof. J. G. de Hoop Scheffer. Amst. 1894.
P. A. VERHAGEN, Eenige aanteekeningen over den zeeheld Jan van Amstel, diens familie enz. 's Bosch
Idem.
1894Idem.
C. W. BRUINVIS, De Alkmaarsche Vroedschappenning. Alkm. 1894.
Idem.
Te Alkmaar in den Geuzentijd 1566-1572. Alkmaar 1894.
Idem.
De slooping der Abdij te Egmond. Alkmaar 1894.
Het Alkmaarsche kerkgeschil op het ergste. Verhaal van het gebeurde in het
jaar 16io. Alkmaar 1894.
Van den Heer C. Scheer.
C. L. DAKE, Bekn. handl. voor de techniek van de etskunst. 1894.
Catalogue de l'exposition A. E. Bierman dans la Salle Verlat a Anvers 1894.
Van den Heer A. E. Bierman.
Van den Heer D. Franken.
Bijdragen voor Vaderl. gesch. en oudheidk. VII. 4. 's Hage 1894.
Idem.
E. W. MOES, Iconographic Batava.
Van den Heer Jan F. M. Sterck.
Jaarboekje Alberdingk Thym 1895.
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DOOR AANKOOP:
Oud Holland 1894.
De Navorscher 1894.
De Nederlandsche Spectator 1894.
Mr. N. DE ROEVER, Het Leven onzer voorvaderen.
Tijdschrift van het Genootschap voor Nederlandsche Penningkunde.
Nederlandsch Archievenblad.
JAN VETH, In het Rijksmuseum. Amst. 1894.
J. H. JUNIUS, Heraldiek. Amst. 1894.

Vcrslag hi' Commissio 11.0011 doll „Has vall Amsterdam" ova 1894.
-.1■fX44.

Ons verslag over 1894 kan zeer kort zijn.
Even als in de vorige jaren, hebben wij ons ook in het afgeloopen jaar beijverd
alles te verzamelen wat in de verschillende periodieken het Licht zag en in later tijden
belangrijk kan zijn voor de kennis der geschiedenis onzer stad. Neemt de kwantiteit van
prenten en afbeeldingen steeds toe, de kwaliteit gaat steeds achteruit, en is het te
betreuren dat de verzameling die wij thans aanleggen, aan onze nazaten zulk een slecht
beeld zal geven van de hoogte der kunst in onze dagen.
Met het samenstellen van een alphabetisch register op den Atlas van Amsterdam,
kwamen wij geheel gereed en is het ons aangenaam dit thans als bijlage tot het verslag
aan onze medeleden te kuffnen aanbieden. Is het ook Lang niet zoo uitgebreid en volledig
als wij gaarne gewenscht hadden, wij moesten ons, met het oog op den daarvoor beschikbaren tijd en om het niet tot een al te lijvig en daardoor kostbaar boekwerk te maken,
zeer beperken, doch wij vleien ons dat het reeds thans het zoeken in den Atlas veel zal
vergemakkelijken.
In het afgeloopen jaar mochten wij weder enkele geschenken voor den Atlas ontvangen,
waarvan hier de opsomming volgt :
Van den Heer C. SCHOFFER : Afbeelding van het Oude Postkantoor en hetzelfde
tijdens en na de afbraak 6 stuks, geteekend in waterverf, door A. Molkenboer.
Van den Heer C. SCHOFFER : Catalogus Intern. Bakkerijtentoonstelling, van t6 Juli
6 Aug. 1894.
Van den Heer A. W. WEISSMAN : Teekening van den voorgevel van de Militiezaal,
ontdaan van de pleisterlaag in den zomer van 1894.
Van den tHeer J. BROERS : Schepenkennis, 14 December 1763.
Van den Heer 'J. J. BOAS BERG: Afbeelding van een groote parel in de gedaante
van een liggenden leeuw, verkocht 26 Augustus 1778 te Amsterdam, in de Munt met

z3

eenige andere kostbaarheden. Met notitie in 4 0. waarop de prijzen zijn ingevuld. Deze
afbeelding wordt vermeld bij Muller 4327.
Notitie van de veiling van een paar diamanten harten, verkocht 27 Maart 1782 in
het N. Z. Heeren Logement.
Van den Heer BERN. J. M. DE BONT : I 2 Folio photographien, voorstellende verschillende leden van het geslacht Occo.
Van den Heer C. SCHOFFER : Portret van Isaac Sweers, vice-admiraal van Holland
en Westvrieslandt, naar en door B. Vaillant, Zwarte Kunst in 3 Staten, kl. folio (M, 5224).
Aankoopen zijn door ons in het afgeloopen jaar niet gedaan.
De Commissie voornoemd,

JOH. H. LUGT Pzn.
J. L. WILLEM SEYFFARDT.

VERSLAG VAN DE COMMISSIE
VOOR DEN

Atlas van afbeeldingen betreffende Zeden en Gewoonten.
-...00-111-Q4"•---

Aangenaam is het aan de Commissie voor den Atlas van afbeeldingen betreffende
Zeden en Gewoonten het navolgend Jaarrapport te mogen uitbrengen.
Al de in de XVIII portefeuilles, waaruit de geordende Atlas voor het oogenblik
bestaat, zich bevindende prenten, zijn in den loop van dit Genootschapsjaar meermalen
door onze handen gegaan, geregeld, geschift, op plaats gebracht, geordend, geclasseerd,
enz. geworden, zoodat wij kunnen zeggen, dat die, zich in gindsche kunstkast bevindende
XVIII portefeuilles thans geheel op orde gebracht zijn.
Deze XVIII portefeuilles vormen evenwel nog niet den geheelen prentenschat van
den Atlas. In de vele jaren toch dat er, door verschillende omstandigheden, aan den Atlas
weinig of eigenlijk zoo goed als niets gedaan is, heeft zich eene verzameling van prenten,
door aankoop, geschenk, enz. verkregen, buiten de portefeuilles opgehoopt, die een apart,
volumineus depot vormden. Uit dit depot zijn in den loop van het jaar door ons reeds
verscheidene, en daaronder kostbare en zeldzame prenten in de portefeuilles ingelijfd, doch
het vele hetgeen er te doen was aan den sedert jaren zeer verwaarloosden eigenlijken Atlas,
heeft ons belet dit geheel ten einde te brengen, en dit depot geheel op te ruimen. Bij
Leven en welzijn stellen wij ons voor dit in het volgend Genootschapsjaar te doen. Het
zal echter nog een lastig en tijdroovend werk worden, daar, behalve de natuurlijk in dit
depot zich. ook nog bevindende goede prenten, het voor het grootste gedeelte thans nog
slechts bestaat uit de bekende prenten van het weekblad De Amsterdammer, het Geillu-

streerd Politie Nieuws, De Opmerker, De Tribune, uit de door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst uitgegeven Afb eel di n g e n van o u d e b es t a a n de g e b o u w e n,
uit eene groote verzameling portretten, enz., enz., waarvan het schikken en sorteeren, en
daarna het invoegen in de verschillende rubrieken der portefeuilles, ons zeker nog geruimen
tijd zal bezighouden.
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Behalve het reeds opgenoemde berusten in het depot ook nog collecties, die, wij
weten niet hoe, bij den Atlas geraakt zijn, in het corpus ervan echter niet behooren,
en er ook niet kunnen ingevoegd worden. Wij doelen hiermede b. v. op eene heele verzameling bouwkundige bestekken en plans, eene dito collectie buitenlandsche couranten,
afbeeldingen in photographie van buitenlandsche gebouwen en vreemde beeldwerken, een
heel pak prenten uit het bekende werk van Moubach, over de godsdienstige plechtigheden
bij verschillende volkeren, enz., enz., over welke collecties wij te gelegener tijd aan Uw
Bestuur voorstellen zullen doen, om die prenten voortaan, hetzij bij en onder andere verzamelingen van ons Genootschap te bewaren, hetzij geheel op te ruimen.
Tot den geordenden Atlas nu terugkeerende, hebben wij hierover medetedeelen, dat
in de XVIII portefeuilles de prenten in 143 verschillende omslagen geborgen zijn, die wij
reeds zooveel mogelijk systematisch gecatalogiseerd hebben op 143 fiches, welke wij de
eer hebben hierbij aan Uw Bestuur ter inzage over te leggen.
Over het door ons hierbij gevolgd systeem wenschen wij in dit Rapport nog niet
in bijzonderheden te treden, dewij1 het door ons nog niet definitief is aangenomen. Voor
en aleer toch door ons den geheelen prentenschat van den Atlas geclasseerd en dus bekend
zal zijn geworden, zullen er natuurlijk nog verschillende rubrieken gevormd moeten worden,
die thans nog in den Atlas ontbreken. Dat hierdoor dan verschikking, en in de reeds geordende portefeuilles hier en daar wellicht nog eene andere rangschikking noodig zal
worden, is gemakkelijk te begrijpen. De definitieve catalogiseering van den Atlas wacht
dus hierop. Daarbij komt nog iets, hetgeen wel in het oog moet gehouden worden. Is
toch het rangschikken en catalogiseeren van historische of topographische atlassen als het ware
gesneden brood, met een atlas betreffende zeden en gewoonten is dit volstrekt niet het geval
en eene geheel andere zaak 1). Hier toch is men dikwerf niet zoo spoedig in staat, en vereischt het vaak nauwgezette overweging voor en aleer men menige prent of prentje in de
juiste rubriek, waartoe het behoort, heeft ondergebracht. Het zou ons thans te ver voeren,
en hoort ook niet in het kader van dit ons Rapport, dit in bijzonderheden aantetoonen.
Een volgend jaar hopen wij dit echter te doen, en alsdan te zullen kunnen verklaren in
het vinden van een geschikt systeem voor onzen Atlas gelukkig geweest te zijn, al willen
wij ons ook thans reeds niet ontveinzen, dat het wellicht niet aan allen voldoen zal. Bij
1) Voor het ordenen van historische atlassen heeft men b.v. een uitmuntendengids in Muller's Beredeneerde beschrijving van Nederlandsclie Historieplaten, en eveneens voor topographische atlassen, om er slechts een paar te
noemen, in Scheffer's Roteroa'amum Illustratum, en in den door R. W. P. De Vries beschreven Atlas Rom el
Amsterdam in Teekening en Prent, Amsterdam, 1888, dock wie kan ons een dergelijken ids voor een atlas betreffende zeden engewoonten noemen ?
4
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zeden en gewoonten toch kan men wel zeggen, dat er even vele systemen van ordening
en rangschikking zijn, als er verschillende, elkander opvolgende commissies voor kunnen
bestaan. In alien gevalle kan Uw Bestuur en de Vergadering uit de voorloopige ordening
der fiches thans reeds zien en nagaan, welke gedachten bij de regeling er van ons geleid
hebben, en ons tot grondslag hebben gestrekt, en willen wij dit, desverkiezende, volgaarne
mondeling nog nader expliceeren.
Aan het opzetten en opknappen der prenten is dit jaar niet gedaan. Wij hebben
ons enkel bepaald de in de portefeuilles ondergebrachte prenten voor verder vernal, inscheuren, vuil worden, enz. te bewaren. Het opzetten zal ons later ook nog veel tijd kosten,
ook dewijl zich in den Atlas vele bladen bevinden, waarop, hetzij dan door vorige commissie-leden, hetzij dan dat die bladen in den staat waarin zij zich bevinden, 7,6(5 gekocht
of ten geschenke ontvangen zijn, op de meest heterogene wijze, de prenten opgezet zijn.
Op diverse bladen toch zijn de meest verschillende, sours volstrekt niet bij elkander behoorende prenten opgezet, waarvan de verwijdering niet altijd gemakkelijk zal zijn. En
ook zijn er nog wel afbeeldingen onder die eigenlijk uit den Atlas dienen verwijderd te
worden. Zoo zal men b. v. het springen van een kruitschip of iets dergelijks, toch moeilijk
onder of tot de zeden en gewoonten van eenig yolk kunnen rekenen.
Over het algemeen bevinden zich anders de prenten van den Atlas in goeden, behoorlijken staat, al is het ook jammer dat van verscheidene, in den loop van meer dan
dertig jaren door ons Genootschap ontvangen afbeeldingen, bij gebrek van elke aanwijzing,
de beteekenis en herkomst er van dikwerf moeilijk meer zal aan te wijzen zijn.
Ook maakt het een vreemde indruk dat, terwijl men kleine prentjes, minoris, zelfs

nullius pretii, uit boeken van Hofdijk, uit De oude Tijd en dergelijke geknipt, op groote
vellen ziet opgezet, men zich our de groote, meer kostbare prenten hiervoor niet schijnt
bekommerd te hebben. Wanneer wij aan het opzetten en opknappen der prenten toe zijn,
zullen wij ook de eer hebben Uw Bestuur te adviseeren, al de prenten van den Atlas
wederom te stempelen, gelijk het eenige, die kennelijk uit de vroegste jaren van het Genootschap stammen, gedaan zijn.
In den loop van dit jaar is de Atlas weinig verrijkt geworden. Voor aankoopen
vond Uwe Commissie dat het niet de meest geschikte tijd was, voor en aleer zij door
den ganschen prentenvoorraad te kennen, nauwkeurig op de hoogte was gekomen, welke
rubrieken van den Atlas voornamelijk versterking behoefden. Daardoor is bijna niet aangekocht. Uw Rapporteur vond bij zijn optreden ten vorigen fare eene kleine collectie
oude prenten door den heer D. C. Meijer Jr. op eene auctie te 's Gravenhage aangekocht,
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Welke toen, de eerste maal dat Uw Rapporteur de gewone wekelijksche samenkomst bijwoonde, in den Atlas zijn. ingevoegd geworden. De verdere nog plaats gevonden hebbende
aankoopen waren niet van bijzonder groot gewicht, hetzij om de voorstellingen, de zeldzaamheid der prenten of zoo iets. Aileen willen wij eene uitzondering maken voor een
door ons aangekocht fraai exemplaar der bekende n 1\1'elri" van Troost. Tot onze groote
verwondering ontbrak dit prentwerk aan de vele van Troost in den Atlas reeds aanwezige
prenten, voor het meerendeel, mogelijk ook wel alle, geschonken door den stichter — sit
venia verbo —van onzen Atlas, den heer D. Franken Dz. Wij meenden dan ook dat deze

vermaarde, naar men met vrij groote zekerheid wil, Amsterdamsche, typische voorstellingen,
van het huiselijk en maatschappelijk ]even onzer vaderen, niet ]anger in onzen Atlas mocht
ontbreken, en ruimden dan ook gaarne aan de bekende vijf prenten, met het blad tekst
van Kneppelhout, een plaatsje in eene der portefeuilles in.
Geschenken voor onzen Atlas vloeiden ons ook slechts spaarzaam en zelden toe,
maar nu bij Uw Bestuur, naar wij vermeenen te mogen hopen, zich wellicht de overtuiging
zal vestigen, dat de Atlas betreffende Zeden en Gewoonten in betere conditie begint te
komen dan hij was en waarvoor hij ook wel bekend stond, is 66k de tijd aangebroken
met een beleefd, naar wij meenen billijk verzoek tot U te komen.
Niet dat wij naijverig zijn op de vele en vaak kostbare geschenken die de Commissie
voor den Atlas van Amsterdam jaar op jaar te boekstaven heeft, niet dat wij met haar
in eene rivaliteit zouden wenschen te treden, of zelfs onderkruipen, de Hemel beware ons,
Leden van een wetenschappelijk Genootschap, voor dergelijke stoutigheden ! maar een vriendelijk verzoek is het slechts aan Bestuur en Leden van ons Genootschap, om bij het geven
Uwer geschenken, bij het vermeerderen van de verschillende verzamelingen van het Genootschap, voortaan 66k onzen Atlas, waar nog z66 machtig veel aan ontbreekt, alvorens
hij in der daad zijn naam eere zal kunnen aandoen, te willen gedenken. En zoo het zijn
mocht dat Gij, Mijne Heeren Medeledenl op ons eerbiedig verzoek ten bate van onzen
Atlas gedaan, daar, waar het pas geeft, U de bekende clausule : Zegt het voort I zoudt
willen herinneren, wij zijn er zeker van, alsdan spoedig bij ons geacht Bestuur over vermeerdering van bergruimte voor onze prenten te moeten komen spreken.
Al moge het dan wel niet veel zijn, eenige geschenken heeft uwe Commissie toch
ook te registreeren.
Honoris causes beginnen wij met te vermelden dat onze Zuster-Commissie voor den

Atlas van Amsterdam ons meermalen bedacht met prenten. Haar daarvoor vriendelijk dankende, en ons warm blijvende aanbevelen, hopen wij dat, zij het dan ook eerst na tal van
jaren, den door Franken gestichten Atlas, den Karen, zoo goed verzorgden en beheerden,
eenmaal mogen evenaren.
4
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Een tweede belangrijke vermeerdering van onzen Atlas ontvingen wij door vriendelijke tusschenkomst van den heer R. W. P. De Vries. Deze zond ons namelijk, namens
Mevrouw Dr. W. N. du Rieu, geboren Sautijn Kluit te Leiden, toe, eene groote verzameling
Amsterdamsche Nieuwjaars- en Kermiswenschen, afkomstig uit de bibliotheek van haar
overleden broeder, wijlen ons geacht medelid, den bekenden geschiedschrijver onzer vroegere
en latere Nieuwspapieren, Mr. W. P. Sautijn Kluit alhier. Deze collectie bestaande in Nieuwjaars- en Kermiswenschen van de Amsterdamsche torenwachters, courantombrengers, gaslantaarnopstekers, asch- en vuilnis-karremans en nachtwachts, alien tusschen de jaren 1846
en 1894, vulde eene reeds in den Atlas aanwezig zijnde verzameling dier vaerzen hoogst
belangrijk aan.
Het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant zond
ons de laatste platen van het door genoemd Genootschap uitgegeven De St. 7ans-Kerk te
's-Hertogenbosch, met er bij behoorende bladen tekst van de hand des heeren J. C. A.
Hezenmans toe, waarmede dit voortreffelijk uitgevoerde werk thans compleet is, en de
Redactie van de Amsterdamsche Courant vereerde ons een exemplaar van de door dat
blad, bij gelegenheid der op 1 Januari dezes jaars plaats gevonden hebbende herdenking
van het 275-jarig bestaan er van, uitgegeven premie, bestaande in eene fraaie plaat N De
Boonendopper," naar de zich in ons Rijks-Museum bevindende schilderij van ons geacht
medelid, den heer H. Valkenburg, vervaardigd.
Van den trouwen bezoeker onzer vergaderingen, den heer H. D. Willink van Collen, op
den Huize Gunterstein te Breukelen, ontving onze Atlas ook eenige prenten, o. a. spotprenten uit het laatst der vorige eeuw, in Muller's Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche Historieplaten opgenoemd, terwij1 verder nog de heeren J. H. G. Van de Poll in
's-Gravenhage, C. SchOffer, J. G. L. Rieke, J. M. A. Rieke en Uw Rapporteur, door het
schenken van diverse prenten, blijken van belangstelling in den Atlas gaven.
Terwijl wij aan al deze schenkers hartelijk dank betuigen, blijven wij ons bij hen
en anderen voortdurend aanbevelen.
Onder de verdere fata van den Atlas in het afgeloopen Genootschapsjaar dient
nog even vermeld te worden, dat op verzoek van uw Bestuur, uw Rapporteur in de vergadering van het Genootschap van 29 October 1894 uit den Atlas eene kunstbeschouwing
heeft gegeven. Daar nog zoo goed als nooit iets van de prenten uit den Atlas aan de
leden waren te zien gegeven, was het aan uw Rapporteur gedaan verzoek dan ook om den
leden met den inhoud er van kennis te doen maken. Uit de XVIII portefeuilles had hij
de zeldzaamste en om het een of ander meest merkwaardige prenten bijeen gebracht, die
echter, wegens gebrek aan tijd, slechts voor de kleinste helft konden rond gegeven worden.
Een der aanwezige leden, de heer A.

TH. HARTKAMP,

oud-lid van de Commissie voor
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onzen Atlas, en dus beter dan de overige leden met den inhoud er van bekend, had
liever eene kunstbeschouwing over een of ander onderdeel van zeden en gewoonten gehad,
maar het door den Secretaris gedaan verzoek was geweest, om den leden met den inhoud
van den Atlas eenigszins bekend te maken, waaraan uw Rapporteur, door de uit de diverse
portefeuilles gedane keurlezing, dan ook het best heeft gemeend te voldoen.
Dat die kennismaking met den Atlas den leden niet geheel onverschillig bleek
geweest te zijn, kan blijken uit het feit dat ons geacht medelid, de heer A. KLEINE,
verzocht met den Atlas eens meer nauwkeurig te mogen kennismaken, aan welk zeer
belangstellend verzoek met het meeste genoegen gevolg is gegeven.
Ook van andere zijde nog toonde men belangstelling in den Atlas. In de maand
Juni van het vorig jaar namelijk zijn, ten behoeve van een eerlang te verschijnen werk,
al de portefeuilles van den Atlas doorgezien door de heeren D. C. MEIJER Jr., W. P. VAN
STOCKUM JR., te 's Gravenhage en DR. G. KALFF alhier, de laatste tot onze spijt niet

meer door een titel aan ons Genootschap verbonden. Ten behoeve van die heeren zijn
alstoen door uw Rapporteur eenige zeldzame prenten van Kittensteyn, Visscher e. a. hun
ter leen verstrekt geworden, welke prenten, later in de beste orde terug ontvangen, wederom
behoorlijk in de portefeuilles zijn opgeborgen.
Toen in den zomer van het vorig jaar de grondsteen zou gelegd worden voor
eene nieuwe kapel bij het weder opgebouwd wordende oude kasteel De Haer bij Vleuten,
van welke rulne in de Jaarverslagen van ons Genootschap meermalen sprake was, plaatste
uw Rapporteur, naar aanleiding van twee zich in den Atlas bevindende teekeningen der
rulne van de voormalige kapel bij dat slot, in 1731 en I 83 I vervaardigd, een klein artikel
hierover in De Kunstwereld voor Augustus 1894, no. 31, welk artikel door eenige bladen,
o. a. het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, voor 5 Augustus, overgenomen, in
een dezer van uw Rapporteur als van den Heer pastoor Van der Schaaff heeft doen spreken 9.
Met de herinnering aan een door uwe Commissie onlangs met groot genoegen en
instemming gelezen bericht, wenscht zij haar Rapport te besluiten.

De Nederlandsche Staats-Courant voor 5 Februari van dit jaar bracht ons namelijk
het bericht, dat de schepper van onzen Atlas, D. FRANKEN Dz., te Le Vesinet, bij Parijs,
benoemd was tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Deze hulde, van regeeringsw. ege gebracht aan bescheiden, maar wezenlijke verdiensten
1). Het stedelijk archief te Utrecht bezit eene groote collectie teekeningen en lithographien van De Haer.
Zie Mr. S. Muller Fz., Catalogus van den topographischen Atlas der provincie Utrecht. Utrecht, 1878, pag. 46.
Wellicht waren onze twee teekeningen, die eigenlijk minder tot een Atlas betreffende Zeden en Gewoonten gerekencl
kunnen worden, daar beter geplaatst.
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van den man, die ons onder meer, niet alleen b. v. het graveerwerk van ijverige, maar
voor het algemeen Lang vergeten mannen, van b. v. Willem Jacobszoon Delff, van de Van
de Passe's, van Jan Van de Velde, van Adriaen Van de Venne, weer in het geheugen
heeft teruggeroepen en voor oogen gesteld, maar die 66k door zijn voor reeds meer dan
een menschenleeftijd, het was n. 1. in 1863, uitgegeven Inleiding tot eene lijst van geschil-

derde Nederlandsche portretten, reeds toenmaals op het belang van zoodanig werk gewezen
heeft, en zoodoende de aanleiding is geworden en den aanstoot gegeven heeft tot de eerst
sedert een paar jaren uitgegeven wordende voortreffelijke Iconographia Batava van ons
geacht medelid E. W. MOES, deze hulde, waaraan en Wetenschap en Kunst bij ons z66
weinig gewoon zijn, heeft de Commissie voor dezen Atlas aangenaam aangedaan, en zijn
wij er dan ook van overtuigd, dat het niet alleen onze wensch, maar ook die van Bestuur
en Leden van ons Genootschap is, dat nog tal van jaren, het Ridderkruis de borst van
den kunstlievenden

FRANKEN,

den mede-oprichter van ons Genootschap, moge sieren.

Wanneer het waar is dat ieder Heilige zijn waslicht verdient, dan wenscht ook onze
Commissie dit Rapport niet te eindigen, zonder lof te hebben gebracht aan den ijver en
de dienstvaardigheid van den ten vorigen fare opgetreden concierge

KLEIN,

haar en op de

gewone wekelijksche Vrijdagavond bijeenkomsten, en op de vele aan den Atlas met liefde
en toewijding gegeven extra-ordinaire wren, overtuigend gebleken.
J. M. A. RIEKE.

Amsterdam,
27/28 April 1895.

J. H. L. VAN DER SCHAAFF,
Rapporteur.

liersIag over de '\fumismatische
lierzamelingen.
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't Vervlogen jaar '94 bracht weinig vooruitgang in de verzamelingen, die gij wel
aan mijne verzorging hebt willen toevertrouwen, want, van den eenen kant moest ik
ervaren dat ons Bestuur nog geene beslissing genomen had, omtrent 't drukken van de
beschrijving onzer afdeeling 4
. . Munten" en van den anderen kant waren de aanwinsten
zeer schaarsch.
Er bleef mij dus niets anders over dan mij onledig te houden met de beschrijving
onzer gedenkpenningen.
Als geschenken ontvingen wij van de Erven van wijlen den Heer

CORNELIS BULK

te Nieuwer-Amstel den grooten bronzen penning, uitgereikt bij 't openen van 't Noordzeekanaal (1 Nov. 1876) — van ons bestuurslid, den Heer Mr. A. M. PAREAU een fraaien
Mansfelder Ausbeute-Thaler, geslagen te Berlijn in 1833 — van den Heer NN., die ons
vroeger reeds zooveel middeneeuwsche stukken toezond, een schelling van GEORGE d'AuTRICHE, bisschop van Luik en een gegraveerd stukje koper van 't koepeldak der in 1822
afgebrande. ronde Luthersche Kerk aan 't Singel te Amsterdam, benevens een drietal
koperen muntjes van den Heer J. E.

TER

Gouw te Hilversum.
JOH. W. STEPHANIK.

AMSTERDAM,

14 April 1895.

32

Illkomsten ell Uitgaven van het Konillklijk 011dheidkuildig Gellootschap.
GENOOTSCHAPSJAAR 1894-95.
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BALANS 30 April 1895.
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Itekening van Ontvangsten en Ilitgaven voor het Museum-Fonds
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam.
Van 1 Januari 1894 tot 31 December 1894.
DEBET.

1894.
Jan. I
Juli I'

Aan Saldo.........
, afl. i Obl. 4 1 /2 Nat. Hypbk
I
31/2
dito
I
Coup.
4 /2
dito
dito
4
3 /2
dito
,ii_
dito
4
/2
3 /1
dito
77

77

11
77

Dec.31

315
,, I000

77

1

1 II
J
' 2
,11 _

11

12

71

J ' 2

11

..,

1

1

77

f

11

77

4 1 /2

/7

CREDIT.

1894.

f

11
20,-

n 17,50
,, 20, -

n 17,50

11
77
71
17

500
22
70

61
70
78

f 2118

621 Mrt. 31
— Juli I
50

Dec.31

Per betaling aan den Heer D. C. MEIJER Jr.
bij verwisseling verkregen f 1500,—
3 1 /2 Nat. Hyp.-bk. a mo °/. . .
„ Saldo ...

I

315

62i

77

7,

1500

7,

302
So

25
75

f

I2i

2118

S. E. & O.
AMSTERDAM, 3 I

December 1894.
P. VAN EEGHEN.
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OPRICHTERS,
Z. M. KONING WILLEM III.
Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE.
Z. K. H. PRINS HENDRIK DER NEDERLANDEN.
Z. K. H. PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN.
Francfort.

C. Becker

L. M. Beels van Heemstede Amsterdam.

(Overt.)
H. Binger .
D. D. Bachler .. .

C. F. Lurasco . .

»

A. J. de Bull . . .

»
»

M. Calisch ...

»

L. Lingeman . . . (Overl.) Abcoude.
»
Amsterdam.

J. D. Lodeesen ..

»
»
D

Dr. S. I. Mulder ..
Frederik Muller .
N. Pieneman . . . .

P. L. Dubourcq . . .

»

»

C. P. van ,Eeghen . .
Mr. A. J. Enschede .

»

»

Haarlem.
Vesinet.

D. Franken Dz.
P. F. Greive .. . . (Overt.) Amsterdam.
Mr. J. R. Corver Hooft
»
Arnhem.
W. J. Hofdijk .. ..
H. G. Jansen . . . (Bedankt) Amsterdam.
Wassenaar.
J. W. Kaiser
>>

>>

H. F. C. ten Kate. (Overt.) 's Gravenhage.
Mari ten Kate . . (Bedankt)
D. van der Kellen Jr. . . . Amsterdam.
>>

»

>>

>>

»
»

»

Ch. Rochussen . .. )
Hk. Salm ....

D. Henr. de Castro Mz.

»

Rotterdam.

) Amsterdam.

Prof. Dr. J. G. de Hoop
Scheffer ....

»
»

»
»

Dr. P. Scheltema. .
H. J. Scholten . (Bedankt) Haarlem.
H. J. Schuymer Hzn. (Overt.) Amsterdam.
»
J. G. Schwartze ..
Jhr. Dr. J. P. Six
)
E. B. Swalue . .. .
Jhr. Mr. P. J. Teding van
)
Berkhout
Prof. Dr. J. A. Alberdingk
Thijm
(Overt.)

J. W. Kerkhoven. . (Overl.)
»
Mr. H. J. Koenen . .

»

Dr. D. J. Veegens

h

»

)
G. D. Källe .....
J. H. Leliman .. (Bedankt)

2.

W. J. de Voogt
J. de Vos Jzn.
A. Willet

)

Mr. J. van Lennep (Overt.)

,

Mr. F. de Wildt

)
)
»

)

>>

»
>>

»
»
>>

»
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BESTULTR,
VAN MEI

1895 TOT MEI 1896.

P. van Eeghen, President.
Jhr. Dr. J. P. Six, Vice-President.

D. C. Meijer Jr., Penningmeester.

R. W. P. de Vries,

Mr. A. M. Pareau,

Joh. W. Stephanik,

Secretarissen.

C. SchOffer,

Conservatoren.

EERELEDEN VAN HET BESTTTUR.
D. Franken Dz.

J. Taanman.

J. W. Kaiser.

Dr. P. J. H. Cuypers.

D. van der Kellen Jr.

Commissie voor het Museumfonds.
P. van Eeghen.

Jhr. Dr. J. P. Six.

Commissie van toezicht tot instandhouding van gebouwen en
voorwerpen, die belangrijk zijn voor de kennis
van het leven van het voorgeslacht.
G. van Arkel.

D. C. Meijer Jr.

C. J. Gonnet.

A. W. Weissman.

Commissie voor de Bibliotheek,
R. W. P. de Vries.
E. W. Moes.

Joh. W. Stephanik.
J. L. Willem Seyffardt.

Commissie voor den Atlas van Amsterdam.
Joh. H. Lugt Pz.

J. L. Willem Seyffardt.
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Commissie voor den Atlas van afbeeldingen betreffende Zeden en Gewoonten.
D. Franken Dz.
J, M. A. Rieke.

J. H. L. van der Schaaff.

Commissie voor de uitgave en ondersteuning van
periodieke en andere werken.
Jhr. B. W. F. van Riemsdijk.

F. Adama van Scheltema.
R. W. P. de Vries.

Conservator van de Numismatische Verzamelingen.
Joh. W. Stephanik.

EERELEDEN.
Mr. C. Fock, Commi$saris der Koningin in
de Provincie Zuid-Holland,' s Gravenhage.
Mr. G. van Tienhoven, Oud-Minister van
Buitenland sche Zaken.
Mr. S. A. Vening Meinesz, Burgemeester
van Amsterdam.
Wsinet.
D. Franken Dz.
D. van der Kellen Jr., Directeur van het
Nederlandsch Museum van Geschiedenis
Amsterdam.
en Kunst

Jhr. Mr. Victor de Stuers, Referendaris van
Kunsten en Wetenschappen, Ministerie van
Binnenlana' sche Zaken
's Gravenhage.
Prof. Dr. H. C. Rogge .. . Amsterdam.
C. Becker
Francfort alM.
J. W. Kaiser
Wassenaar.
Mr. Alex. Ver Huell,
Arnhem.
Directeuren van Teijlers
Stichting
Haarlem.
A. Crabee
Brussel.
Eug. M. 0. Dognee . . . . Luik.
A. W. Franks
Lona' en.

DONATEITR.
Jul. J. Boas Berg ...... Amsterdam.
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GEWONE LEDEN.
G. van Arkel
Prof. A. Allebe
F. A. Ankersmit ..... .

Amsterdam
»
»

Jac. Ankersmit

J. D. Cremers

Amsterdam.

W. P. van Wickevoort
Crommelin

..

C. G. Crone

»
»

Jhr. Mr. C. H. Backer .

)

J. Th. J. Cuypers .

Jhr. J. Backer Jr

»
,

Jhr. Mr. W. G. Dedel . .
A. Dubourcq

A. W. Beckeringh ..
B. T. Bensdorp
Mr. N. P. van den Berg . .

»

D. C. Berg
J. M. B. Beuker

»

J. L. Beijers.. .

H. G. Ducrocq
C. P. van Eeghen Jr. . .
J. H. van Eeghen ..
Mr. Jos. van Eik Jz.. . . .

V

)
)
)
,

J. E. Elias

J. Bierens de Haan .

»

G. Eltzbacher

A. E. Bierman

»

Jul. Eltzbacher

M. H. Boas ....

)

A. N. J. Fabius ...
Prof. Mr. D. P. D. Fabius

A. &lite
Adr. Born .

)

G. Fikkert Jz

,

»

Bern. J. M. de Bont . .

)

V

E. van den Bossche ..

b

A. L. Fischer . .
S. A. de Flines .
D. A. Fock . . . ...

A. J. Blaauw

D. van Bosse
J. M. van Bosse
H. Bouman
Evert Breman
J. J. M. Brouwer Ancher .
Jan Brouwer Ancher . • • •
B. J. A. Bruijnesteijn . . . .
Dr. C. P. Burger Jr.
J. M. Cantor
Hermann C. Christmann .
P. de Clercq

>>

»

Prof. Dr. J. Forster.
Max. Fuld

A. A. Ganderheijden. .

»

Mr. Frans Coenen Jr . . .

»

A. J. van Beek Helledoren

P. A. P. J. P. Colombon .

)

Haages

W. J. van Coppenaal ..

,

H. C. Hacke

b

»

)

.••

W. J. Geertsema ..
..
J. F. Gebhard Jr.
Vincent van Gogh .
F. Th. GOrlitz . . . . • • •
B. L. Gompertz ..
H. F. Groen van Waarder
J. H. Groenewegen ...
J. G. de Groot Jamin Jr.

»

V

»
)
)
)
,

)
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H. J. Hageman

Amsterdam.
»

M. C. van Hall

Mr. J. L. de Leao Laguna Amsterdam.
)
Mr. E. J. Everwijn Lange.

A. Th. Hartkamp ...

J. A. Langerhuizen .....

B. Heldring

Mr. W. F. van Leeuwen .

L. C. van Heukelom . • • .
H. C. Hintzen
F. A. Hoeker

»

W. C. Hoeker

»

Prof. Dr. S. Hoekstra. • •
J. W. Holman

)

Mr. Frank K. van Lennep
Mr. Henrick S. van Lennep
G. J. A. Roeters van Lennep
J. H. H. Leonhardt . . . .
S. L. van Looij
Joh. H. Lugt Pz.

Mr. F. Hooft Graafland. .

Mr. W. Lulofs

J. D. Hooglandt .

J. H. Maschhaupt

P. Th. van Hoorn

Mr. F. lilting Mees . . .

J. H. Hubner

)

Dr. H. F. R. Hubrecht
G. J. Hulscher .

...

Dr. M. A. Mendes de Leon
Anton Mensing
J ter Meulen

M. J. Hulscher

)

J. ter Meulen Jr

)

E. W. Moes
C. N. J. Moltzer J. Ez. . .

J. K. Huysinga
A. H. Huijsman
A. F. Insinger.

C. van Mourik
Mr. W. K. H. Mouthaan

G. J. Jansen
P. W. Janssen

»

Dr. C. W. Janssen ..

)

Prof. Mr. D. Josephus Jitta
S. W. Josephus Jitta . . .
Mr. D. B. le Jolle ....
A. Kleine
B. H. KIOnne

D

»
>>
>>
»

Prof. Dr. D. J. Korteweg.
F. G Kramp
W. C. Kromhout Cz . . . .

b

Mr. J. W. Mulder
F. C. Muijsken
Mr. D. M. van Gelder de
Neufville
P. W. Noorweegen . . .
J. Nienhuijs
Mr. F. S. van Nierop . . •
Fr. D. 0. Obreen
L. C. J. van Ogtrop. . .
Mr. L. J. G. van Ogtrop

,
»

P. A. L. van Ogtrop ..
P. A. van Oosterwijk Bruijn

Rud. J. Kijzer

>>

A. D. de Marez Oijens .

P. F. Laarman . .. ..

)

J. E. van der Pek ....

E. S. Labouchere ....

5)

J. Petersen

J. R. de Kruijff
J. Louis Kuinders ....

.

>>
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Amsterdam.
J. C. G. Pollones ...
3
..
Mr. J. P. Portielje ..
Mr. M. J. Pijnappel
»
Prof. Mr. H. P. G. Quack .
. , . ..»
Mr. E. N. Rahusen

Mr. J. E. van SomerenBrand Amsterdam.
J. H. Andersen Spin. ..

•

D

H. C. Steenbergen ...

»
»

H. J. Rahusen

3

Jan F. M. Sterck ....
Mr. Th. Stuart ...
Prof. G. Sturm

C. W. J. Ramann ..

»

F. G. Tessaro

,

Paul vom Rath

»

Jhr. Mr. C. J. den Tex . .

»

R. vom Rath
Mr. R. van Rees ..

»

J. D. Thie

>,

D

H. Valkenburg

J. J. Reesse
A. Rehbock

v

G. Vas Visser . . .. • • •

»

J. Veeren van Veen . . .

J. M. A. Rieke

E Vita Israel

J. G. L. Rieke -. . . ..

N. de Vries

>,

Jhr. B. W. F. van Riemsdijk

»

M. de Vries van Buuren

A. Roeloffzen

>>

Mr. W. Baron Roell

Mr. L. de Vries Feijens.
W. J. van Wagtendonk .

George Baron Rosenthal

R. W. J. C. v. d. Wall Bake.

G. B. Salm
H. Salomons

F. G. Waller
b

Mr. W. S. J. v. Waterschoot

J. H. L. van der Schaaff. .

»

van der Gracht ...

K. H. Schadd
F. Adama van Scheltema
P. Scheltema Beduin • • • .

»

L. A. Weissenbruch Lz.
G. Wendelaar
A. C. Wertheim .. ..

>>

>>

E. Stark

J. G. Sillem
Jhr. Prof. Dr. J. Six.
A. M. A. Smits

>>

3

C. A. SchOffer

»
>,
>,

>>

>>

Prof. Dr. Jan to Winkel. .

,>

>>

>>

C. J. J. Schmitz
T. Scholten
Mr. J. G. SchOlvinck . . • •
J. de Jong Schouwenburg. .
J. L. Willem Seyffardt . . .
R. Sequiera Jr
L. Serrurier
Mr. J. A. Sillem

>>

;)

Nieuwer-Amstel.

C W. Bruinvis
Alkmaar.
Mr. F. G. Canneman .. . Arnhem.
Mr. L. van Regteren Altena
»
»
Prof. Dr. C. L. Wurfbain.
J. D. Waller
Baarn.
H. D. Willink van Collen. Preukelen.
J. A. Matthes
Mr. S. van Gijn . .. . Dordrecht.
Jhr. P. H. Six
's Graveland.

»

Mr. C. Bake

's Gravenhage.
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»

G. W. van Heukelum . . . "Waas.
Leiden.
A. W. Sijthoff

J. T. Cremer

»

Mr. W. H. de Beaufort . . Leusden.

Dr. C. Hofstede de Groot .

»

C. H. Peters
Jhr. P. H. A. Martini Buys .

»

Jhr. A. J. D. Coenen van
Maarseveen.
's Gravesloot

Mr. N. G. Pierson

»

J. W. Pieneman Boelen.
Dr. Abr. Bredius

's Gravenhage.

»

Jhr. Mr. Th. H. F. van
Riemsdijk

>>

A. C. Baron Snouckaert van
»

Schauburg

Mr. H. 0. Feith
H. H. Beels

»
Groningen.
Haarlem.

Scherpenzeel.
Rijsenburg.
Utrecht.

• Mr. J. F. B. Baert
Jhr. J. J. de Geer van

»

Oudegein
Mr. C. G. C. van Hengst .

W. del Court tot Krimpen
J. W. Enschede

»

P. B. J. Ferf
C. J.- Gonnet

>>

J. B. Westerwoudt ...

»

>>

Jhr. Mr. E. W. Berg .. . . Hilversum.
»
C. W. Grosskamp ..
,
C. van Lennep
Mr. H. Oyens .

Putten..

C. J. van Eeghen
Wilm Steelink
J. R. H. Neervoort
van de Poll

W. P. van Stockum Jr. . .
A. des Tombe.

Nijmegen.
A. W. Weissman ...
S. M. W. Rijnbende. . . . Overveen.
Ouderkerk.
J. J. Graaf

Hilversum.

»

Mr. H. Royaards van Scher»

penzeel
Mr.- W. J. Royaards van den
Ham

.

»

F. Baron van Tuyl van
Serooskerken
J. A. Laan

Velsen.
Wormerveer.

Mr. C. B. Labouchere . . . Zeist.

Lijst van Genootschappen en Maatschappijen
WAARMEDE HET

KONINKLIJK OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP,

door het ontvangen van Verslagen. en Werken,
geregeld in betrekking staat.
Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
Gemeentebestuur van Aardenburg.
✓
» Alkmaar.
,
,) Leiden.
>,
» Nijmegen.
,
,, Rotterdam.
» Utrecht.
»
Teyler's Genootschap te Haarlem.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburs,-.
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
Limburg's Provinciaal Genootschap over Geschiedkunde, Wetenschap, Taal en Kunst te Roermond.
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.
Museum van Oudheden in Drenthe.
,)
»
te Groningen.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.
Historisch Genootschap te Utrecht.
Koninklijke Bibliotheek te 's Hage.
Leeskabinet te Rotterdam.
Dordrechtsch Museum te Dordrecht.
Wet-Friesch
Museum te Hoorn.
s
Zaanlandsche Oudheidkundige Vereeniging.
Vereeniging Architectura et Amicitia te Amsterdam.
»
Maatschappi
Arti et Amiciti te
J
,)
Vereeniging Rembrandt te
Aachener Geschichtsverein, Aachen.
Anhaltsche Geschichtsverein, Dessau.
Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande, Bonn.
Histori sche Gesellschaft in Bremen, Bremen.
Gesellschaft fill- bildende Kunst, Emden.
Verein fur Hambtirgische Geschichte, Hamburg.
»
en Jena.
z Alterthumskunde in Thtiring,
» Ltibeckische Geschichte and Alterthumskunde, Liibeck.
D
Museum-Verein fur das Ftirstenthum Liineburg, Liineburg.
Mecklenburgische Geschichtsverein, Schwerin.
Mtinchener Alterthums-Verein, Munchen.
Noordsch Museum, Stockholm.
Verein fur Geschichte and Alterthumskunde in Westfalen, Miinster.
Germanisches Museum, Niirnberg.
Societe d'Archeologie de Bruxelles.
Commission Archeologique, St. Petersbourg.

Twig. PARTIGUORK 3ORIESPONDUTE
nit den Franselien tijd.

Reizen in 1799-1801.
Een Garde d'Honneur in 1813.
DOOR

P. VAN EEGHEN.

Onlangs ontving ik inzage van twee serien brieven uit den aanvang deter eeuw,
tot heden zorgvuldig bewaard, en die, nevens verschillende gedeelten welke uitsluitend voor
de familiebetrekkingen der schrijvers van eenig belang kunnen zijn, ook een aantal bizonderheden bevatten welke de aandacht waard zijn, als bijdrage tot de kennis van het leven
dier dagen.
Deze mededeelingen heb ik tot een geheel zamengevoegd, zooveel mogelijk met aanhaling van de eigen woorden der schrijvers.
Gaarne erken ik de vriena'elijkheid waarmede Mr. :7. C. Singels, arckivaris der
Genzeente Leeuwarden, mij in de gelegenheid stelde het onder zijne zorgberustencle dossier
aangaande de Friescke Gardes d' Honneur to bestuderen, en daardoor verschillende beschouwingen in de door mij behandelde brieven aan to vullen of bevestigd to zien.
Juli 1895.

P. v. E.
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I. REIZEN IN 1799

1801.

•:-------.7:=1.----

In

de laatste jaren der 18 de eeuw behoorde onder de aanzienlijkste bewoners van.
de Stad Franeker, Tjeerd Banga, wijnkooper van beroep. Zijn oudste noon Syds was geboren 16 April 1776, en dus in 1799 juist drie-en-twintig jaar, toen in het voorjaar zich de
geruchten meer en meer begonnen te verspreiden aangaande het gereedmaken in Engeland
van eene expeditie tegen de Bataafsche Republiek, en vermoedelijk kon toen reeds worden
voorzien hetgeen inderdaad den 23 Augustus van dat jaar gebeurde, dat n.l. de gewapende
Burgerwacht zou worden mobiel verklaard. Althans uit sommige uitdrukkingen in de brieven
is op te maken dat het ontkomen aan de verplichtingen van den krijgsdienst de hoofdoorzaak was van den maatregel, waartoe toen werd overgegaan, om den jongen man
geruimen tijd buitenslands te doen verblijfhouden. Hij werd daarbij vergezeld door zekeren
de Vries, hetzij als bediende of als reisgenoot.
De Brie latere reizen schijnen meer voor genoegen te zijn geweest.
Gedurende zijne herhaalde langdurige afwezigheid schreef hij trouw naar huffs, en
zoowel de korte beschrijving der door hem bezochte plaatsen, als de vermelding van verschillende bizonderheden en van door hem betaalde prijzen, zijn niet zonder belang voor
de algemeene kennis van dat tijdvak.
De eerste afwezigheid duurde van einde Maart tot einde Juli I 799, dus ruim vier
maanden, waarvan een achttal brieven verslag geven, alien geschreven uit Ippenbiihren, eene
stad in het Graafschap Lingen, tusschen Rheine en Osnabruck gelegen. — De reis derwaarts
ging over Dokkum en Buitenpost naar Groningen, waar zij bij ten Brink in de Doelen
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logies vonden. Verder per wagen naar Winschoten, alwaar niet dan met veel moeite eene
pas werd verkregen, hetgeen te Leeuwarden verzuimd was, en welk stuk eigentlijk in de
Provincie Groningen niet aan Friezen mocht worden afgegeven.
Ook aan de Bourtange hadden de reizigers eenig bezwaar, omdat de Barrieres reeds
des avonds ten zes uur werden gesloten , zij kwamen evenwel, onder militair geleide, goed
over de grenzen in het Munstersche, en bereikten Tangs Haseleunen hunne bestemming,
waar zij hun intrek namen bij zekeren Determeyer.
Ippenbiihren, zoo dicht bij de grenzen gelegen, was toen eene geliefde verblijfplaats voor hen die de Bataafsche Republiek verlieten met de hoop, dat de taken nog
wel eene andere wending zouden nemen, althans Banga vond aldaar een zevental emigranten, met wie hij naar het schijnt geregeld het middagmaal gebruikte.
Van daar uit bezocht hij Munster, waarheen de rit ten gevolge der slechte wegen
acht uren duurde, even Tang als men te voet daartoe behoefde , vooral werd daar zijn
aandacht getroffen door het Bisschoppelijk Paleis met fraai voorplein en schoonen Engelschen tuin, aangelegd op de voormalige vestingmuur der citadel, benevens door den Dom
) met wel hondert altaren." Ook beproefden zij een bizonder rijke kapel te bezichtigen
in het nabijgelegen Telgte, doch te vergeefs, daar al de kostbaarheden naar Hamburg
waren overgebracht.
Andere tochten werden gedaan naar Osnabruck, Mettingen, Rijsenbeek, en den
Dickenberg, terwijl hij het voornemen had zich naar Minden te begeven om aldaar op den
3 Mei eene groote wapenschouwing bij te wonen, toen onverwacht dit militaire schouwspel werd uitgesteld.
Daarentegen werd in de maand Juni veel afwisseling bezorgd door de inkwartiering van 40 hussaren.
Banga betaalde te Ippenbuhren, voor zich en zijn medgezel, voor logies f 3,—
per week, voor middageten evenzoo f 3,— per week en voor koffie des morgens 6 stuivers.
Wijn moest afzonderlijk worden betaald, doch werd weinig gebruikt, daar aan tafel steeds
bier werd gedronken. Hij soupeerde meest bij zekeren Schulze, een zijner bekenden.
In den aanvang van Mei had hij eene voor hem onaangename tijding vernomen,
hij schreef:
›) Hier gaat de praat ook sterk van eene Requisitie in Holland, zodat ik van voor» nemens ben nog eenigen tijd hier of elders in het Graafschap te vertoeven."
En eene maand later kwam hij op hetzelfde onderwerp terug
» 't Gerucht gaat hier seer sterk dat er in de vergadering zou voorgedragen zijn,
›) dat terwijl er zo vele jongelieden tegenwoordig 't land verlaten, schoon met passen, er
» moest ingedaagd worden en zo zij niet koomen, hunne goederen geconfiskeerd worden.
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, Zo dat waar is laat ik mij hier eerst als Burger intekenen, voor dat ik terug kom, en
» kan dan altoos veilig met een Pruissische pas reisen, waar 't mij gelieft, en dus niet
» gerequireerd worden in de Bataafsche Republiek."
Dit bezwaar schijnt echter opgeheven te zijn, althans zes weken later kondigde hij
zijn voornemen aan om weder huiswaarts te keeren.
Na een verblijf te Franeker van vier maanden vertrok Banga voor de tweede maal
in November 1799 om eerst in Augustus 180o terug te komen, van Welk tijdvak de
bizonderheden in tien brieven worden medegedeeld.
De rein ging ditmaal over Groningen en Delfzijl, waar de Commandant hunne passen
viseerde, hetgeen zij — niet geleerd door de ondervinding van de voorgaande keer —
wederom verzuimd hadden te laten doen te Groningen, waar dit had behooren te geschieden.
Van Delfzijl gingen zij per schip naar Emden, »een groote stad maar zeer slegt
» bebouwd , men vindt er van binnen geheele bebouwde landen (n.l. voor den landbouw
» gebruikt). Eenige straten zijn goed doch zo morsig dat men bij dag nauwelijks met halve
»laarzen daarlangs kan gaan, zouder de kouzen morsig te makers."
Uit zijn bericht aangaande de stad blijkt verder wederom de treurige toestand hier
te lande op het einde van de 18 de eeuw. Hij schrijft n.l. dat de eenige goede huizen te
Emden in den laatsten tijd zijn gebouwd en wel ten gevolge van vermeerderde welvaart
aldaar, door den achteruitgang van den handel in Holland.
Via Aurich kwamen zij te Leer waar evenzoo eene kolonie was van uitgeweken
Nederlanders, speciaal Friesen. Hij noemt daar onder Humalda van de Rijp, de advocaat
Munniks van Heerenveen, en Heemstra.
Over Oldenburg ging de reis verder naar Bremen, waar zij in den Hertog van
Brunswijk in de Nieuwe Stad, over de kleine Weserbrug, hun intrek namen. Banga betaalde
aldaar voor een kamer met alcove f 5.— per week, het middagmaal in een ordinaris
kostte f I.— voor hen beide, zoodat hij rekende dat hij met f 20.- hoogstens f 30.—
per week zoude uitkomen.
De stad en de bewoners bevielen hem zeer goed ; hij schrijft
» Bremen is een schoone, groote stad met veel gerijd en gesleep. De pragt is hier
D z eer groot en ieder die maar wat is, heeft een groote Mof en pels ; men kan niet zien
» of 't een Burgemeesters of pruikmakersdogter is.''
Ook het groote vat van 180 oxhoofd inhoud in den Rathskeller zag hij met veel
belangstelling.
Den 4 Februari hadden zij een snort avontuur:
) Van de nacht hadden wij hier een aardige grap ; om half twaalf kwamen er twee
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dienders der policie met een commando soldaten aan onze kamer, en daar bij geluk
) de Vries nog op was, (want ik lag reeds te bed) opende hij haar de deur. Zij vroegen
» ons de passen af, en wij moesten des morgens bij den Camerarius komen, waar wij ook
D

naar toegingen en onze passen hebben teruggehaald ; dit is niets anders als eene bedel-

partij, want daar hebben wij niets anders te doen gehad dan
»bij ons 23- van een gulden is."

2.
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Groot te betalen, hetgeen

De winter was buitengewoon koud en langdurig. Reeds 23 December 1799 schrijft
Banga hoe men met arresleden over de Weser reed, en 15 Januari I 800. hoe er zeer veel
sneeuw was gevallen, waar men in de Oude Stad tot aan de knieen moest doorgaan. De
Weser was geheel bevroren en vol personen, die gebruik maakten van de twintig glijdbanen
Welke nevens elkander waren aangelegd.
In de eerste dagen van Februari scheen er verandering te komen. De dooi begon,
de Weser raakte los, en het ijs van meer dan een voet dikte stroomde tangs de stad.
Tevens veroorzaakte het nog vastzittende ijs en het plotseling smelten der sneeuw eene
onverwachte verhooging van den waterstand van vier op twaalf voet, doch vrij spoedig
daalde die weder op acht voet.
Eenige dagen daarna begaven de beide reizigers zich te voet van Bremen naar
Harburg en vonden daar de Elbe wel zoodanig, dat zij er met een vaartuig over konden,
maar toch nog zoo bezet met ijs, dat de vaart naar Hamburg vier uren duurde. Zeer spoedig
daarop echter viel de vorst weder in ; 28 Februari schreef Banga weder, dat met paard
en slede over de Elbe werd gereden en dit bleef aanhouden tot 23 Maart, toen de
dooi inviel.
Bizonder hinderlijk was dit late saisoen voor de Groenlandvaarders die daardoor
belet werden uit te zeilen, en Wier verblijf in het Noorden toch slechts kort kon wezen.
Behalve deze, overwinterden een groot aantal schepen, dat Banga wel op eenige honderden
begrootte, te Hamburg.
Aldaar konden de ,reizigers in den Gouden Os Been plaats vinden en bleven toen
maar te Altona bij Daller op de Vischmarkt, tot den 26 Maart, toen zij wederom te voet
den tocht naar Berlijn aanvaardden. De afstand van 66 uren werd voor hen aangenaam
verkort door de schoone natuur, vooral door de altoos groene dennebosschen, en door het
zware Bosch in de nabijheid van Berlijn, waar zij zelfs een koppel herten van zeven stuks
zagen. Met verwondering merkten zij op hoe de landbouwers hun ploegarbeid verrichtten
met twee koeien, tevens hunne melkdieren.
In Berlijn logeerden zij in den », Schwarzen Adler, tegenover het Posthuis" doch
huurden weldra een kamer in een straat vlak bij Unter den Linden. Banga beschrijft dan
dit stadsgedeelte met de Brandeburger Poort, de Gendarmeplatz met twee kerken, en den
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Thiergarten, en verwondert er zich zeer over dat het geoorloofd was, ook nadat des avonds
de stadspoorten gesloten waren, nog zonder betaling binnen te komen.
Berlijn had 180,000 inwoners, waaronder

man bezetting. Vooral de groote
uitgestrektheid der gebouwen, waar kamers werden verhuurd, trof Banga zeer.
20,000

Van 12 tot 15 Mei werd de wandeling gedurende 40 uren voortgezet naar Dresden.
Ilet eerste gedeelte van den weg was door een zandige streek, later door bebouwde landen, doch den laatsten dag werd zijn aandacht bizonder getrokken door het zien van de
eerste wijnbergen, door »klippige bergen en valleijen" en . vooral door den eersten blik op
Dresden van de hoogte af.
Zij bleven aldaar een tiental dagen en Banga voelde zich vooral aangetrokken door
de omgeving van de Elbe en het gezicht daarop van den stadswal, » welke 's avonds om
» de koelte veel wordt bezocht ;" verder door de 1500 voet Lange brug, »voorzien van
» breede wandelwegen voor de voetgangers, van fraai ijzeren hekwerk en van groote ban»ken, waarop wel twintig menschen kunnen zitten", en door het nude Keurvorstelijke Slot
met veel »beeldhouwerkarbeid" versierd en waar zij in den tuin 280 extra groote oranjeboomen zagen.
De Oude Stad telde 45,000 inwoners en » is eng bebouwd en heeft zeer hooge
»huizen van vier tot vijf etages , de Nieuwe Stad is regelmatiger."
Van 26-28 Mei wandelden zij in 26 uren Tangs Lossewitz met de Keurvorstelijke
wijnbergen en Meissen met » 't fabriek waar 't Saxisch Porcelein gemaakt wordt", naar
Leipzig met 40,000 inwoners. Zij zagen daar de prachtige Nicolai Kerk »met marmeren
preekstoel", eene zeer fraaie wandelplaats buiten de poort op de geslechte vesting, aangelegd als een Engelschen tuin, en » het schoone Bosch Rosenthal met velerlei logementen."
Den 4 Juni wandelden zij naar Merseburg » meer oud als schoon", en daags daarop
naar Halle met 30,000 inwoners, »waaronder '000 studenten van de beroemde Hooge»school die echter op verschillende plaatsen door de stad verspreid is". Vooral boezemden
hen de daar aanwezige zoutwerken belang in.
De indruk, dien Banga van Saksen had ontvangen was zeer gunstig en het blijkt
dat ook hij getroffen was door de spreekwoordelijk bekende beleefdheid der inwoners.
8 Juni i800 schreef hij
» 't Saxische is wegens haar vrugtbaarheid zeer goed te bewandelen, doordien daar
alles bebouwd is en men daar Been ledige plaatsen, zoali tusschen Hamburg en Berlijn
» vindt ; de meeste plaatsen zijn klei, en behoeven voor de Friesche in vrugtbaarheid
» niet te wijken.
» De menschen zijn bier zeer vriendelijk, de logementen goed maar duurder dan
» in Pruissen. Men heeft hier 't een door 't ander, het reizen daaronder gerekend, weeks
2
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de persoon
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20,- nodig en dan behoeft men niet veel wijn te drinken, want een

» bottellie fransche Witte wijn, die nog maar tamelijk is, kost een Hollandschen daalder,
) en de roode is nog veel duurder, en de wijn die hier valt is slegt en kost ook maar
» 12 Holl. stuiver. De groentens zijn hier menigvuldig, en het vleesch tamelijk goed, de
» kersen en pruimen zullen als

zij

rijp zijn, zeker wel goedkoop zijn want men vindt ze

» hier bij de wegen geplant."
Van Halle werd de tocht over den Harz, Brunswijk en Hanover naar hun vroeger
verblijf Ippenbuhren voortgezet, waar zij in de eerste dagen van Juli aankwamen, om
welds weder te vertrekken via Munster, Cleve, Arnhem en Zwolle, en half Augustus op
nieuw te huis te komen.
Wederom na circa vier maanden vertrok Banga voor de derde maal, dit keer uitsluitend met het doel om drie maanden te Amsterdam te gaan doorbrengen. Het is zeer
jammer dat hij kennelijk zijne ouders te goed bekend achtte met die stad om hun daarvan
veel mede te deelen. Uit zijne vier brieven blijkt dat hij eene reis van vier dagen per
beurtman van Harlingen naar Amsterdam »eene vrij voorspoedige reize" noemde. Zijn
voornemen was geweest te logeren in het Wapen van Voorst, doch toen aldaar Been
geschikte kamer was, huurde hij voor zich en zijn reisgenoot op het Water, hoek Karnemelksteeg bij C. N. Fehrmann een fraaie voorkamer met drie schuiframen, een slaapkamer,

f 25 voor vier weken met inbegrip van vuur en bediening. In
het Wapen van Voorst namen zij hun middagmaal, hetgeen voor hen zamen op f to,en een poederkamer a

per week te staan kwam. Daarentegen hadden zij weinig uitgaven voor de Comedie
waar zij in den loop van drie weken slechts eenmaal waren heen geweest, » daar dikwijls
dezelfde of anders zeer slegte stukken worden gegeven."
In Januari werd hij overvallen » door de zoogenoemde grijp, 'tgeen een zeer zware
» verkoudheid is, waaraan hier, veel menschen ziek zijn."
Hij herstelde echter spoedig, hoewel het weder niet gunstig was, want wederom had
men te doen met een zeer strengen winter, zoodat 23 Februari i8or alles nog vol ijs was.
In dat schrijven geeft hij echter zijn voornemen te kennen om zoodra het water
open zal zijn naar huis terug te komen.
En wederom was dat verblijf te huis van korten duur en vertrok Banga in het
begin van Mei I8or op nieuw voor vijf maanden ; van deze reis wordt verslag gegeven
in een vijftal brieven.
Ditmaal werd de weg genomen over Leeuwarden, vandaar gewandeld over Heerenveen,
waar zij logeerden in het Heerenlogement van Juffrouw Stellingwerf, naar Zwolle, en per
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rijtuig verder over Almelo en Oldenzaal naar Bentheim. De bagage werd nu doorgezonden
naar Ippenbuhren per postwagen » van Naarden naar Hamburg", terwijl de beide reisge nooten te voet gingen en wederom bij Determeijer hun intrek namen voor drie weken.
Daarna werd de reis voortgezet per steeds stapvoets gaanden postwagen over Munster
en Paderborn naar Cassel. Banga vond deze stad zeer goed bebouwd, vooral de Nieuwstad
met de groote daar aanwezige pleinen met name de » Frederiksplaats", versierd met het
marmeren standbeeld van den vorigen Landgraaf, en waar des avonds de » beste promenade"
was onder de twee rijen boomen rondom het plein.
Hij vermeldt verder het Museum, de stee p en brug naar de Oude Stad, het fraaie
uitzicht van de aan de helling gelegen Nieuwstad en de Augarten met zijne schoone allee.
» Een uur buiten Cassel ligt Weisenstein, tegenwoordig door deze graaf herdoopt.
» in WilhelmshOhe, dat is die plaats Welke van alle vremden besogt, en waarvan zoveel
gerucht gemaakt wordt."
De daaropvolgende omstandige beschrijving van park en waterwerken bewijst dat
daaraan tot op den tegenwoordigen tijd niets veranderd is; hij eindigt die mededeeling
met : » De landgraaf woont den meesten tijd hier met de gravin Slottheim. Zijne vrouw
» woont in de stad en koomt niet bij hem, da p door hem verzogt te worden."
Van Cassel werd de reis voortgezet over Marburg en Giessen naar Vilbel, een
dorp,
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uur van Frankfort a/M., waar zij een langdurig verblijf hielden bij Determeyer,

den broeder van hun hospes te Ippenbuhren.
Van daar uit werd vooreerst Frankfort herhaaldelijk bezocht met de daar aanwezige
breede straten en fraaie wandelplaatsen, )) begroeid met moerbezien en notenboomen."
Later werd een uitstapje Zuidwaarts gedaan naar Darmstadt » een klein stadje maar met
» een zoo groot Exerceerhuis, dat twee regimenten soldaten er in kunnen manoeuvreren."
De straten aldaar waren eng, en de huizen slecht gebouwd. Verder naar Heidelberg met
de ruine en het groote vat, naar Schwezingen met het fraai versierde park, en Mannheim,
» een zeer schoone regelmatig bebouwde stad, zij wordt gehouden voor een der schoonste
» steden in Duitschland, men ziet overal aan alle zijden uit de stad, de vestingen zijn
, geslegt, en de stad heeft veel door den oorlog geleden, onder anderen het Slot dat zeer
» groot geweest is."
Van hier gingen zij in een vaartuig » dat wel een oud trekschip bij ons geleek",
over den Rijn naar Worms in de Fransche Republiek, waar hunne bagage nauwkeurig
onderzocht werd om te zien of er ook Engelsche goederen in waren. Bij hun terugkeer
in Duitschland visiteerden de beambten hen niet.
Via Oppenheim kwamen zij te Vilbel terug en verlieten die plaats na eene week
op den 25 Augustus om de huisreis te aanvaarden. Deze geschiedde over Wiesbaden
2*
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en Mainz » een middelmatige groote stad met eenige regelmatige straten ; het slot en
» meerdere paleizen en kerken zijn zeer schoon geweest, doch, voor het meeste gedeelte
» verbrand door het beleg. Aan de overzijde ligt Castel, vroeger een sterke vesting, nu
D

een onbeduidend vlek ; ook de meeste vestingwerken van Mainz zelf zijn geslegt."
Verder per schip naar Coblenz met » een door den krijg geheel gerulneerd Slot

» en lusttuin. Aan de overzijde ligt de voorheen beroemde, .maar nu geheel geslegte ves»ting Ehrenbreitstein." 1)
Vandaar via Bonn, Keulen en Dusseldorf naar Duisburg waar zij den II September aankwamen, en vanwaar de laatste brief het voornemen mededeelde om over Ippenbiihren weder huiswaarts te keeren.
In een der laatste brieven bespreekt Banga de vraag om eenige vrijgekOmen Belden
te beleggen, hetzij die » uit te zetten voor niet minder dan 4 Vo hetzij daarvoor te koopen
» Russische of Amerikaansche Obligatie van 5 /0 of een Amerikaansch van 4%, die in de
0

» loterij doet, schoon die wel hoog en raar zullen zijn te krijgen, Elkan Levi kan daarover
» het best inlichting geven." Verder roert hij nog aan eene nieuwe ingevoerde belasting
onder den naam van Don Gratuit. Uit zijn brief schijnt te blijken dat de grondslag daarvoor was een berekening van den huur der waste goederen tegen 5°/o van de waarde,
onder aftrek van. de reparatien. 2)

Het schijnt dat na de laatstgenoemde tehuiskomst Syds Banga verder te Franeker
bleef; waartoe te meer oorzaak was, indien werkelijk het ontwijken van den krijgsdienst
de beweegreden geweest is tot die herhaalde afwezigheid. Immers in het einde van i8o 1
begon het uitzicht zich reeds te vertoonen op den vrede, die dan ook in het volgende
jaar te Amiens werd gesloten.
Maar• al was hij aan dit gevaar ontkomen, zijn noodlot ontloopen kon hij niet, en
de familiepapieren melden hoe ongeveer een jaar na zijne terugkomst, op den avond van
den 19 November 1802, een sombere lijkstoet, door fakkels verlicht, het huffs van den
,

Heer Tjeerd Banga op het Plat verliet met zich voerende twee lijkkisten, van een meisje
oud twaalf jaar en van den zes-en-twintig-jarigen oudsten zoon, beide bijna te gelijker
tijd aan het roodvonk bezweken.
1) Deze slechting der vestingwerken was gebeurd na de overgave aan de Franschen in Januari 1799.
Deze belasting die nog niet voorkomt in de opgave der verschillende inkomsten in 1801, werd 18o2 en 1803 gehew met 7 0/, op de inkomsten en 1/2 0/0 op de bezittingen en werd in 1804 nog verhoogd. Zie Mr. P. H. Engels.
De belastingen en de geldmiddelen van den aanvang der Republiek tot op heden, 1862 pag. 186 en 242.
--4'^d• ..." "."------

IL EEN GARDE d' HONNEUR IN 1813.

De tweede Serie brieven is uit iets lateren tijd, namelijk 1813, doch vrijwel uit
denzelfden kring afkomstig. Zij zijn van de hand van Mr. Joannes Stinstra, geboren 25
November 1789 en zoon van Ds; Pieter Stinstra, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente
te Franeker. Op bijna zeventien-jarigen leeftijd student geworden aan de Hoogeschool aldaar,
was hij in November 181i gepromoveerd tot Doctor in de Rechten en was daarna in stilte
verloofd met mejuffrouw Elisabeth Banga (geb. 6 Juni 1793), de zuster van den jongen
man, van wien de hiervoorgaande brieven afkomstig zijn.
In hare woning was inmiddels veel veranderd : 15 Mei 18o8 was haar eenig overgebleven broeder, geneesheer van beroep, gehuwd en niet Lang daarna benoemd tot Maire
van Franeker ; 9 Mei 18io was de nude Heer Tjeerd Banga overleden, en 19 December
van hetzelfde jaar ook zijne echtgenoote, zoodat Elisabeth thans geheel alleen het groote
familiehuis op het Plat bewoonde.
Zorgvuldig evenwel moest hare verloving worden geheim gehouden, daar haar bekend
was dat het Fransche Bestuur, naar den wensch van den Keizer, haar als zeer vermogende
erfdochter, bestemd had tot gemalin van zekeren overste van Napoleons troepen. Gelukkig
voor haar bleef, vermoedelijk door den oorlog met Rusland, die opgedrongen pretendent
echter weg, doch in Juni 1813 zat zij nog in angst en zorg over dit wellicht naderend
onheil. 1)
Het jaar 1812 had groote veranderingen teweeggebracht in Europa. Napoleons
steeds zegevierende legers waren bezweken voor den Russischen winter en als vluchteling
was de Keizer zelf den 19 December te Parijs teruggekomen. Onmiddelijk waren zijne
gedachten weder gericht op het vormen eener nieuwe legermacht, en 3 April 1813 werd
door den Senaat het besluit goedgekeurd voor eene lichting van 80000 man voor dat jaar,
benevens van 90000 man uit de Conscriptie van 1814, maar tevens werd in dat besluit
opgenomen de oprichting van een geheel nieuw Corps van woo() man, dat met den fraaiklinkenden naam van Garde d' Honneur werd aangeduid, Twee dagen later, 5 April 1813
1)

Vol ens mondelinge mededeeling van genoemde dame zelve.
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verscheen het Keizerlijk Decreet waarbij de verdere bizonderheden werden geregeld. Uit
deze beide officieele stukken zijn de navolgende mededeelingen overgenomen.
De omschrijving van degenen die werden toegelaten tot dit Corps is als volgt : » Om
» een gedeelte van die regementen uit te maken, zullen toegelaten worden mits zij geboren
v Franschen zijn, dat zij den ouderdom van 19 tot 3o jaar ingesloten, en geene gebreken
» hebben die hen tot den dienst zouden ongeschikt maken
» De leden vane het legioen van eer en hunne zoons ,
» De leden van de Keizerlijke orde der reunie, en hunne zoons ,
» De ridders, barons, graven en hertogen van het Rijk, en hunne zoons ,
» De leden der kieskollegien van het departement en van , het arrondissement, de
» algemeene raden van het departement en van het arrondissement, en de municipale raden
» der goede steden, hunne zonen en neven ,
» De vijfhonderd, Welke de meeste belasting in het departement betalen, en in
» ieder departement de honderd zwaarst belastte der steden, hunne zonen en neven;
D De bijzondere personen bij de onderscheiden besturen geemployeerd, en hunne zoons ,
» De militairen die in de fransche legers hebben gediend, en zij die als officiers
buitenlands hebben gediend en hunne zonen 1)."
Nadere bepalingen werden gegeven aangaande de vrijwillige dienstneming 2), de
toelating van oud-militairen tot 45 jaar toe 3) en de werkzaamheden van de Prefecten die
2.

tusschen 20 April en 1 Mei moesten » aanwijzen de zoodanigen, die toegelaten moeten
» worden om een gedeelte van gemelde regementen uit te maken." 4)
De aangewezen personen moesten zich op eigen kosten kleeden, equiperen en monteren. — Alleen waren bepalingen gemaakt voor ridders van het Legioen van Eer en hunne
zonen, Wier middelen deze betaling niet toelieten, om die dan te doen equiperen op kosten van
het Legioen. 5). Ook de trompetters, hoefsmeden enz., waren van die betaling vrijgesteld 6).
Deze Io000 man, zamengebracht uit de 32 militaire divisien, moesten worden verdeeld in vier regimenten, waarvoor als plaats van zamenkomst werd vastgesteld
voor het I e regiment Versailles
»
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De indeeling van elk regiment wat betreft manschappen en paarden, was als volgt:
(met behoud van de Fransche benamingen der rangen) leder regiment was zamengesteld
uit een staf en tien escadrons, elk escadron uit twee compagnien; en deze laatsten
wederom uit tien escouades, elk van tien man en een onderofficier 1).

De Staf bestond uit:

Aantal paarden
Manschappen.
voor ieder.

Colonel.

I

I0

Majors.

2

I0

I0

5

Capitaine-instructeur.

I

3

Quartier-maitre.

I

3

Chefs d'escadron.

Sous-adjudans majors-lieutenans en premier.

I0

3

Chirurgiens majors.

2

2

Chirurgiens-aides majors.

4

I

Chirurgiens-sous-aides majors.
Vaguemestre.

4
I

I
I

Sous instructeur-marechal-des-logis chef.
Artistes veterinaires.

I

I

2

I

Aides veterinaires.

8

I

Trompette major.

I

I

Brigadiers trompettes.

9
I

I

Maitre tailleur.
Maitre culottier.

I

Maitre bottier.
Maitre armurier.
Maitre sellier.

I
I
1

I

Maitre eperonnier.

I

I

Maitres marechaux ferrans.

2

I

65

1 5 6 2)

1) Decreet art. 9.
2) De juiste optelling der paarden zoude zijn 154, loch is in het Decreet vermeld zooals hierboven.
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Aantal paarden
ledere Compagnie bestond uit :

Manschappen.
voor ieder.

3

Lieutenant en premier

I
I

Lieutenans en second

2

2

Marechal-des-logis chef

I

I

Marechaux-des-logis

I

Brigadier fourrier

4
I

Brigadiers

8

I

Capitaine

2

I

2

I

I 00

I

2

I

122

127

dus over 20 Compagnien per Regiment
de Staf

2440
65

2540

manschappen

2505

2696 paarden 1)

Marechaux ferrans
Gardes d'honneur
Trompettes

156

De officieren werden alien gekozen uit de evenredig hoogere rangen van het Leger
en ontvingen vergoeding voor kosten van logies 2). De soldij der manschappen was gelijk
aan die van de jagers te paard, terwij1 zij na twaalf maanden diens_ het brevet van Souslieuten a nt zouden bekomen, en dengenen die het meest hadden uitgemunt, werd voorgespiegeld eene indeeling bij de, na den veldtocht op te richten, vier Compagnien Gardes
du Corps, als bizondere lijfwacht des Keizers 3).
De grootte der paarden en de uniform werden vastgesteld gelijk met die der hussaren, en de meer bizondere omschrijving der kleeding, Welke voor alle vier regimenten
gelijk was, luidde als volgt
De pels donkergroen met wit Hanel gevoerd, de kraag en overslagen . geborduurd,
» de golf en opslagen der mouwen met zwart bont, handschoenen olijfkleur en Witte koorden.
De grond van de dolman zal donkergroen zijn aan het boveneinde met linnen en
1) Decreet art. 9.
2)
»
»7, IC), II 12.
7, 8.
3) Sen. Cons. art. 6,

I7
» aan het ondereinde met rood bont gevoerd, met scharlaken kraag en opslagen, koorden
» als den kraag, looze zakken en omslagen van dezelfde kleur als die van den pels.
» De knoopen wit (metaal).
» De gordel donkerkarmozijnrood met wit uitgemonsterd.
» De schako rood". 1)
Zooals toen de gewoonte was verschenen alle officieele mededeelingen zoowel in
den vorm van afzonderlijke stukken, als in de couranten, in twee kolommen naast elkander,
van denzelfden inhoud in het Fransch en in het Hollandsch. Bij de vertaling van dit
Decreet schijnt evenwel de laatste zinsnede, die betrekking heeft op de uniform te zijn
vergeten en noch in het Staatkundig Dagblad van het Departement der Zuiderzee °), noch
in de gedrukte stukken die aan de Prefecten werden toegezonden 3), wordt in de Hollandsche kolom eenige melding gemaakt van de rijbroek. In de Fransche kolom wordt
dit kleedingstuk omschreven als van rood laken, met witte koorden.
Uit de hierachter volgende brieven blijkt echter dat deze roode broek alleen
behoorde bij het groot tenue, terwijl in het gewone Leven eene broek werd gedragen van
dezelfde donkergroene kleur als pels en dolman. Bij de brieven is eene gekleurde afbeelding gevoegd van de uniform, waaruit nog de volgende bizonderheden blijken.
De schako was van den gewonen toen gebruikelijken vorm, bekend als » model
teerputs", naar boven breed uitloopend en aldaar eindigend in een Witten band en verder
voorzien van een zwarte klep, en een witmetalen Keizerlijken adelaar en daaroverheen
hangend een wit koord met twee kwasten ; eindelijk van eene groene panache met
geelen top.
Over de Borst een witte riem voor de giberne, verder een zwarte sabeltasch, met
wit metalen adelaar, en hangend aan drie witte riemen, terwijl de bewapening bestond
uit een karabijn en een sabel in stalen schede.
De rijbroek met witte bies en Hongaarschen knoop stak in zwarte halve hussaren
laarzen.
De riemen van het harnachement voor het paard waren zwart met een afhangende
metalen halve maan onder aan het hoofdstel ; verder donkergroene mantelzak en een
schaapsvel met groen laken geboord, als schabrak.
Het blijkt dat het noodig werd gevonden de oprichting van zulk een nieuw Corps
eenigsints toe te lichten en te verdedigen, misschien wel om de groote onrechtvaardigheid Welke daarin lag tegenover velen die aan hun krijgsplicht reeds hadden voldaan door
1) Decreet art. 2, 3, 4.
2) N°. 101-105 van 1o, II en I2 April 1813.
3) Archief van Leeuwarden.
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het stellen van plaatsvervangers, en eigenaardig is wat dienaangaande vermeld wordt in
het rapport aan den Senaat van 3 April 1813:
» Uwe Commissie beschouwt deze instelling als nuttig omdat zij zonder vermeer» dering van uitgaven voor het gouvernement, 10,000 gegoede ruiters oplevert, welke ten
» hunnen koste gekleed, geequipeerd en gemonteerd zijn, kunnende met paarden omgaan
» en gereed om den oorlog bij te wonen. Zij is voordeelig voor de personen welke
» geroepen worden om daarvan een gedeelte uit te maken omdat zij na een jaar dienst
» het brevet van Sous-Lieutenant bekomen, zullende indien zij uitmunten, in de Compag» nien Gardes du corps, die na den veldtogt opgerigt moeten worden, kunnen geplaatst
» worden. De formatie van eene zoodanige garde zamengesteld uit kinderen van goede
» huizen, uit zonen van publieke ambtenaren, van leden van het legioen van eer, voegt
» aan de waardigheid van den keizerlijken troon."
In de toelichting van het voorstel volgt na de omschrijving der verschillende artikelen
en der vooruitzichten voor de Gardes d'Honneur, het volgende : » Alle deze voordeelen
» gezamentlijk zullen zekerlijk de kinderen der leden zoo van de departementale als arron;) dissements kieskollegien, der municipale Raden, de zonen der in de departementen en
ge m ee nten meest belastten, van alle degenen eindelijk, welke in het bezit des publieken
» gezags zijn, overhalen om zich in die regementen te doen inschrijven, en er zal voor die
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» ledigloopende jongelieden, welke zich beklagen geene geopende loopbaan te hebben en
al te dikwerf aanleiding geven om hunne buitensporigheden te beteugelen, geen ver» schooning meer overblijven."
Het is evenwel volkomen duidelijk dat dit de ware reden niet was, daar toch het
betrekkelijk zoo kleine cijfer van wow man, die hun eigen onkosten van uitrusting bestreden, tegenover het reusachtig cijfer der lichtingen van geene finantieele beteekenis kon
wezen, en evenmin is de groote bezorgdheid van Napoleon voor zijne onderdanen die
zonder bepaalde bezigheid waren, ooit gebleken ; maar allerwaarschijnlijkst acht ik de
meening geuit door Jacob van Lennep 1), dat de eigentlijke bedoeling van den Keizer was,
om, waar hij gevoelde dat zijn macht niet meer zoo vast stond als vroeger, in deze zonen
der eerste familien de gijzelaars te hebben, ten einde te voorkomen dat hunne waders of
betrekkingen iets tegen hem zouden ondernemen.
Het contingent dat voor deze Garde d'Honneur door Friesland moest worden geleverd,
was bepaald op 37 manschappen en de Prefect van dat Departement, de Heer J. G. Verstolk,
gaf 16 April 1813 aan de verschillende Maires kennis van de oprichting van genoemd Corps
met eenige ophelderingen van sommige punten. Zoo werd daarin vermeld met betrekking tot

1)

Leven van D. J. van Lennep III 318,
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hen die zouden behooren tot de 500 hoogst aangeslagenen : » hieromtrent heb ik de eer
» te observeren, dat aanzienlijke Eigenerfden of Grondeigenaren of derzelver Zoonen of
Neven, wanneer zij zich ter inteekening aanmelden, door U daartoe kunnen worden toe» gelaten," en verder wordt nog opgemerkt : » Ook is het niet noodig dat de jongelieden van
b

» aanzien, die zich te dezen aanmelden den vollen ouderdom van 19 Jaren hebben bereikt,
» vermits ik door Z. E. den Heere minister van Binnenlandsche Zaken mede geautoriseerd
» ben geworden om de zoodanigen die den ouderdom van 18 Jaren bereikt hebben, en zich
» uit loffelijken ijver, en uit eigen beweging aanmelden, ook te doen deelen in het voorrecht
» om in de Gardes d'Honneur te w9rden toegelaten 1).
Dat » zich uit eigen beweging aanmelden" schijnt zeer weinig te hebben gegeven,
althans den 18 April verzond de Prefect op nieuw eene missive aan de Maires, waarin
hij aandrong op bevordering der vrijwillige dienstneming, terwijl indien op die wijze niet
voldoende werd voorzien in de beho' efte, de personen moesten worden gedesigneerd — Hij
vraagt daarna opgave van » de Jonge lieden die op den 4 dezer, zijnde de dag, waarop het
» eerste Decreet genomen is, den ouderdom van 19 tot 30 jaren ingesloten, hebben bereikt
» en ongehuwd zijn, zonder dat daarbij acht worde gegeven of dezelven reeds al dan niet
» aan de Conscriptie voldaan of plaatsvervangers hebben gesteld."
Verder wordt aangaande ieder dezer jongelieden nog de bepaalde mededeeling , verlangd » of dezelve zich reeds aan een vaste loopbaan in de Societeit hetzij door studien,
» hetzij door de uitoefening van eenig ander nuttig bedrijf heeft toegelegd, dan of een zoo» danig individu thans moot geacht worden, zonder eenig beroep of speciaal bedrijf te
» Leven en zonder zich speciaal daarop toe te leggen."
Deze lijsten moesten reeds den 24 April bij den Prefect worden ingeleverd.
Als resultaat van deze maatregelen geschiedde de oproeping aan de gedesigneerde
jongelieden; onder hen beyond zich ook Mr. Joannes Stinstra, en zijne Correspondentie
geeft een duidelijk beeld zoowel van de bizonderheden voor het vertrek, als van het militaire
Leven in dit laatste tijdvak van Napoleons bestuur, en tevens menige aanduiding van de
toen heerschende beschouwingen.
Nadat reeds de groote meerderheid der gevorderde 37 manschappen in het begin
van Mei waren opgeroepen, ontving Stinstra een brief gedateerd Leeuwarden 7 Juni 1813,
waarin werd gemeld dat hij was » gedesigneerd om te worden toegelaten tot de Regimenten
» Gardes d'Honneur", en zulks » in het vast vertrouwen dat de nieuwe loopbaan Welke thans voor
» U wordt geopend, met het beste gevolg door U zal worden betreden." Verder werd hij
» geinviteerd" Maandag 14 Juni, ten I I uur zich te vervoegen aan het Hotel der Prefecture, om
1)

Archief van Leeuwarden.
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over de te maken schikkingen te spreken, en werd hem opgedragen om opgave te doen
van eventueele lichaamsgebreken.
Stinstra voldeed aan die oproeping en verzocht, doch te vergeefs, om te worden
vrijgesteld en verzond 16 Juni een rekwest aan » Z. M. den Keyzer en Koning" met verzoek bovenstaande designatie te doen intrekken, daar zijne benoeming alleen berustte op
het feit, dat zijn wader behoorde tot de 500 meest belasten, en hij meent niet bedoeld
te zijn bij het aangehaalde Keizerlijk Decreet. Immers daarvan was de bedoeling eene gunst
te bewijzen, en een eervolle loopbaan te openen voor jongelieden van 19 tot 30 jaren
buiten vasten stand, terwijl hij, zijnde Doctor in de Rechten en aangesteld tot provisioneel
Avoue bij de rechtbank te Heerenveen, geensints in dien toestand verkeerde. Dit stuk
werd opgezonden met een begeleidend schrijven aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken te Parijs.
18 Juni werd een oproeping gedaan om den

2 I sten

te Leeuwarden te komen ten

einde de maat te doen nemen voor de equipementstukken dit werd beantwoord (19 Juni)
door de mededeeling van het verzenden van bovenvermeld rekwest en het verzoek de
zaak te laten rusten totdat daarop antwoord was ontvangen.
In plaats daarvan volgde 21 Juni eene bepaalde afwijzende beschikking en een bevel
om thans den 24sten te verschijnen, welk stuk 22 Juni door Stinstra werd beantwoord
met eene pertinente weigering te gehoorzamen.
Een onmiddelijk daarop volgend schrijven, d.d. Leeuwarden 23 Juni 1813, dat echter
niet meer aanwezig is, schijnt te hebben ingehouden eene bedreiging met ernstige dwangmaatregelen, althans daaraan wordt gerefereerd in het antwoord, d.d. Franeker 25 Juni 1813,
waarin Stinstra verklaart voor den dwang te zijn bezweken toen hij den voorgaanden dag
te Leeuwarden was gekomen om zich de maat te doen nemen.
Na eenige weken rust volgt een brief d.d. Leeuwarden Jo Juli 1813 met
eene oproeping om Dinsdag 13 Juli ten I I uur te komen op het Tournooiveld ten
einde een paard te ontvangen. Het harnachement kon worden afgehaald aan de Prefecture en de voorloopige oefeningen te paard na den r 3den moesten worden bijgewoond.
De schako's waren van Parijs afgezonden en zouden waarschijnlijk binnen eene week
aankomen 1), terwij1 het vertrek werd bepaald op acht of tien dagen na het ontvangen
der uniform.
Hieraan voldeed Stinstra, doch ontving dadelijk daarop een bevel van Leeuwarden
14 Juli om den 18

den

in groot uniform te verschijnen, waarop hij den i7 den verzocht

1) Ook elders kwamen deze schako's te laat, zooals te Zwolle, vanwaar het aldaar bijeengekomen detachement
eerst 20 Juli vertrok na op deze equipementstukken te hebben gewacht. (Brief van den Garde d'Honneur G. Bumai
Archief van Leeuwarden).
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om twee dagen uitstel, daar hij zijne monteering nog niet had ontvangen, en zijn paard
pas gelaten was.
Deze verontschuldiging schijnt gegrond te zijn geweest, althans eerst 24 Juli volgt
de mededeeling van den Prefect dat de schako's en kleedingstukken aangekomen zijn,
verder het bevel om 27 Juli des avonds ten 6 uur in groot uniform te komen voor eene
revue, terwij1 intusschen gelegenheid werd gegeven tot oefening in het zadelen enz., en
eindelijk het bevel om Donderdag

29

Juli des morgens ten 5 uur gereed te zijn op het

Tournooiveld om te vertrekken.
Ten slotte volgen nog eene uitnoodiging door den Prefect aan Stinstra om Maandag
26 Juli, ten 3 uur te komen dineren, en een brief d.d. Leeuwarden 27 Juli 1813 vermeldende de benoeming van den Heer F. J. Witteveen tot Commandant van het derde
detachement der Gardes d'Honneur voor den tocht van Leeuwarden naar Tours.
Alle brieven van den Prefect zijn zeer beleefd geschreven, en eindigen met betuiging van hoogachting.
Opmerking verdient nog dat, terwijl bij de oprichting van het Corps zooveel nadruk
was gelegd op het betalen der kosten van eerste uitrusting door de gedesigneerden zelf,
daarvan in deze brieven niets blijkt, en integendeel juist dat de jongelieden paard en montering ontvingen. Dit wordt opgehelderd daardoor, dat de Prefect van Friesland had weten
te bewerken dat die onkosten, Welke op ongeveer f 800.— per man

1)

werden berekend,

niet te hunnen Taste kwamen, maar werden betaald uit een bizonder fonds, dat hij den
31 Mei 1813 stichtte, en dat hij deed vormen door een willekeurigen extra aanslag der
belastingschuldigen voor bedragen van to tot 600 francs toe, waarvan de eerste helft binnen
acht dagen, en het overige binnen veertien dagen moest zijn aangezuiverd 2).
Reeds waren twee detachementen der aangewezen Gardes d'Honneur van Leeuwarden
vertrokken, den 12 Juli het eerste van zestien man, den 20sten het tweede van vijftien
man ; een der gedesigneerden be y ond zich in Noorwegen en bleef aldaar, zoodat het derde
en laatste detachement slechts uit vijf personen bestond. Dit waren de aangewezen Commandant F. J. Witteveen uit Dokkum, P. A. Bergsma uit Leeuwarden, Joannes Stinstra
uit Franeker, J. I. Eisinga uit Anjum en J. Palsma uit Wirdum ; de beide laatsten zoons
van eigenerfde landbouwers. In het Archief te Leeuwarden bevindt zich de copy der instructie die voor het vertrek gegeven was aan den Heer van Hylckama, Commandant van
het eerste detachement, Welk stuk vermoedelijk ook wel aan de beide anderen zal zijn
ter hand gesteld. Deze instructie was van den volgenden inhoud
1) In het Departement der Zuiderzee, waar de Gardes zelf hun uitrusting moesten betalen, werd hun in rekening
gebracht 1665 francs. (Mr. N. de Roever Az., De Gardes d'Honneur van het Departement der Zuiderzee. 1886).
2) Archief van Leeuwarden.
W. Eekhoff, Friesland in 1813, pag. 126.
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I. Vertrek 5 uur des morgens. Twee uren te voren moest de Brigadier en een Garde
vertrekken om het verblijf gereed te maken en zooveel mogelijk de paarden op een
zelfde stal te plaatsen. (Dit laatste was natuurlijk alleen noodig bij de groote
detachementen).
2.

VOOr het vertrek elken morgen appel te houden, waarbij alien moesten tegenwoordig zijn.

3.

De Commandant moest zich voor het vertrek overtuigen dat de paarden goed gezadeld waren, de mantelzakken goed geplaatst, en de Gardes voorzien van al hun
kleederen en uitrusting.
Onderweg steeds stapvoets te rijden,

4.
5.

Minstens twee halten per marsch om de paarden te laten rusten.

6.

Alvorens op de plaats van verblijf aan te komen, moest het detachement halt houden
om in goede orde binnen te komen.

7.
8.

De Commandant moest hetgeen noodig was, van de Maires verkrijgen.
Indien het detachement kwam op een plaats waar een Plaatscommandant zich beyond, moesten diens bevelen worden opgevolgd.

9.

Verder moest men zich dikwijls in de stal vergewissen dat de paarden goed vastgebonden waren, dat zij zich niet in de teugels konden verwarren, dat zij goed geroskamd
werden, de schoft niet kwetsten, elkander niet sloegen, en hun voer goed aten.
De instructie eindigt dan : b Dat alles in acht nemende, zullen de Heeren Gardes
) d'H onneur de zelfvoldoening hebben te zamen te Tours te komen, en hunne waar-» dige Colonel-Generaal de keur der jongelieden van een departement aan te bieden,
dat altijd de grootste proeven heeft gegeven van zijne wijsheid en dapperheid."
Tevens werd bij het vertrek de feuille-de-route gegeven waarop de juiste weg stond

aangeduid dien het detachement had te volgen, met de plaatsen waar nachtverblijf en die
waar rustdag moest worden gehouden ; voor de reis naar Tours waren negen-en-dertig
dagen aangewezen, waarvan zeven rustdagen.
In overeenstemming met het gegeven bevel vertrok het derde detachement 29 Juli
des morgens van Leeuwarden; via Heerenveen, Steenwijk en Zwartsluis werden zij tot Zwolle
begeleid door eenige vrienden, waaronder ook de Heer Andries Stinstra, broeder van
Mr. . J. Stinstra ; dientengevolge wordt in den eersten brief van dezen laatste niets gemeld
over den aanvang der reis, ook geene bizonderheden over een, op dat traject gebeurd ongeval, waarbij hij zijn paard verloor en zich aan de knie bezeerde.
Stinstra moest zich dus dadelijk van een ander paard voorzien en vertrok dientengevolge eerst drie uren na zijne kameraden uit Zwolle, doch achterhaalde ze te Epe,
waarbij hij de ondervinding opdeed dat zijn nieuwe paard, hoewel leelijk, zeer sterk was,
doch hoogst koppig, zoodat het hem veel te doen gaf. De reis ging nu verder over Apel-
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doorn, waar zij » ongehoord duur logeerden in het logement door wijlen onzen Koning
» op het Loo aangelegd", over Arnhem 1) waar bij een wijnkooper goed logies werd gevonden, en over Nijmegen, waar het bij een boendermaker » niet extra" was, naar Grave
waar zij 6 Augustus aankwamen en waar de Heer Lacheneste, een geneesheer, Wiens zoon
te Leiden studeerde, Stinstra herbergde.
Dit logies werd hun overal bij wijze van inkwartiering aangewezen, hoewel zij vrijheid hadden hetzij bij bekenden of in een hotel een ander nachtverblijf te betrekken.
» Over het algemeen ontvangt men ons nog al vriendelijk, men introduceert ons in
» alle Societeiten. Wij komen gewoonlijk zoo laat op de plaats onzer destinatie aan, dat
» wij den bond in de pot vinden en meest in een Logement gaan eten. Ons geld smelt
» weg als sneeuw voor de zon" 2).
Van Grave gins de tocht verder naar 's Hertogenbosch, waar Stinstra het bizonder
aangenaam trof door te worden gebilleteerd bij eene rijke, adelijke weduwe, mevrouw
Guernon de Pretzi, en hare dochter » waar ik mij kon verbeelden op een slot te zijn."
Hij werd uitgenoodigd de dames naar Naar buitenverblijf te vergezellen, doch bleef liever
de stad bezien en woonde des avonds bij zijne gastvrouw een souper bij, dat door den
Prefect werd bezocht en tot twee uur duurde.
Vooral de Janskerk en het daar aanwezige groote orgel boeide Stinstra zeer.
» Deze kerk wordt bijna niet bezocht, omdat aldaar van den Keizer een bisschop gesteld
» is, Welke echter de H. Vader niet erkend heeft."
Na een dag rust ging het verder over Tilburg, een groot dorp, dat evenwel
D

I woo zielen bevat," en over Hoogstraten waar zij den schoonen toren beklommen, » die
» voor de hoogste van Brabant gehouden wordt," naar Antwerpen, waar zij den I 2den
aankwamen.
Dit is een zeer groote, doch tevens zeer morsige stad ; dezelve is mij zeer uit de
» hand gevallen, men vindt daar allerschoonste kerken, bovenal die van S. Jacob en van
» onze L. Vrouwe. De Beurs zegt men mij schoner dan die van Amsterdam, behalve in
» grootheid, te zijn.
» Witteveen en ik bekwamen een billet om de groote Werf en het Arsenaal te
» bezichtigen. Wij beklommen een Oorlogschip, dat in staat is of te loopen, van 120
1) Van hier waren de Geldersche Gardes den
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Juli vertrokken. (Brief G. Buma. Archief van Leeuwarden).

2) Anderen hadden soms minder aangename huisvesting, zooals blijkt uit een brief, geschreven uit dezelfde
plaats, Grave 2 1 Juli door G. Buma, die tot het eerste Friesche detachement behoorde. Hij schrijft : n alles begint
me veranderen, de lieden, daar wij worden ingekwartierd, even ons volstrekt niets dan bed en water, zoodat wij
„zamen in een logement moeten eeten. Jan Wentholt (een zijner makkers) en ik logeren hier bij een kaa rsen„ kooper en hebben het vrij goed, na dat anderen het hebben, want zomige prefereeren in de stal op stroo te
„slapen dan in hun logement". Archief van Leeuwarden.
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2. stukken, .hetgeen den naam van le Superbe voeren zal. Er stonden er twintig anderen,
» waartoe behalve de groote menigte werklieden op deze werf, meer dan

2000

veroor-

» deelden tot de ijzers arbeiden , dezelve zijn allen in het rood gekleed en twee aan twee
» gekluisterd. Men geloott hier niet dat het op vrede zal uitloopen."
Door zekeren Heer Brasseur werden zij op de Groote Societeit geintroduceerd,
Welke 500 leden telde.
Het ging nu verder op Mechelen, waar het geheele vijftal werd ingekwartierd in
een voornaam hotel, Cour Imperiale. Zij beklommen den grooten toren en bezagen de
kerk S. Robert. » De gansche stad door in de voornaamste straten, heeft men palm» boomen en allerlei groentens geplant, en eerebogen en versierselen opgericht om hier
» aanstaanden Maandag 16 Aug. een feest te vieren, waarbij een toeloop verwacht wordt,
» dat de stad te klein zal zijn. Er zal namelijk een jubile gehouden worden, voor de
» achtste maal, omdat het beeld van de H. Lieve Vrouwe nu 80o jaren in de kerk ge» plaatst geweest is. Alles is bezig hiertoe aanstalten te maken.
» In deze kerk is een stuk van Rubbens en van Dijk, het eenige wat de Franscheu
» hebben achtergelaten.
»Mechelen is een fraaije stad en veel zindelijker dan Antwerpen."
Bij zijne reize werd de aandacht van Stinstra ook getrokken door het verschil van
het bearbeiden van den lichten bodem aldaar in vergelijking van de zware Friesche kleigronden. » Wij hebben zeer schoone en tevens zeer onaangename streken aangetroffen, en
» gansche uren zonder iets te ontmoeten, over dorre heiden gereden. In Braband is het
» nog vruchtbaar, doch het land is hier veel zachter ; men ploegt hier met een os, of met
p een paard; dit gaat hier met zoo weinig omslag toe, dat ik heden een man met pruik
»en hoed heb zien ploegen."
Ook gaf hij eene beschrijving van zijne levenswijze op dezen tocht, als opheldering
van het feit dat het schrijven naar huffs hem zooveel meer moeite kostte, dan hij verwacht
had : » Terstond bij onze aankomst op ieder plaats, moeten wij onze feuille-de-route doen
»afteekenen en voor de fourage onze bons verlangen, hetgeen altijd en vooral in de groote
»steden veel tijd neemt, dan moeten de paarden gevoerd, ontzadeld, en met koud water
»geheel afgewasschen worden. De wacht in de stal nemen wij bij dag op onze beurt gedurende twee uren waar en lossen dan elkander af, bij nacht , hebben wij ook onze beurt,
» hetgeen echter onder vijf personen vrij wat last heeft. Om gedurende een gansche nacht
D

in een groote vreemde stal, waar meest . vijf of zeshonderd paarden kunnen staan, niet

» alleen te zijn, houden Eisinga en ik elkaar hierin gezelschap, doch hiervan is dan ook het
»gevolg, dat ik van 'de vijf nachten minstens twee op stro p in de stal moet doorbrengen."
Tot 's Hertogenbosch hadden zij telkens mannen aangenomen voor de verzorging der paar-
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den op stal, doch wegens de kostbaarheid waren zij daarmede opgehouden en namen sedert
dien dienst zelf waar. Wanneer Stinstra dan in den nacht met Eisinga bij het Licht eener
lantaarn op stal zich beyond, was dit de eenige gelegenheid om aan zijne brieven te schrijven.
Voorbij Tilburg hadden ook zij minder aangename behandeling ondervonden bij
de inkwartiering en werd hun alleen een bed verstrekt, zoodat zij meest des morgens met
koffie en een boterham ontbeten, en eerst des avonds ten 8 of 9 uur konden eten. »Deze
»levensmanier is nog al minst kostbaar, doch niet te min kost ons de rein zeer veel, daar
>>wij van het Gouvernement op verre na niet de noodige fourage ontvangen, en altijd zelf
)het stroo moeten aankoopen, hetgeen voor ieder paard meest 6-10 stuiver per nagt kost.
»Ik ben volkomen gezond en ook nogal opgeruimd. Ik zit reeds even gerust en
» zeker op mijn paard als op een stoel. Mijn paard wordt al door niemand beter gezadeld
» dan door mij zelven, doch het pakken van mijn valies geeft mij veel moeite.
›>Ieder oogenblik passeeren wij zware vrachtwagens met 6 of 7 paarden, die zeker
» eens zoo zwaar als een friesch paard zijn, en er bizonder raar uitzien, zoodat wij in den
» beginne onze handen vol hadden om onze paarden op den dijk te houden. Mijn paard
»groeit onderweg, en geeft mij vrij wat te doen ; hij slaat en bijt, zoodat ik hem dikwijls
» helder afros. Ik begin er nu de vrees in te krijgen, en zal zich dit dan ook wel schik» ken. Men vertelt dat wij te Tours onze paarden tegen slechtere zullen moeten verruilen."
De thee vonden zij overal zeer weinig smakelijk, zoodat zij steeds koffie gebruikten
die

7 stuivers per kop kostte.
14 Augustus kwamen zij van Mechelen te Brussel aan, alwaar hun in het grootste

Logement, Hotel Imperial logies werd aangewezen. Stinstra ging hier eerst de voornaamste straten te paard bezoeken, en werd daar met zijne vrienden overal zeer lastig
gevallen door personen die hen hetzij naar de bizonderheden of fraaie plaatsen, en ook
wel naar verkeerde gelegenheden wilden brengen. Hij voegt hier echter bij : »Hier zijn
wij zeer onvriendelijk."
De bizonderheden van de daaropvolgende week, gedurende Welke de tocht werd
voortgezet over Braine-le-Comte, Mons, Valenciennes, Cambray en Peronne naar Roye
ontbreken, daar die vervat waren in een schrijven van Stinstra aan zijn broeder Andries,
dat niet gevoegd is bij de brieven aan zijn vader 1).

1) Over ditgedeelte van den we vermeldt een schrijven van den Garde G. Buma het navolgende :
Te Braine-le-Comte waren zij zeer vriendelijk ontvangen, te Mons daarentegen was het zeer duur, zoodat hun
voor theedrinken30 sous en voor het diner 5o sous werd berekend.
Nog er er trof hij het te Valenciennes waar zij »beestachtig" werden behandeld, en waar hem in zijn kwartier
teen krebbe werd aangewezen, naast welke zich nog acht of negen andere bevonden waarin karrelieden sliepen.
h Beter kwartier was daar niet, wel slegter, zoodat wij daar in hotels zijn gegaan."
4
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De eerstvolgende brief is uit Roye, waar hij den
en dat hij beschrijft als een kleine, akelige stad,

22

Augustus was aangekomen

posturen van Parijs. Hij was aldaar
gebilletteerd in een hotel waar het vrij goedkoop was, hoewel hij er toch voor twee kopjes
koffie 7 St. en voor een pijp 3 St. moest betalen.
20

In het geheel hinderde hem in dit Zuidelijk deel van Belgie en in het eigenlijk
Frankrijk bizonder zoowel de morsigheid, als de duurte : » men rekent hier ongehoord hoog,
» zoodat wij meest altijd genoodzaakt zijn geweest, de rekeningen te verminderen, en sours
» met 1 te betalen. Zij schreeuwen hier dan geweldig tegen, maar wanneer het op stuk van
» zaken aankomt, durven zij niet kikken; het is met ons driemaal per dag op kloppen af,
» doch het kan er nooit toe komen, want mijn slaapkameraad Eisinga is vrij knoestig, en
» wij staan elkander trouw bij.
» Toch heb ik nog 17 Napoleons over."
Een paar dagen later schreef hij uit Pont-St. Maxence, een plaatsje dat overigens
schoon gelegen was aan den voet van drie bergen. » Het is hier zoo onuitsprekelijk morsig,
» en het eten zoo ellendig klaargemaakt, dat ik in de drie laatste dagen niets dan eieren
» en droog brood gebruikt heb. De boter hier is niet te eten."
Zijn volgende rustplaats was St. Denis. » Even daarachter bij de Barriere hebben
»wij bij een Lusthuis in de herberg ontbeten, waar toen vele van de voornaamste Franschen,
» en hieronder twee ministers en verscheidene Dames een morgentourtje te paard maakten,
» en telkens voor ons heen en weder reden. Des middags hebben wij te St. Cloud, waar
» de Keizerin haar Paleis heeft, gegeten en vervolgens de tuinen, lanen, fonteinen en alles,
» wat er schoons was, gezien." Daarentegen schijnt noch hij, noch een der anderen van
dezen rustdag gebruik te hebben gemaakt our een bezoek aan Parijs te brengen, zooals zulks
b.v. was geschied door eenige Gardes die zich bij het eerste detachement bevonden 1).
Te Cambray eindelijk had hij drie kloosters bezien waaronder een met een rooters grafkelder , en
verder de
v Leeuwarden
den).
Citadel waar zich 2500 Engelschen bevonden die in Spanje krijgsgevangen waren gemaakt. (Archief v.
1) Deze waren des morgens ten 3 uur uit Louvres vertrokken en kwamen ten 9 uur te St. Denis aan, waar zij
een rustdag moesten houden,
waarvan zijp hoo ten gebruik te maken voor een bezoek aan de hoofdstad. Juist waren
zij daartoe gereed toen het bevel kwam weder op te zitten, en de Keizerin naar St. Cloud te escorteren. Zij reden
haar tegemoet en na vijf uren wachtens kwam Maria Louise aanrijden, geescorteerd door de Gens d'armes. --oDeze
»gaven haar . dadelijk over, Jan Wentholt en ik reden vlak voor de koets, de overigen er achter, wij bra ten haar
»door St. Denis en nog ongeveer een uur verder, waar een detachement Garde lanciers stond, die ons toen weder
;)aflosten, zoodat depaarden dien dag van 's morgens 3 tot 's avonds 7 opgezadeld zijn geweest."
Na afloop van dezen extra dienst reden Buma en vier zijner kameraden, de Gardes Wentholt, Hylckama, Nauta
en Schwarzenberg per fiacre naar Parijs en dadelijk naar de Comedie, waar zij verscheidene Hollanders en Friezen
aantroffen, onder anderen zekeren Romkes, die ze den volgenden dag rondleidde naar het Museum, den Jardin des
Plantes, de Tuileries, de Louvre, het Palais-Royal, enz. Des avonds bezochten zij de Groote Opera tot II uur, reden
toenper fiacre naar St. Denis terug en zaten our 4 uur des morgens reeds weder te paard voor het voortzetten van
hun tocht. (Brief G. Buma. Archief van Leeuwarden).
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daarna, 28 Augustus, bereikten zij Versailles, tie plaats van bijeenkomst voor

het l e Regement Gardes d'Honneur waarbij o. a. ook het Zeeuwsche contingent was ingedeeld ; van de 250o man waren reeds 1800 vertrokken naar het Leger, en bevonden zich te
of bij Dresden 1).
Ook hier was alles zeer duur : » Een kopje koffie kost veelal een Gulden, en een
» boterham 12 St., ja sours 42 St, Wij ontbijten nu smorgens maar met een stuk brood,
» een perzik en een fles wijn, en souperen des avonds ten acht uur, wanneer alleen de
» honger ons doet eten 2).
Zij bezagen hier nog het Keizerlijk Paleis en trokken via Rambouillet en Chartres,
waar het wederom erg vuil was en zij des morgens vroeg op straat moesten ontbijten met
wijn, abrikozen, kaas en droog brood, naar Bonneval. Hier logeerden zij in eene oude abdij
en zelfs werden de paarden in eene vroegere monnikscel gestald. Het ontbijt kostte weder
40-50 St. per persoon. Ook verzond Stinstra van daar een brief naar huffs, waarvan hij reeds
verscheidene dagen telkens kleine gedeelten had geschreven en waarin het volgende voorkomt
» Zooals ik uit een enkel nieuwspapier, dat ik alleen in Versailles heb aangetroffen, heb
» kunnen vernemen, zal het duchtig op een kloppen gaan, en hierin zullen wij dan zeker
» ook mededeelen. Van de dienst af te komen is naar de maan getast, zoolang de zaken niet
» veranderen. 1k zal evenwel nimmer ophouden alles aan te wenden our vrij te komen en hoop
» hierin toch eenmaal te slagen. Wanneer dit gebeuren zal, is alleen God bekend, zeer
» zeker niet in het eerste halfjaar. Als ik alles in mijn tegenwoordige stand doordenke,
»heeft de oorlog voor mij niets verschrikkelijks, en loopt dan de zaak eens gunstig voor
» Frankrijk af, hetgeen wel te denken is, blijft er toch weder vrij wat hoop overig."
Eindelijk ging de tocht vender langs Vendome, een fraaie stad met belangrijke
ruine van het in de Revolutie verwoeste slot der Hertogen van Vendome, naar de laatste
rustplaats Chateau-Regnault, van waar zij den 5 September, des namiddags ten 3 uur, Tours
bereikten, en dat wel wat Stinstra betrof, te voet daar zijn paard kreupel was geworden en
bij den toom moest worden geleid. Voorloopig ontving hij een inkwartierings-billet in het
niet zeer goede logement la Galere, en begaf zich toen dadelijk naar het Cafe d'Albert,
dat vrij wel uitsluitend door de Gardes d'Honneur wend ,bezocht, en waar dan ook in een
bovenkamer alle brieven, die voor leden van dat Corps aankwamen, werden nedergelegd

1) Het Staatkundig Dagblad van het Departement der Zuiderzee N°.
d'Honneur zich 17 Juli te Frankfort bij het leer had gevoegd.
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meldt hoe de eerste afdeeling Gardes

2) Uit Versailles schrijft G. Buma over ditzelfde onderwerp : »Voor 12 fransche stuivers heeft men een flesch
»wijn, loch zoo slecht dat zij niet te drinkers is , goede wijn is even duur als in Holland, doch vruchten zijn goed»koop. Voor 12 duiten hollandsch hebben wij zooveel Reine—Claudes gekocht, als Wentholt en ik zamen konden
h eten." (Archief van Leeuwarden).

4
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om uit te zoeken. Bij zijn tweede bezoek aan dit Cafe vond Stinstra aldaar onder een.
50o tal gedeponeerde brieven de eerste tijding van huffs in een schrijven van zijn vader,
hetwelk behalve mededeelingen van geheel persoonlijken aard, het bericht bevatte dat op het
rekwest aan den Keizer om ontslag uit den dienst (zie pag 18) een weigerend antwoord was
gekomen ; verder dat het ongeval met het paard in den aanvang der refs (zie pag. 20) hem
nog f zoo.— extra had gekost, en eindelijk dat Andries, de oudere broeder van Joannes
Stinstra was opgeroepen om te loten ; wegens de zware, bedreigde straffen had de vader
niet gewild dat zijn zoon zou wegblijven, doch nu was voor dozen noodig een Certificaat
dat de jongere broeder bij de Garde d'Honneur diende, weshalve doze laatste ten dringendste werd verzocht zoo spoedig mogelijk te Tours zulk een document te verkrijgen.
De meeste Friezen, die met de twee eerste detachementen te Tours waren aangekomen, en evenzoo de Groningsche en de Overijsselsche Gardes, bevonden zich in de
kazerne van Marmoutier, 1 uur van de stad gelegen. 1) Stinstra liet zich dadelijk over de
Loire zetten, kwam niet zonder moeite door de poort binnen, en vond zijne vrienden
›) zeer verheugd over mijne aankomst, maar bitter klagende over de diepe vernedering en
»slaafsche behandeling, die zij ieder oogenblik van het Vee moesten verdragen."
Op het binnenplein waren twee tenten voor koffiehuis, met zeer hooge tarieven. In
de eene kwamen de Hollanders bijeen, in de tweede de Franschen of zooals zij door de
anderen steeds werden genoemd »de Vlikkers", want »tusschen beide is geen geringe haat
» en afgunst, doch de een durft tegen den ander niet beginnen om de straffen, die daarvan
Chet gevolg zouden zijn."
Ten 9 uur des avonds, toen de trompet werd geblazen, vertrok Stinstra met een
ander, den Heer Rienty, die evenzoo in de stad gebilleteerd was; zij konden echter Tours
alleen weder binnenkomen na over een hek te zijn geklommen.
Den 6 September sliep hij uit van de vermoeijenissen van zijn langen tocht, en
ging weder naar het Cafe d'Albert en naar zijne vrienden te Marmoutier, doch Dinsdag
7 September, ten 10 uur moesten hij en zijne reisgenooten voor den Generaal van hun
1) Marmoutier was vroeger een klooster geweest, de paarden werden gestald in de oude kloosterkerk, het gebouw
wasgelegen tusschen de Loire en de zich daarachter bevindende hoogten.
Onder de verzameling teekeningen van den Heer W. Pitcairn Knowles, in Juni 1895 verkocht bij de firma Fred.
Muller & C., kwam eene teekening door L. Doomer voor, voorstellende eene rot met altaar en daartegenover zeven
lijkkisten, met een brandende lamp boven elke daarvan. Op de wijze zooals deze teekenaar steeds lee de te doers ,
is deze afbeelding voorzien van het opschrift: »aldus vertonen hun de graven van de 7 slapers in de grotte te
»Marmoutiers aen de Abdy." Daar het bekend is dat Doomer in de tweede helft der 17e eeuw eene reis langs de
Loire maakte en aldaar een aantal afbeeldingen vervaardigde, is dit zeer waarschijnlijk hetzelfde gebouw dat in de
Revolutie van bestemming veranderd, in 1813 voor kazerne gebruikt werd.
In de reisbeschrijving: Beytrage zur Kenntnisz des Zustandes von Frankreich und Holland. 1791 vermeldt de
schrijver als uitstapje van Tours : Marmoutier ist ein prachtiges Benediktinerkloster." — pag. 217.
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regiment verschijnen, die hen en hunne paarden goedkeurde. Het paard van Stinstra werd
daarop gemerkt met G. D. 3 (de letters dooreengestrengeld) op de linkerbil, en met
No. 1833 op den rechterhoef. Onder hetzelfde nummer werd hij zelf ingedeeld bij de 7de
Compagnie 6 e Escouade, en verder werd hem aangezegd den volgenden morgen ten 6
uur zich te begeven naar de kazerne la Tranchee, een half uur van Tours gelegen.
Dien avond ging hij nogmaals bij zijne vrienden te Marmoutier en vernam dat van
hun regiment reeds

1200

man bij het Leger waren en dat er nu weder 600 gereed waren

om naar Mainz te trekken. Daarna bleef hij nog in het Cafe Militaire, dat evenzoo bizonder door de Gardes d'Honneur werd bezocht.
De hiervoren genoemde Albert was speciaal ten dienste van dit regiment van Seaumur naar Tours gekomen en was voornemens bij het vertrek zijner bezoekers, met hen
mede te gaan naar Mainz. Het eten aldaar was goed maar duur en vooral waren de porben zoo klein, dat men voor een diner moest rekenen op frcs 3,---.
Reeds dien dag had Stinstra beproefd het vereischte Certificaat voor zijn broeder te
verkrijgen, doch eerst na veel moeite en na herhaalde vergeefsche bezoeken aan het Bureau
gelukte hem dit eindelijk.
8 September ving alzoo de dienst in ernst aan, en Stinstra geeft daarvan in zijne
brieven van I I, 17 en 18 September, Welke hier zamen gevoegd zijn, een zeer omstandige
beschrijving in alle bizonderheden.
»Half vier worden wij gewekt, aanvankelijk door de trompet, later door in de slaap» zaal een geweer of te schieten. 1k bedenk mij dan niet of ik oogenblikkelijk zal opstaan,
»of zooals althans te huffs, nog wat zal blijven liggen. Mijn broek en stalbuis gauw aange» trokken, naar de stal gegaan, die 1 uur van de Caserne ligt, het zadel en toom Tangs
peen zeer steilen trap van het Chateau gehaald en mijn paard opgezadeld, Welk alles in
» een half uur moet gebeuren, zal men den brigadier en marechal-de-logic niet tot vijand
»krijgen, wanneer men er zeer slecht aan toe is.
» Te paard gestegen en op den regel geplaatst, rijdt men vier aan vier naar het
» exercitieveld aan de Loire, hetgeen een half uur gaans is. Er komen daar ongeveer
» moo man bijeen, en wij worden daar op eene vermoeijende en allesints gevaarlijke wijze
» gedrild, totdat de Generaal honger begint te krijgen en order geeft naar de stallen terug
» te keeren. Er gnat Been morgen voorbij zonder dat iemand van het paard gereden
» wordt, nu eens minder gewond, dan eens voor dood blijvend liggen 1). De Heer Ypey

1) In zijne brieven, die in het algemeen veel minder bizonderheden bevatten dan die van Stinstra, schrijft
G. Buma dd. Tours 25 Augustus: »Gisteren is er iemand van ons, Eilers uit Groningen, met zijn paard gestort, wij
)meenden eerst dat hij dood was, egter is hij weer bijgekomen. doch zwaar gekwetst." (Archief van Leeuwarden).
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2. heeft onder anderen een stoot van een geweer in de borst gekregen, dat ik hem des
7) avonds zonder besef vond liggen, en is op dit oogenblik nog niet buiten gevaar 1).
Het is dan gewoonlijk 9-10 uur; te to uur is weder appel om fourage, hoof en
shaver te halen ; dan de paarden naar de rivier brengen om te baden en te drenken.
» Ook dit is niet zonder bezwaar, en geen dag gaat voorbij, dat er niet een of twee man
Evan het paard vallen. Zoo heden twee Italianen, de een omdat zijn paard ging liggen,
» de ander omdat hij op een bloot paard niet zitten kan. Gelukkig is de Loire zoo
» ondiep, dat men er veelal het hoofd boven water kan houden.
» Vervolgens gaan wij naar de Caserne om te dejeuneren. Wij eten dan aardappelen
) met vleesch door elkander en daarna Witte boonen. Gewoonlijk is het dan
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uur, en mag

» men dan tot 2 uur loopen waar men evil, indien men niet voor de een of andere bezigheid,
» zooals brood en vleesch halen naar de stad wordt gezonden, hetgeen nogal dikwijls voorvalt.
» Ten

2

uur is er weder appel, dan de paarden buiten vastgebonden, gedurende

» een half uur gerost, en dan allen agter elkander naar de rivier om ze weder te drenken
» en te baden. Dan weder gevoederd, en ten 5 uur aan de Caserne om te eten. Wij
» krijgen dan Fransche soupe, geweekt brood met wortelen en kool, gekookt vleesch en
gebraden. Alles gaat morsig en sours wel eens onordentelijk toe, doch daaraan begin
ik al te wennen, en eet maar driftig toe, ten einde in de stad geen 4 a 5 francs te
» behoeven te verteren ; wij krijgen per dag een flesch wijn, en genoeg brood ; het soldatenD

» brood begin ik ook al te eten. Het ergste is dat het eten elken dag geheel hetzelfde
2, is ; wanneer wij des morgens na de exercitie de zadels weder boven hebben gebracht,
» koopen wij veeltijds een warm broodje van 2 st.
Gedurende de eerste avonden hadden zij van 6-9 uur vrij, doch nadat zij den
I 5 den de zeer aware Sabel en karabijn hadden ontvangen, moesten zij dadelijk na het
eten weder aan het exerceren, » om ons in den wapenhandel te oefenen, tot zoolang de
) ondergaande zon onze bazen buiten staat stelt ons langer te kwellen.
>> Ten 9 uur moet alles naar bed, wie dan in de stad wordt gevonden, wordt terstond
»opgebaggerd en in de prison gebracht. Betreffende dit uur gaat het op la Tranchee niet
» zoo strikt toe, zooals dan ook in het algemeen de behandeling aldaar zachter is dan te
>>

Marmoutier.
Daarbij komt dan nog de stalwacht. Deze bestaat in de wacht van 24 wren in
D

1) De Garde d'Honneur L. Ypey behoorde tot het tweede Friesche detachement. Onder datum ii September 1813
schrijft G. Buma daarover : »De eerste dag dat wij de carabijnen kregen, heeft Ypey, daar hij ze niet goed op het
»paard heeft vastgemaakt, er een stoot met teen de borst gekregen, waarna hij naar het hospitaal gebragt is —
»Men denkt niet dat hij er van op zal komen, zoo al, houdt hij altoos een kwade borst." (Archief v. Leeuwarden).
treurige voorutzichten kwamen nog beter uit, daar Ypey weder herstelde.
De'
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» de stal, waar men het zeer volhandig heeft, daar men de haver en het hoof voor ieder
» moet opmeten en dan ieder ter hand stellen, en verder telkens met de bezem wegvegen,
» zoodra een paard iets heeft laten vallen. De Brigadier de Semaine zit den stalwacht zoo» danig op zijn tabberd, dat hij geen oogenblik rust heeft, maar dan hier, dan daar geroepen
» wordt. Men is dan evenwel vrij van exerceren en de paarden naar de rivier te brengen.
»Menschen en dieren worden hier over het geheel mishandeld. Mijn paard is sours
» zoo hongerig, dat het de stroo van de mest onder zich wegvreet.
»Eisinga en ik sliepen tot hiertoe (6— to September) in het voorhuis ; dan op het
» oogenblik komt de brigadier bij mij en zegt mij dat wij moeten delogeeren en • ons naar
»boven moeten begeveri our ons goed bed tegen een slegter te verruilen. De twee brigadiers
» namelijk komen in de caserne slapen, en moeten nu ons bed hebben.
»Ik zal u niet behoeven te melden dat mijn staat mij gantsch niet aanstaat ; ik ben
» evenwel wel vergenoegd en zeer gezond, en houdt mij zoo kalm als mij dit mogelijk is.
» Opwelling van driften kan . hier geen plaats vinden, men maakt ons zoo mak als lammen
» (sic). Het geringste dat er gebeurt, brengt een stalwacht van 24 uren, of zelfs van 48
»uren tot straf mede ; de Chambre de Police is de algemeene prison in de stad, deze is
» nu en dan nogal bezet, men zit daar veeltijds voor twee dagen op water en brood, heden
» zijn er van ons escadron twee, heen gemarcheerd, die hunne paarden hadden laten galo» peren, ofschoon de Marechal hen nariep dat men moest stappen.
» De generaal is een tenger zwart mantje van omstreeks 30 jaren ; hij is zegt men
» nogal inschikkelijk, maar zeer straf op den dienst, en magtig hangende aan de wet en
» zijne instructies 1).
» De marechal-chef is een Franschman, onder dezen commandeert de Heer Helmich
» van Zwolle, dat een zeer goed mensch is, en die mij met onderscheiding behandelt. Er
»is nog een Zwollenaar, Hoboken, brigadier van de 6 de Comp., en dus in onze nabijheid,
» bij wien ik eergisteren met een marechal en twee brigadiers heb gegeten.
» Onder de soldaten (van de 7 de Comp.) bevinden zich behalve de Hollanders, 20
» a 25 Franschen en ongeveer 6o Italianen ; deze denken meest eveneens met ons en ook
» wij kunnen het best met hen schikken. In Frankrijk namelijk heeft men zich van tijd
» tot tijd kunnen doen remplaceren, zoodat hierdoor wel eens een Jong mensch van mindere
»Masse onder de Gardes d'Honneur is getrokken, dock dit voor Italie niet zijnde geweest,
» vindt men onder dezen meest fatsoenlijke en somtijds zeer rijke klanten, die een knegt
1) Stinstra noemt den naam van dezengeneraal niet. Het was Philippe Paul, Comte de Segur (geb. 178o) de
schrijver van »Napoleon et la Grande Armee." De bepaling dat de officieren bij de Garde d'Honneur moesten worden
gekozen uit de evenredig hoogere ran en bij het leger, was oorzaak dat hier een generaal als chef van een regiment
voorkomt.
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houden 1 ). Voor elke natie wordt sterk partij getrokken, doch de Italianen behandelen
ons met alle onderscheiding, daar ik in naam mijner makkers onze denkbeelden reeds
»heb uitgedrukt aan iemand die Latijn sprak."
In zijne brieven uit Tours geeft Stinstra verder nog eene korte beschrijving van
de kazerne la Tranchee waar hij en zijne kameraden verblijf hielden. Het was vroeger
een buitenverblijf geweest, met een groot en goed huis en fraaien tuin en lanen. De
militairen mochten daarin wandelen, doch wie aan een boom raakte, kreeg stalwacht tot
straf. Voortdurend klaagt hij over de groote onreinheid, dikwijls was er dagen achtereen
geene mogelijkheid zich goed te wasschen, slechts eens in de 14 dagen kon hij zich laten
scheren. Vooral hinderde hem erg het geheele gemis van zekere gelegenheid, die in
Nederland in of bij ieder huis aanwezig is, doch wier afwezigheid nog tegenwoordig
hoogst onaangenaam is voor reizigers in kleine Fransche plaatsen, en hij geeft eene zeer
plastische beschrijving hoe hij en zijne makkers aan dit gebrek te gemoet kwamen.
De dienst werd nog duurder gemaakt door bevelen. tot allerlei inkoopen. Zoo
was aan Stinstra opgedragen een nieuw paar laarzen te koopen hetgeen hem weder 35
of 40 francs zou kosten. Wel zou hij het opvolgen van die order zoolang mogelijk
uitstellen, doch vreesde er toe te zullen worden gedwongen. Nieuwe zolen aan de laarzen
kostten 8 francs. Aileen voor het hoefbeslag behoefde niet te worden betaald.
D Alles is pekelduur en moeten wij dus zeer veel geld uitgeven, daar wij onze
D uniform en alles daarbij behoorende op eene kostbare wijze moeten onderhouden, en
Pechter geen tractement ontvangen, hoezeer men ons dat had toegezegd. Bijna geen
dag gaat voorbij waarop men ons niet oplegt het een of ander te laten waken, en baat
het dan niets of men al inbrengt dat men geen geld heeft, of dit om andere redenen
niet doen kan.
D Aileen vruchten zijn goedkoop, want hoewel de meloenen minder talrijk voor» komen, dan ik gemeend had, kost een fraaije tros druiven slechts 4 Holl. duiten en de
»peren zijn bijna voor niet te bekomen."
De stad Tours, met 28-30000 inwoners beviel Stinstra zeer goed, vooral het gezicht op de brug en de Lange, rechte straat vond hij prachtig. »De omstreken zijn hier
»verrukkelijk en zouden voor ieder ander oog dan het onze een bekoorlijk gezigt opleveren, wij echter kunnen niets dan met verachting aanzien."
1) Florence 22 July 1813. DGister in den nacht hebben onze Gardes d'Honneur zich op we be even om te
Tours zich bij het derde regement te voegen, in hetwelk zij ingelijfd moeten worden. Dezen nacht zullen 38 andere
»Gardes het eerste detachement volgen. Dit tweede detachement bestaat even als het eerste, uit den bloem der zoons
»van onze beste huizen, bijna alle door aan den staat bewezen diensten , achtingwaardig. (Moniteur).' '
(Staatkundig Dagblad van het Departement der Zuiderzee N°. 225 van 10 Aug. 1813)
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Stinstra vermeldt verder nog een verhoor dat hij en andere Gardes voor den Generaal had ondergaan om te vernemen Welke betrekkingen hunne vaders hadden waargenomen voor den Koning en hoeveel het tegenwoordig inkomen hunner ouders was. De
meeste anderen noemden wow tot 25000 francs; vreezende dat zulk eene opgave weder
zou strekken om de belasting hooger te doen aanslaan, antwoordde hij slechts woo francs
» hetgeen den majoor voor iemand met zeven kinderen magtig weinig voorkwam."
In den nacht van 16 September tijdens hij de stalwacht had, was het Licht uitgegaan,
en ontving hij van een paard een slag tegen het been, hetgeen hem gedurende zes dagen
verhinderde eene laars aan te trekken. Tengevolge hiervan was hij zoolang vrijgesteld van
de exercitien te paard, waarover hij zich zeer verheugde ; gelukkig ondervond hij geene
ernstige gevolgen van dit ongeval. Gedurende die dagen genoot hij er dus van om met
Hoboken eens rustig » op zijn Hollandsch" met brood en thee te ontbijten en had tevens
gelegenheid tot het verzenden van eenige zeer Lange brieven naar huffs, waaraan de hier
vermelde bizonderheden zijn ontleend.
Deze verwonding verhinderde hem echter niet om zich den I 7den naar Marmoutier
te begeven om afscheid te nemen van zijne dear gelogeerde Friesche vrienden die den
volgenden dag naar de Groote Armee vertrekken zouden. » Wij zullen hen aanstaanden Donn derdag daarheen volgen, tenminste naar men mij stellig verzekerd heeft. Wij zullen dan in het
» gevecht komen, en denkelijk als stof voor de wind vergaan, omdat wij nog geen de
» minste vaardigheid in den wapenhandel of eenige handigheid met onze paarden hebben
» aangeleerd. Alles wat ik doen kan, is mij onder de zaak gelaten en zooveel mogelijk
» opgeruimd te houden, en de uitkomst en beslissing mijner netelige omstandigheden aan
» een hooger wezen op te dragen. Hoezeer zich ook het tegendeel waarschijnlijk maakt,
» heb ik sedert eenige dagen een denkbeeld opgevat, hetgeen mij ten sterkste bemoedigt
» dit n.1 dat ik wel weder tot het toppunt mijner wenschen zal geraken."
Stinstra schrijft dan verder hoe hij moo francs had opgenomen, Welk geld hij bijna
geheel gebruikte om zijnen vrienden te leenen, die zonder geld naar het Leger moesten
vertrekken.
Eindelijk zijn nog opmerkelijk de navolgende regels uit een zijner brieven. Het
b

» Journal de l'Empire zie ik nu en dan wel eens door, doch vind niets, of wel berichten,
» waar ik geen geloof aan sla. De Vlikkers zijn totaal uit Spanje en de S .. • • • n 1) in
D

Toulouse, dat is waar, zegt men hier.
»1k ben zeer opgeruimd daar het mij voorkomt dat de Franschen zoodanig groote

1) Dit woord is niet ingevuld en het is niet makkelijk na te aan of de schrijver bedoelde de terugtrekkende
Franschen dan wel hunne voorwaarts rukkende vijanden.
5
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» progresses maken, om eindelijk de goede zaak te doen triomferen, dan men hierop niet
» zonder grond mag hopes 1).
De tijding, Welke Stinstra had ontvangen aangaande zijn vertrek naar het leger
bleek juist te zijn en 24 September verliet zijne compagnie Tours om zich naar Mainz
te begeven, een rid waarvoor zij 33 dagen gebruikten, waarvan 5 rustdagen. (24 September26 October 1813. Hijzelf was daar wel merle ingenomen, daar het leven in de kazerne
hem erg begon tegen te staan. Den avond van zijn vertrek schreef hij uit Amboise
» De zaken gaan thans regt naar mijn zin, daar ik gegronde hoop meen te hebben
» dat ik spoedig tot ulieden zal kunnen wederkeeren, of anders even zoo verlost worden
›) uit een leven, hetgeen mij een last geworden is."
Hij had nogmaals moo francs opgenomen, wederom voornamelijk om aan andere
Friesche Gardes te leenen, die niet van een credietbrief voorzien waren. Aangaande zijne
makkers van het derde Leeuwarder detachement schrijft hij : »Bergsma is aan het depot
» geplaatst, door zijn paard aan een Vlikker over te geven, onder voorwaarde van hem
»daartoe te zullen helpen. Eisinga heeft in een ijzer zijn knie bezeerd, zoodat hij wat
) hinkt , hij heeft een schoon paard en dus reden genoeg om hem achter te laten, om
zich van -het dier meester te maken. Een Franschman heeft thans hetzelve, hoewel het
» mij was toegezegd ; ik hoop toch aan deze affaire nog too francs te verdienen, die mij
» de vent ook heden beloofd heeft.
»Palsma, Witteveen, Everts 2) en ik zijn de eenige Friezes die heden zijn op weg
» gegaan. Naar men mij verhaald heeft, en ikzelf uit het Journal de l'Empire zou opmaken,
» zal de zaak nog denkelijk voor onze komst wel bered zijn, anders zal ik mijzelf zien te
» redden ; ik zeg dit niet weder omdat ik beschouwe dit thans nog sine periculo te
»kunnen doen 3). Bij de revue hedenochtend heeft mij de generaal op de 7 de escouade
» overgebragt. Daar ik hier evenwel de eenige Hollander ben, zal ik mijn werk maken
» weder overgesmeten te worden, en hoop daarin te slagen, ofschoon ik heden nacht bij
» een Vlikker, mogelijk ook Langer, slapen moet."
Eindelijk meldt hij nog hoe hij te Amboise zeer goed was gelogeerd in Palais-Royal
1) De woorden »de goede zaak" zijn in het origineel onderstreept, om daarop bizonder de aandacht te vestigen.
Het blijkt uit latere brieven, die eveneens in dezen zelfden toon zijn geschreven, dat Stinstra zijne werkelijke politieke
gevoelens niet aan het papier durfde toevertrouwen, maar hetzij met of zonder afspraak met de tehuisgeblevenen,
die gevoelens in sours zeer over bewoordingen juist omgekeerd nederschreef. Zeer waarschijnlijk was zulks met
het oog daarop, dat de brieven wel werden geopend door personen voor wie ze niet bestemd waren, zooals b.v. ook
blijkt uit een op het Archief te Leeuwarden aanwezige copy van een brief van den Garde Vincent de Swart, die
verzoekt de voor hem bestemde brieven met te adresseeren met het adres : Garde d'Honneur, daar dan die brieven
„niet veilig zijn".
11) De Garde D. A. Everts had behoord tot het eerste Friesche detachement.
3) Zie hierboven.
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en dat hij al zijne bagage, met uitzondering van 4 of 5 Witte doeken, had kunnen medenemen, ook de dikke hemdrok, die zijne moeder in het valies had gestopt. De aangewezen
uren waren nu : 4 uur voor op te staan en 8 uur voor naar bed te gaan.
Via Blois en Beaugency kwamen zij te Orleans, waar aan Stinstra »het beste logies
tot nog toe in Frankrijk" te beurt viel. Hij bewonderde bizonder deze stad met een zeer
schoone straat en, op de Grand-Place, met een metalen levensgroot standbeeld voor
Jeanne d'Arc, waarop het jaartal 1628 vermeld stond.
De stal voor 600-700 paarden scheen het overblijfsel van een oud klooster te zijn en
tot zijne verbazing ontdekte hij daar na het voorzichtig afbrokkelen van eene laag kalk, een
1 6-regelig Latijnsch gedicht op een muur geschreven, ter herinnering aan den dood van een
Fries met name Burmania. Er was echter geen datum te vinden uit welken tijd dit afkomstig was.
Bij het vertrek der troepen uit Orleans bleek het paard van Stinstra ernstig ziek
te zijn, de daarbij gehaalde veearts begreep echter dat het dier wel kon loopen, doch
niet den ruiter dragen, zoodat deze den negen uren langen weg naar Chateauneuf, waar
zij 29 September aankwamen, te voet moest afleggen, zijn paard bij den toom leidende.
Gelukkig kreeg hij door tusschenkomst van zijn vriend, den marechal-des-logis Helmich
(zie pag. 29) zijne bagage, zadel, karabijn en sabel op den bagagewagen, en stelde hij
in stilte zijn schako ter hand aan den oppasser van den Heer Helmich op den wagen
van den marechal-des-logis, ten einde die te bewaren.
Den volgenden dag werd hem behalve zijn eigen paard nog een tweede ziek dier
gegeven om te Leiden, daar de meester van dit laatste, een Franschman, ook krank was.
Stinstra begreep echter dat dit dier hem zeer goed kon dragen, liet eerst het geheele
Corps voorbijtrekken en reed vervolgens alleen met zijn twee paarden naar Bellegarde,
waar hij bij een slager werd gebilleteerd, en op dezelfde wijze den volgenden dag naar
Montargis, een oude morsige stad, waar hij een onderkomen vond in een hokje bij een
deurwaarder, tegenover het kasteel.
Van daar gingen verscheidene Gardes met verlof van vier dagen naar het 25 uren
van daar gelegen Parijs. Stinstra had daar ook wel lust in gehad doch zag er van af, daar hij
meende de circa 8o francs, die daarmede waren gemoeid, beter te kunnen gebruiken voor den
aankoop van een ander paard. Immers het zijne, waarover hij bij zijne eerste refs zoo
bizonder tevreden was geweest, toonde nu eenige zeer slechte eigenschappen. Vooreerst
»stroffelde" het zoodanig dat zijn berijder reeds tweemaal met hem over den kop was
gevallen, hetgeen in voile wapenrusting levensgevaarlijk kon zijn, en daarbij was het dier
hem »te loom om er eene gezwinde beweging mede te maken, die ik zomtijds voornemen
»mogt (zie mijn brief uit Amboise)."
Hij had op dat oogenblik naar zijne meening een zeer goed paard gevonden, dat
5
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de eigenaar D een jong Vlikkertje, die heel en al niet rijden kan" kort te voren voor 1500
francs had gekocht, en nu Wilde overdoen met bijbetaling van frs. 220 omdat het dier
hem te wreed en te brutaal is." Stinstra had het eerst des avonds op den blooten
rug bereden, en be y ond het geheel ongedresseerd, den toom niet kunnende verdragen, en
bij aanraking met de sporen, met alle vier pooten van den grond springende, daarentegen
» braaf vet en goed sterk". Van Montargis naar Courtenay bereed hij het nogmaals en
hood toen frcs. 1 50 voor den ruil, doch vreesde dat er niets van zou komen.
Bovengenoemde proefnemingen had Stinstra kunnen doen doordat zij te Montargis
een rustdag hadden gehad, waarvan hij tevens gebruik maakte om voor 2 francs » lekker"
te dineren met Palsma, Witteveen, van Knyff

1)

en Everts, de Friezen die bij dit eskadron

ingedeeld waren.
» Wanneer Palsma en ik] niet bij elkander kunnen komen" (bij de dagelijksche inkwartiering) » gaan wij meest een bed huren, daar ik het nog niet op mij heb kunnen
>> verkrijgen bij een Vlikker te slapen."
Een der laatste dagen van hun verblijf te Tours had de Generaal, na eene exercitie,
een Keizerlijke dagorder voorgelezen, meldende dat Z. M. zeer ontevreden was over het
gedrag en de houding der,' reeds bij hem aangekomen Gardes d'Honneur, en dat hij
daarom zijne belofte van 1 snelle bevordering introk

9.

Den avond te Montargis evenwel

had de kapitein, p een tamelijk bejaard, en zeer bedaard, goed man" na de parade de
marischappen rondom zich doen komen, en had medegedeeld, dat de verschillende Maires
hem hadden verklaard, dat er nimmer militairen waren gepasseerd, die zich beter hadden
gedragen, dat hij daarover zeer tevreden was, en daarvan aan den Generaal rapport had
gedaan » als kunnende op ons de dispositie van den Keizer niet van toepassing zijn."
Zeer onaangenaam werd Stinstra daags daarna verrast door de ontdekking dat zijn
mantel gedurende den nacht was gestolen uit .het Corps-de-Garde.
4 October eindigde hij zijn schrijven, waaruit deze laatste bizonderheden zijn geput, te Courtenay, als volgt
) Gisteren heeft de Heer Gerards, Marechal-des-Logis van de derde Escouade onzer
» Compagnie, met mij gegeten, Deze heeft voorheen onder de Hussaren gediend, en is
daarna tabakskooper te Dokkum geweest. 1k lag hem mijn verlangen open om terug te
» keeren en riep daartoe zijn bijstand in. Hij heeft mij beloofd, hierover eens nader met
» mij te zullen praten, dat het hem nog al gemakkelijker te Mayence, dan te Tours bij
» den Generaal voorkwam. Zeker evenwel zal er vrij wat voor moeten springen, en ook
1) De Garde G. H. van Knyff behoorde tot het eerste Friesehe detachement.
2) Sen. Cons. art. 6, 7, 8.

37
» dan is het uitzicht nog donker. Heb de goedheid mij te schrijv en hoe gij daarover zoudt
» denken, en wat ik zou kunnen besteden om een ongemak te koopen. Vlij u evenwel
» nimmer met een goeden uitslag en houd vooral het nevensgaande geheim. Mijn man is
» iemand van zeer veel ondervinding en die met dat water al meer voor den doctor schijnt
» te zijn geweest.
»Heden middag heb ik nog eens met den Heer G. gesproken, die nog niet wan»hoopt dat ik te Mentz slagen zal. Indien gij dus mijn voornemen goedkeurt, zoude ik
»gaarne te Mentz 5-6000 francs tot mijne dispositie willen hebben ; hiermede, zegt hij,
» zoude ik ver komen, maar mij dan eerst ziek moeten maken, om in het hospitaal te komen."
Bij de brieven die Stinstra naar huffs schreef, liggen ook enkele brieven door hem
ontvangen gedurende zijn verblijf in Frankrijk en daaronder ook het antwoord van zijn
vader op bovenstaande vraag, gedateerd Franeker 16 October 1813. Deze schrijft daarin
tot alle opofferingen voor zijn zoon bereid te zijn, evenals diens broeders en zusters, maar
wijst hem toch op de bezwaren van zulk eene onderneming en de noodzakelijkheid om
vooraf geheel zeker te zijn van de eerlijkheid van den Heer G. »Hoewel de zaken meer
y en meer verergeren, en ik geen raad weet voor de tegenwoordige en toekomstige uitgaven,
»ben ik echter van harte genegen om toe te brengen, zoolang ik nog zal vermogen."
De schrijver hoopt binnen weinige dagen te kunnen melden dat de 6000 francs disponibel zijn, doch maant zijn zoon nogmaals aan, zoowel uit voorzichtigheid voor diens
eigen persoon, als om finantieele redenen om » van dat crediet toch geen gebruik te maken
»zonder zeker te weten dat het effect zal worden verkregen."
Vermoedelijk heeft Stinstra een brief met de mededeeling van zijn verderen tocht
van Courtenay via Sens, Villeneuve, Troyes, Brienne en Boulevers naar Joinville, niet aan
zijne ouders maar aan een ander familielid verzonden, althans deze ontbreekt bij de verzameling, en wordt het verhaal weder voortgezet te beginnen van laatstgenoemde plaats,
die zij na twee rustdagen, den 12 October verlieten en wel Tangs Gondrecourt been
gemeen plaatsje", naar Vaucouleurs. »De maire daar had begrepen de helft van ons esca» dron buiten te logeren en moesten dus wij (de 7 e Comp.) naar een dorp, een uur verder
) vertrekken. Nimmer had ik gedagt dat er zoo slecht een dorp op de waereld zou zijn,
» nimmer zag ik slegter, nimmer zal ik slegter zien, den naam heb ik vergeten ; de huizen
» waren alien even hoog, plat en bekrompen en alle eveneens gebouwd. Ik bekwam van
)) den Heer Gerards buiten mijn billet nog twee andere, ik zocht het beste uit, na ze alien
»gezien te hebben ; een nam ik voor onze paarden, het andere als het minst slegte voor ons.
» Eene vrouw uit Vaucouleurs bragt brood ter koop aan, wij kochten een flesch wijn voor
uwer duiten : neem een flesch water en een halve kelk azijn, en gij hebt ze mede,
»behalve dat deze een flaauw roode kleur had, en hebben een oude taaye ga ps gegeten
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met onze Marechaux Helmich en Gerards, en ziedaar alles wat wij bezetten konden. De
»straten liggen deerlijk overhoop en zijn bijna niet te passeeren, midden in is voor ieder
»hills een diepe kuil, waarin men de mest werpt , die er in raakt heeft het plaisir er tot
» over het midden door te zakken, zooals ik dit gezien heb. Wij logeerden daar in een
»stinkend en met rook en dampen vervuld voorhuis, waar tevens de menschen van het
Auis sliepen en de eenden over de kamer liepen. Wij sliepen redelijk en verlieten dit gat,
»Goddank 's morgens ten 6 uren."
Van daar ging het door een zwaar bosch naar Toul, een vrij groote en aardige
stad, waar Stinstra vrij goed logies kreeg en met van Knijff, Everts en Palsma voor
3i franc at » zooals wij dit in Frankrijk nog niet deden". Verder Tangs een bizonder
fraaien weg naar Pont-h-Mousson, een schoone stad, » waardoor de Mozelle heenloopt",
en met een fraai plein, Place d'Egalite, in den geest van het Palais-Royal te Parijs.
Stinstra dineerde daar zeer goed, maar zeer duur met de Marechaux Helmich en Gerards,
en den Marechal-chef van de 1 7 de compagnie, benevens den Commandant van zijne afdeeling.
D Den I6den verder trekkende, was ik onder de Avant-garde, bestaande uit 4 man
men een brigadier. Deze rijden circa 50 treden voor het Escadron uit, om te vervullen eene
»gewoonte, die ten minste hier een bloote formaliteit is; zij moeten namelijk toezien of
er in de bosschen of onderwallen ook hinderlagen zijn. Van dat alles is dan het gevolg
dat deze avant-garde bij de aankomst op de plaats de wagt heeft in de Corps-de-garde,
»wanneer de bagagewagens aangekomen en alles gelost is. Gisterenavond echter heb ik de
»vrijheid genomen dit aan een Vlikker over te laten en heb weder bij den Capitein met
» Hoboken en Helmich gegeten. De Commandant vroeg mij aan tafel, toen ik in hetzelfde
DLogement voor mij eten bestelde ; dat is alles zeer wel en vriendelijk, doch het eenige,
» wat mij daarin tegenstaat, is dat ik alzoo een duur dine krijg. Heden nagt had ik dus
>> in het Corps-de-garde moeten slapen, doch ik ben zoo vrij geweest, de deur ten 8 uuren
>> wel te doen grendelen en ben heden morgen ten 6 uur teruggekomen 1). Ten 8 uur
ilieden morgen heb ik met koffij en brood ontbeten in een naburig koffijhuis, en thans
>> zit ik dezen te schrijven in een ruime brak onder de Mairie, omgeven door een menigte
>> zadels, toomen, valiezen, zabels en karabijnen. Elk scheurt er in om en vloekt tevens
) regt hartig, omdat hij het zijne niet vinden kan, of eindelijk ontwaart dat het gestolen
1 )Dat onder deze troepen van Napoleon niet steeds strikte gehoorzaamheid aan de bevelen werd in foe passing
gebracht, blijkt ook uit een brief van den Garde G. Buma van 22 October 1813 uit Mainz, waarin hij schrijft :
»Gisteren zijn zeer onverwacht drie wachtmeesters en de adjudant sous-officier van ons escadron door de politie
»gevat, om zich onvoorzichtig to en het Gouvernement te hebben uitgelaten ; zij zijn van morgen naar Parijs
h getransporteerd. — Er is ook nog een wagtmeester en een garde gefusilleerd, daar zij getragt hebben onzen
hgeneraal in zijn bed flood te schieten, gelukkig raakte de kogel slechts zijn oor. Deze zes zijn alle Franschen."
(Archief van Leeuwarden).
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» is. Dit gaat hier in ons kostelijk escadron zoo erg toe, dat men gisteren alle leder en
»vulsels van den zadel van Palsma gegespt of afgesneden heeft, en hetzelve zoo naakt
»heeft laten liggen. Ik ben reeds dikwijls in de gelegenheid geweest om op deze manier
»het verlies van mijn mantel aan te vullen, maar heb niet op mij kunnen verkrijgen alzoo
»eenen onschuldige te straffen. Op dit oogenblik klagen de Vlikkers dat men hen de
»laarzen van de valiezen gestolen heeft en vloeken er ellendig over. Het regent hier
»heden morgen zoo sterk als ik het nimmer zag, dat zal ons hoop ik vandaag voor eene
» inspectie bewaren."
De volgende rustplaats was Metz, waar Stinstra drie brieven uit het vaderland
vond, en met zijne vrienden dineerde »goed, maar eens zoo duur als wij rekening hadden
» gemaakt."
Zij werden rondgeleid door den Garde d'Honneur Lutteken en Stinstra ging des
avonds naar de Comedie waar »Romeo et Juliette" en daarna »la Famille des Innocens"
zeer goed werden gegeven, terwijl hij toen nog tot half twaalf in het Café de la
Comedic bleef.
Metz was de plaats waar het 2 de Regiment Gardes d'Honneur werd zamengebracht,
en daartoe behoorde het Contingent uit de departementen der Zuiderzee en der Monden
van de Maas. Stinstra meldt dan ook dat hij tot zijn groot genoegen hier een aantal
Hollanders ontmoette. »Luzac, Suermondt, Hageman, Six, Gijzelaar, Zwijndregt, Roell,
3. Goll, Twist en Warin lopen alle in politieke kleren en weigeren dienst te doen; men
» zegt dat Borski gesneuveld is ; vierhonderd anderen zijn overgeloopen." 1)
Van Metz trokken zij verder naar Courcelles » een allerellendigst dorp. Wij hadden
» ons billet bij eene arme vronw, die ons te gelijk met een Conscrit in wat stroo onder
» de pannen, waar wij niet eens droog konden liggen, Wilde logeren. Met veel moeite
» huurde ik nog een bed in de herberg, en at er tamelijk slecht."
St. Avoid, waar zij vervolgens kwamen, was een redelijke stad, waar zij goede
stalling doch slecht logies vonden. Van hier schreef Stinstra met betrekking tot den toestand in zijn regiment : v Mijn paard zal ik maar houden, daar zich het beest nu weder goed

1)

Ook G. Buma schrijft hierover waar hij meldt: ))Te Metz heb ik Gijzelaar en de drie anderen gesproken ; zij
op kamers en deden een dienst, maar waren. onder surveillance van de politie." (Arch. v. Leeuwarden).
Van de hierbovengenoemde personen behoorden J. N. B. Lutteken uit Utrecht, W. Roell, P. H. Goll van Frankensteyn, J. N. Warin en D. Borski, alien uit Amsterdam, tot het contingent van het departement der Zuiderzee, dat
tengetale van 154 man Amsterdam had verlaten in vier detachementen op 26 Juni, 3 Juli, 15 Juli en 31 Juli 1813.
Warin en Goll vormden met vier Utrechtenaren het zestal dat voortdurend zich bleef verzetten teen de oproeping
en die dan ook afzonderlijk door de gendarmerie naar Metz waren gebracht. (Mr. N. de Roever Az., De Gardes
d'Honneur uit het Departement der Zuiderzee. 1886).
Hetgerucht van het sneuvelen van Borski was onjuist, daar deze goed en wel uit den oorlog teruggekomen is,
hw oonden
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) houdt ; de meeste disputen die ik met de Vlikkers heb, worden mij door hem berokkend,
,hij slaat en bijt er zoo onmeedogend in om, dat de Heeren zomtijds verpligt zijn den
» volgenden dag te voet te gaan. Hij is voor het eerst thans wat gedrukt, zijnde dit ver» oorzaakt, doordien hij 31 uuren den zadel gedragen heeft, toen ik quartiermaker was,
2, ik kan er evenwel nog omzadelen bij de inspectie. Te Metz waren er van de 150 meer
»dan 70, die den zadel of het valies niet dragen konden. — Palsma, Witteveen en Everts,
) moeten er den gantschen dag bij loopen."
19 October kwamen zij aan te Saarbriick waar Stinstra een uitmuntende kamer
kreeg, zelfs met twee bedden, terwijl hij daar in de Drei Mohren ging dineren. — Over
zijne finantien schrijft hij van daar, dat het geld, dat hij uit Friesland had medegenomen,
thans was opgebruikt, en dat hij begonnen was aan hetgeen hij te Tours voor zich zelf
had opgenomen.
, Sedert Joinville ontbijt ik voor mijn vertrek altijd met een kom koffy en een
»broodje dat meest 1 franc kost, zelden minder, bij onze aankomst meest weder koffy en
»ten 5 uur eten. Dit kost zeker meer, dan wij anders behoefden, doch wat zullen wij ook
g al minder ? Bij een slager gaan om daar wat vleesch te koopen, en dan hetzelve in per»soon gereed te maken, kan ik nog niet, dit is anders de minder kostbare manier van de
» meesten mijner makkers. Wij krijgen daags frcs 1,25 gage, doch zijn veel meer nodig
aan onderhoud van ons en onze paarden, daar alles in de herfst, en vooral onze laarzen
» onbedenkelijk lijden. Wij hebben dagelijks lange reizen en dus vermoeijend, ook ga ik
» dikwerf te voet, de rustdagen houden bovendien op."
Over de volgende dagen ontbreekt wederom de mededeeling, daar een brief Welke
Stinstra den 27 October uit Mainz aan zijne ouders verzond niet terecht schijnt te zijn
gekomen, althans niet meer aanwezig is. Op de feuille-de-route wordt de daarin afgelegde9
weg aangegeven via Hombourg, Landstadt, Kaiserslautern, Winneiler, en Alzey naar Mainz,
waar het detachement den 26 October aankwam. Aanvankelijk verkeerden zij in de meening
dat zij vrij lang aldaar zouden blijven, zoodat Stinstra met Palsma eene slaapgelegenheid huurde,
een kwartier van Marienborn, maar reeds daags daarop, juist toen de hospita hun pannekoeken
voor avondeten had beloofd, ontvingen zij geheel onverwacht bevel te paard te stijgen, en
vernamen zij dat het eskadron dadelijk over den Rijn moest trekken , doch nadat zij twee
wren lang op de Grand-Place hadden gestaan, werd hun des avonds ten 7 uur gecommandeerd de stallen te gaan betrekken, even te voren verlaten door het 6 de eskadron. Toen
werd weder een gerucht verspreid dat zij te Mainz zouden worden geoefend en zeker veertien
dagen zouden blijven, en dus huurde Stinstra met Palsma zamen met groote moeite een
kamertje, dien dag verlaten door hunne vrienden Buma en Wentholt en met uitzicht op
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den Rijn 1 ). Doch toen hij den volgenden dag ten 124 uur in de stal was en zich gereed
maakte zijn paard te roskammen, werd plotseling »a, cheval 1" geblazen en tevens het bevel
gegeven dat men zich binnen een half uur moest depecheren. En inderdaad reeds ten

2

uur

was het escadron buiten Mainz op weg naar Worms.
De oorzaak van al deze weifelingen was natuurlijk het bekend worden van den
slag bij Leipzig, en van de gevolgen daarvan. Op den

October scheen dit nog niet
het geval te zijn, ten minste een brief van den Garde G. Buma van dien dag vermeldt
alleen » Mentz is een stad zoo groot als Groningen, maar Lang zoo goed niet bebouwd ;
22

»het krielt hier zoo van militairen, dat men volstrekt niemand met een zwarten rok of
» anders ziet. Zelfs de schooljongens loopen hier in uniform en gaan met cle trom voorop
» naar school. Er is streng verbod dat geen militair de schipbrug mag overgaan 2) .
Den 23 October evenwel schreef dezelfde, hoe hij den voorgaanden dag 3000
gekwesten had zien binnenkomen, waarvan in een half uur 19 stierven, waardoor hij bizonder
was getroffen 3).
Nog nader wordt dit beschreven in den brief van den Garde Vincent de Swart, mede
behoorende tot de Friesche contingent, d.d. : Mainz 25 October 1813. Hij schrijft
»Ik geloof dat indien de taken zoo voortgaan, wij schielijk weer naar huffs zullen
»keeren, ten minste de Beijerschen staan met

40000

man tegen ons te Mannheim. Gis-

»teren nog zijn hier 60000 man uit de groote armee komen retireren, en de keizer wordt
»hier alle dagen verwacht.
»De Garde d'Honneurs die in het veld zijn geweest, komen allen te voet weerom,
»sommige zelfs zonder hemd ; de reden hiervan is dat de kozakken tin in hun paarden
»gekregen hebben, en hun zoo geplunderd hebben, dat zij nu zelf mooi zijn met de dol» mans en pelzen onzer kameraden, die dan zoo arm teruggekomen zijn, dat er zelfs
»een hier op de markt van Mentz van honger en kommer gestorven is.
»Oosting en de andere Groningers zijn met het 5 de escadron gecantoneerd tusschen
»Frankfort en Hanau. Zij komen hier echter van daag retireren en hebben dus hunne
»bravoure niet aan den dag kunnen leggen."
Aan den voet van dien brief meldt hij nog : »Zooeven is ons Escadron vertrokken ;
Pik ben achtergelaten met Dronrijp, een Groninger. De Cozakken zijn te Frankfort, acht
» uur van hier ; de keizer word alle oogenblikken hier verwacht, alles retireert hier naar
»toe. De Prins van de Moskwa is met zijn korps reeds hier, de maarschalk Ney is
I ) Deze Buma was de schrijver. der brieven waarvan de copyen berusten in het Archief van Leeuwarden. Zijne
korte beschrijving van zijn verblijfplaats te Mainz komt geheel overeen met die van Stinstra.
2) Archief van Leeuwarden.
3) Archief van Leeuwarden.
6
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»vandaag geblesseerd aangekomen; de koning van Westphalen is ook hier naar toe
»gevlugt. Alles is in wanorde. God geve dat wij schielijk naar huffs kunnen keeren,
»men zegt dat het Russische Leger op Holland marcheert." 1)
Geheel in overeenstemming daarmede schreef Stinstra den 29 October zijne
indrukken, twee dagen vroeger te Mainz ontvangen : »Mentz is mij in de hand gevallen,
D

bij nader inzien; het krielt daar van militairen, en de wegen landwaarts in zijn er vol

»van; de nacht toen ik er was, moesteh er velen op de straat overnachten. Zieken en
»gekwetsten zijn er eene menigte, doordien alles uit Frankfort, hetgeen ontruimd is, naar
»men zegt, naar hier afzakt. Evenals in alle menschelijke zaken, zijn ook koningen voor
»trouwloosheid vatbaar. Ten minste de Geallieerden schijnen onzen Keizer te hebben
»aangehangen tot zoolang zij door Z. M. beschermd wierden, en van hem dienst konden
» hebben, en hebben thans de slegtheid dit alles met ondankbaarheid te beloonen. De
»zaken nemen evenwel eene wending dat wij weldra op eene blijde uitkomst kunnen
»hopen; de Fransche wapenen, verzekert men, kunnen niet anders dan het geluk onder» vinden, hetgeen zij verdienen. Men zeide hier in het koffijhuis heden reeds, dat de
» vrede getroffen was. Ik geloof echter niet, dat de Keizer, nu hij de zaken bijna ge»wonnen heeft, zich daartoe zal laten overhalen." 2)
In een iets later verzonden brief aan zijne verloofde, mej. Banga komt Stinstra
nogmaals terug op dezen toestand : »Onder weg hadden wij order gekregen ons over
»Mentz naar Frankfort te begeven, dan bij onze aankomst in de eerste plaats had het
»ongeluk onze troepen reeds tot aan den Rhijn doen retireren, zoodat het onmogelijk
»was over deze rivier te geraken. Mentz was bezet met 60000 man. Zieke en gebles»seerde militairen heb ik er op straat zien sterven en wierden er dagelijks tien wagens
»vol begraven."
Te Mainz had Stinstra den brief van zijn vader ontvangen met het antwoord op
zijn verzoek om over d000 francs te mogen disponeren, (zie pag. 35). Hij antwoordt
daarop : »Gij hebt verkeerd eenigen argwaan tegen zeker iemand opgevat, die bij de
»zaak niet verdienen, en mij alleen bijstaan Wilde. De kans evenwel is mij thans te groot,
» om zooveel in de steek te laten, ook is de tijd te kort de zaak in quaestie te onder»nemen. De Heer G. is bovendien door ziekte met vele anderen achtergebleven."
1) Archief van Leeuwarden.
Deze ellende wordt ook met levendige kleuren geteekend in den tweeden zang van het gedicht „De Gardes
sd'Honneur, in vier zangen, door D. H. ten Kate van Loo, 's Gravenhage, bij Johannes Allart 1815", een werk dat
trouwens meer rijk is aan dichterlijke ontboezemingen, dan aan eene historische mededeeling van feiten. De schrijver
was uit Amsterdam en behoorde tot het 3 de detachement Gardes van het Departement der Zuiderzee, dat i5 Juli
1813 Amsterdam verliet.
2) Zie noot I, pag. 32.
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Nadat het escadron alzoo den

28 sten

Mainz verlaten had, trokken zij onder zwaren

regen en sneeuw tot des avonds to uur naar Oppenheim. Stinstra en Palsma waren op
dien rid van hunne escouade afgeraakt en kwamen daardoor te laat om een billet van
inkwartiering te krijgen, doch na eenig zoeken gelukte het hun hunne paarden onder dak
te brengen in den stal van het kasteel, dat midden in het dorp lag, en waar de graaf
reeds twintig paarden opgenomen had. Zij zelven, doornat en verkleumd, vonden eten,
warmte en een goed bed bij een vriendelijken Duitscher.
29 October, ten 9 uur verlieten zij Oppenheim en bereikten ten

2

uur Worms.

Stinstra schrijft hierover. »Bij de Duitschers ben ik beter naar mijnen zin dan bij de
»Franschen, omdat ik met de eersten beter kan omgaan. De kapitein nam mij heden
Aden gantschen refs aan zijne zijde, om als interpret te dienen."
Van Worms marcheerden zij naar Frankenthal, waar de helft van het escadron
bleef, terwijl de andere helft doorging naar Oggersheim, een stadje aan den Rijn tegenover
Mannheim gelegen, en aldaar acht dagen vertoefde. Toen zij daar aankwamen waren daar
reeds minstens i000 man ingekwartierd, » zoodat het van zelf spreekt dat wij alien op
»stroo moesten slapen"
Den

2

November schreef Stinstra : »In de drie herbergen is voor geld geen bed

}te bekomen, evenwel heb ik het goed, de Heer Gerards heeft voor zich een klein
}kamertje, bij dezen slaap ik zoolang wij hier zijn.
»Wij hebben hier niets te doen dan tweemaal per dag het appel bij te wonen,
» onze fourage te halen en onze paarden op te passen. Den overigen tijd zit ik met
} Helmich en anderen trouw bij den kachel in de herberg."
Als bizonderheid vermeldt hij verder hoe hij » een zak egte koffijboonen" was
meester geworden, die 16 St. Holl. kostten, en verder dat hij den 4 November een bezoek
had gehad van Buma, Wentholt, Brouwer, de Roock, Deketh en Gorter, alien Friesche
Gardes, wier escadron meer Zuidwaarts naar Landau gedirigeerd werd.
Over den algemeenen toestand schrijft hij : » Z. M. is gisteren te Mayence aangeko» men, 1) ik denk dus dat de zaken afgedaan zijn. De Russen en Pruissen ten minste heb» ben, naar men zegt, in de laatste affaire 40,000 man verloren ;het verlies van de Franschen
»komt daar niet bij. Ofschoon evenwel de zaken geheel ten voordeele van de Franschen
»lopen, zijn er egter ettelijke troepen Baden en Kozakken voorbijgetrokken, die aan den
} anderen kant van den Rhijn niet verre van ons of het land afloopen ; dezelve zullen, ver»trouw ik, wel spoedig in handen vallen, waar zij behooren. Wij intusschen zijn bestemd
» om dezelven, indien ze mochten overkomen, terug te houden. Ik denk evenwel dat zij
I)

Napoleon vertoefde van 2 tot 7 November te Mainz en kwam 9 November te Parijs aan.
6*
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» zoo onbeschaamd niet zullen zijn. Straks hebben wij order gekregen .onze paarden elken
»avond ten 8 uur te zadelen, en binnen to minuten op te zitten, zoo dat noodig mogt zijn.
)> Wij hooren ieder oogenblik het donderend geschut, en zien wel dat de Franschen
» alweder een stap ten onzen voordeele doen. Hartelijk wensch ik dus, dat het onzen Keizer
»moge behagen, zooals hij dat dikwijls te voren deed, de vrede aan een verslagen vijand
Haan te bieden, ter bewaring van meerder menschenbloed, die niet missen kan dezelve aan
»to nemen, onder wat voorwaarde ook dezelve worden voorgeschreven. 1)
» Van onze Comp. zijn velen ziek of achtergebleven , dagelijks moeten er verschei» dene gardes gereed en hunne paarden gezadeld zijn om op ordonnance te rijden. Morgen
x geloof ik dat ik aan de beurt ben. Heden zijn er reeds 14 vertrokken."
Ook aldaar hield het doortrekken van allerlei troepen, afkomstig van de Groote
Armee en zulks in grooten getale, voortdurend aan.
Overigens bekwam dit dikwijls zeer vermoeiende levee Stinstra niet slecht , over
zijne eigene persoon schrijft hij : »Mijne kleederen worden mij alle te klein, ik begin er
» vrij zwart uit te zien, en heb ook een paar kleine snorretjes, die wij moeten laten groeijen."
Kenschetsend voor de kennis van den gemoedstoestand onder de troepen is nog
het navolgende. Joannes Stinstra had, zooals in den aanvang deter eeuw algemeen gebruikelijk was, op het einde van zijn studietijd een album met losse blaadjes aangelegd voor
inschriften, bij wijze van een Album Amicorum. De eerste zijn van 1810, doch vooral
talrijk zijn de herinneringsblaadjes in de maand Juli 1813 loopende tot den 28 sten, den
dag van het vertrek naar het Leger. Opmerkelijk echter is het dat zelfs onder die ernstige
gebeurtenissen, op weinige uitzonderingen na, vrienden, zoowel als vriendinnen, zich bepaalden tot de meest onbeduidende Fransche en Hollandsche rijmpjes en vriendschapsbetuigingen. Slechts in een viertal, onderteekend door J. Noyon, Nauta, Overbeek en Prof. H.
Wassenbergh, wordt bepaald gedoeld op de bestaande omstandigheden.
Dit album had Stinstra naar Frankrijk mede genomen, en juist tijdens het verblijf
te Oggersheim werd daarin den 1 November 1813 een blaadje beschreven door zijn vriend
den Marechal-des-logis I. Helmich, met den volgenden inhoud
»Daar wij beide in 't zelfde ongeluk deelen,
»Is niets beter in staat, onze smart te heelen,
» Dan met gelatenheid ons lot of te wagten,
» Terwijl waare vriendschap 't zelve zal verzagten.
D Eens in een gelukkiger stand geplaast zijnde, hoop ik dat deze weinige regelen u eenen
» oprechten vriend zullen doen gedenken, die met u hetzelfde ongelukkig lot ondergaan heeft."
I. Helmich."
1)

Zie noot I, pag. 32.
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Hieruit spreekt zeker slechts onderworpenheid aan een onafwendbaar noodlot, maar
geen zweem van verzet daartegen. Bij Stinstra daarentegen bleven de vroeger reeds half
uitgesproken gedachten bestaan, zooals blijkt uit hetgeen hij den 5 November nog uit
Oggersheim schreef:
»Heden morgen hebben wij order gekregen ten I2 uur met de karabijn te exerceeren.
»Mijn paard is thans in den besten staat, zoodat hij reeds wat weelderig wordt, en heden
» morgen met mij op de loop is geweest. Hij is veel beter in staat, dan toen ik vertrok,
» zoodat ik met behulp mijner scherpe sporen, al vrij wat doen zal kunnen."
7 November verlieten de Gardes Oggersheim en bereikten na drie nachten in kleine
dorpen te hebben verblijfgehouden, den

IO den

Lauterburg, Stinstra werd van daar den isden

gedetacheerd naar Pichelberg, »een ellendig dorp", drie uren Noordwaarts gelegen. Van
daar schrijft hij : »Men kwam mij hier aanzeggen dat ik den volgenden morgen 3 uur
» den wacht moest betrekken aan den Rhijn, drie uren van hier gelegen. Daar heb ik 32
» uren (en dat steeds zonder mantel) een allerbeklagelijkst Leven geleid. Midden in den nacht
»sloeg onze hut van stroo in den brand, en wierd dus ons vuur, het eenigste wat ons
» was overgebleven, kort daarop door den regen uitgebluscht. Den volgenden dag ging ik
» naar Lauterburg en heb mij van daar om den anderen dag naar de rivier moeten begeven,
» om daar onder den blooten hemel te bivouacceren, omdat onze Comp. slecht weinige
» manschappen heeft, die of om zich zelf of om hunne paarden in staat zijn deze wachten
»waar te nemen. Dit lot is mij vier malen ten deel gevallen, en weet ik waarlijk zelf niet,
» hoe ik en mijn paard alles nog hebben uitgehouden. VOOr dezen nacht, had ik in vier
» nachten niet uit mijne laarzen geweest, en echter ben ik, na dien nacht goed geslapen
»to hebben, weder volkomen frisch."
Deze zeer zware dienst kon echter niet Lang worden volgehouden. » Ten einde ons
wat uit te rusten" werden zij den 2I November te Lauterburg vervangen door een andere
Compagnie en begaven zij zich weder Noordwaarts naar Herxheim bij Landau, van waar
Stinstra den 22 November zijn laatsten brief verzond aan Mejuffrouw Banga.
»Men zegt dat wij hier zes dagen zullen blijven, en dan weder naar onze posten
p op den Rhijn moeten. Hoe ik het dan weder goed zal maken, weet ik niet, maar wel
» dat ik voor deze vermoeijenissen niet berekend ben. Van onze Compagnie zijn gisteren
» I 7 naar het Hospitaal gezonden en I 1 paarden onbekwaam verklaard ; 5o anderen zijn
» buiten staat om den dienst te doen. Twee Gardes d'Honneur zijn den vorigen dag ge» storven met een van welken ik dien akeligen nacht aan den Rhijn doorgebracht had.
»Een officier van eene andere Compagnie, die ook hier ligt, heb ik heden morgen met
» alle kerkelijke en militaire plechtigheden zien begraven, en ben ik gelogeerd bij een Boer,
» die zijn zoon voor een paar dagen had thuis gekregen, nadat hem de twee voorste vingers
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»waren afgeschoten. Wij liggen in deze oorden om een linie te trekken en daardoor den
»vijand het overtrekken over de rivier te beletten, of althans bericht te brengen, dat hij er
» over getrokken is. Dikwijls heb ik ze aan de overzijde zien rijden, en geloof dat zij er
» wel spoedig overkomen zullen, daar dit met de oogmerken van onzen Keizer niet strijdig
»schijnt te zijn

1).

Ik hoop er het beste van, daar onze posten ten dezen opzigte hier vrij

»gevaarlijk zijn en er van den overkant wel eens wordt geschoten.
»1k heb u nu weder van mijne omstandigheden en staat berigt gegeven en ben
D

b uit en staat te zeggen, wanneer ik dit weder zal kunnen doen. Dat ik lang Garde d'honneur

» zal blijven, geloof ik niet, maar hierin ligt niet opgesloten dat ik spoedig naar huffs zal
»keeren. Houden wij evenwel maar goeden moed en hopen wij op een gunstigen uitkomst."
Hiermede eindigt deze serie brieven ; het hierna volgende verhaal van het einde
der militaire loopbaan van Mr. Joannes Stinstra is tezamengesteld uit mededeelingen van
lieden aan wie hij dit persoonlijk verhaalde en aangevuld door hetgeen W. Eekhoff in zijn
2. Friesland in 1813" meldt, mede naar persoonlijke herinneringen van andere Gardes.
Zooals blijkt uit het einde van den laatstaangehaalden brief, begon bij Stinstra
meer en meer het voornemen te rijpen, om te beproeven aan den krijgsdienst te ontkomen. Zeer zeker werd hij in dat plan bevestigd door het bekend worden van de overgave
van Dresden op 1 1 November, waardoor de Franschen hun laatste vaste punt in dat deel
van Duitschland verloren, en evenzoo door de geruchten die zich juist in die dagen verspreidden, dat Napoleon de nog aanwezige Gardes d'Honneur zou doen gevangen nemen,
ten einde die te bewaren als gijzelaars voor alles wat hunne betrekkingen tegen hem
mochten ondernemen.
Inderdaad werd dit ten uitvoer gebracht ; de Gardes werden te Landau van wapens,
mantels en paarden beroofd en staatsgevangen verklaard, waarna zij via Luneville en door
modder, sneeuw en hagel naar Bourges werden gevoerd, waar zij gedurende vier of vijf
maanden werden gevangen gehouden. Op deze vermoeiende refs werden zij geheel als
misdadigers behandeld, en des nachts met allerlei boosdoeners in de gevangenissen opgesloten.
Eenige hunner konden zelfs Bourges niet bereiken, maar moesten zwaar ziek
te Metz achterblijven in het groote hospitaal waar zij in den langen en strengen winter
die volgde, veel hadden te lijden door gebrek aan verpleging en door de koude. Ook deze
moesten vier maanden blijven in de streng geblokkeerde stad 2).
Hetzelfde lot trof een achttien-tal Gardes die te Tours waren achtergebleven, en den
1) Zie hoot I, pag. 32.
2) Zie: D. H. ten Kate van Loo : de Gardes d'Honneur, derde zang en aanteekeningen
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Jo December werden gevangen genomen; zij moesten eerst drie weken aldaar in het tuchthuis doorbrengen, waar de koude en het gebrek aan voedsel, zoomede de hooge mate van
morsigheid en het talrijke ongedierte hen zeer deden lijden, tot zij 1 Januari 1814 naar
Bourges werden gevoerd.
Eerst in het voorjaar van 1814 werd het dezen jongelieden vergund weder huiswaarts te keeren.
Alvorens echter dit lot velen zijner kameraden trof, volvoerde Stinstra zijn voornemen ; de juiste datum is niet na te gaan, maar moet liggen tusschen den 2a November,
7sten toen een
toen hij blijkens zijn laatsten brief zich nog te Herxheim be yond, en den 2
zevental andere Gardes, van Hijlckama, Nauta, Buma, Wentholt, Gorter, de Roock en

Nijland uit Overijsel, later dan hij, ontvluchtten. 1 ) Te zamen met zijne vrienden Palsma en
Eisinga, met den Zwollenaar Helmich en met van Knijff begaf Stinstra zich des avonds
naar den Rijn, waar een hunner een open aak had zien liggen, toebehoorende aan een
smokkelaar. Voor eene belangrijke som haalden zij dezen man over hen, met achterlating
van wapens, paarden en bagage, over te zetten, en waren juist met die onderhandelingen
bezig, toen zij verschrikt werden door de komst van twee andere Gardes, welke zij aanvankelijk voor spionnen hielden en dreigden te dooden, tot het bleek dat dit twee Italianen waren, die met hetzelfde doel als zij derwaarts kwamen. Deze ontvingen daarop verlof
mede in de aak te gaan, en verwijderden, aan de overzijde gekomen, zich Tangs hun eigen
weg. Stinstra en zijne vrienden waren nu het gevaar te boven van door de Franschen
als deserteurs te worden gegrepen, doch bevonden zich thans op vijandelijk grondgebied, zoodat zij met groote moeite tusschen de aan den Rijn geplaatste voorposten doorkwamen.
Hoewel zij ruim van geld waren voorzien, durfden zij dat niet vertoonen, bleven over dag
in hooibergen en schuren en bereikten eindelijk Cassel, waar zij inderdaad door de troepen
der Geallieerden werden gevangen genomen en naar Frankfort gevoerd. Zij werden daar
echter als Nederlanders erkend, en ontvingen verlof naar het vaderland terug te keeren,
welke refs zij via Munster goed volbrachten ; van deze laatste plaats is het eenige schriftelijke document afkomstig, dat op deze ontvluchting betrekking heeft n.l. een blaadje dat
van Knijff aldaar den 9 December 1813 schreef in het album van Stinstra. De ontboezeming is vrij Tang en is voornamelijk een dankbetuiging voor de vriendschap hem door
dezen laatste bewezen, terwijl hij verder geheel zonder bekenden was ; o. a. komt daarin
voor : » Gij waart het die mij het eerst naar 4 maanden leeds het ontwerp voorsteldet om
» onze slavernij te ontvlugten en naar het vaderland terug te keeren, terwijl gij mij door eene

1)

W. Eekhoff, Friesland in 1813.
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) aangename tijding moed inspraakt toen het oogenblik daar was om het te volvoeren"

en verder aan het einde :
» Het kan verkeeren. Deze spreuk van Brederode werd mij op weg naar Tours
» door een vriend herinnerd, en zij is ook alweder niet onvervuld gebleven."
Het Staatkundig Dagblad van de Zuiderzee van 28 December 1813 vermeldt de
terugkomst te Leeuwarden van vijf Gardes d'Honneur, nog gevolgd door dertien anderen
D

alle welke zich door hunne stoutmoedigheid aan het fransch geweld ontrukt hebben",

maar zonder opgave van den datum.
Volgens Eekhoff waren de eerstgenoemden een deel van het zevental, waartoe
. o. a. ook G. Buma behoorde, terwijl Stinstra en zijne drie Friesche vrienden zeer spoedig
daarna te huis kwamen en wel den 15 December 1813.
Uit vrees voor herkenning had Stinstra zooveel mogelijk zijne montering voor
andere kleederen verwisseld en bracht daarvan slechts een rood vest en een donkergroene politiemuts te huis, welke laatste zich thans bevindt in de verzameling in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
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Mei 1815 werd het huwelijk gesloten van Mr. Joannes Stinstra en Mej.

Elisabeth Banga.
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