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V

[Voorwoord]
Jacob Bicker Raye, de schrijver van dit dagboek, stamde uit een geslacht van
Waalsche refugiés; in het oudste poorterboek van 1584-1604 wordt vermeld, dat op
20 October 1588 Jan Ray, kruydenier van Antwerpen, als poorter dezer stede zijn
poortereed heeft gedaan in handen van den presideerenden burgemeester. Dit
‘kruydenier zijn’ moeten we niet te beperkt opvatten; dr. van Dillen, wien we deze
mededeeling dankten, heeft ook geconstateerd, dat blijkens zijn latere rekening bij
de Wisselbank zijn bedrijf van vrij groote beteekenis moet zijn geweest. In 1631
treffen we een Jan Ray aan als suikerraffinadeur; mogelijk is het dezelfde, die in
1658 genoemd wordt als wonende aan de Heerengracht in ‘de Harde Bollen’; deze
was heer van Breukelerwaard, welke heerlijkheid later op zijn gelijknamigen zoon,
den vader van Jacob, overging.
Eerstgenoemde, geboren in 1660, trad op 15 Febr. 1696 in het huwelijk met de elf
jaren jongere Aletta Catharina Bicker; beide woonden op de Keizersgracht, de bruid
werd geassisteerd door haar vader Jacob Bicker, kapitein van een compagnie soldaten;
haar moeder was Anna Maria Scott, uit een zeer gegoede familie. Uit dit huwelijk
werden drie kinderen geboren, Joan, Jacob en Eva; de tweede kreeg den naam zijner
moeder aan de zijne toegevoegd.
In latere jaren heeft de familie blijkbaar permanent op de hofstede Leewenvegt,
welke van de ouders van mevr. Raye geërfd zal zijn, doorgebracht; daar is Jan Raye
in 1712 overleden.
Hoewel de familie Raye niet tot de regeerende geslachten behoorde, was zij er
toch nauw genoeg aan verwant om eenige kruimpjes van den regeeringsdisch op te
vangen; de oudste zoon werd kapitein ter zee bij de Admiraliteit van Amsterdam;
om zijn inkomsten aan te vullen, werd hem in 1718 het ambt van Afslager aan de
Groote Vischmarkt geschonken, waaruit hij belangrijke inkomsten trok, terwijl hij
het werk door een plaatsvervanger kon laten waarnemen. Ook den jongsten zoon
viel een betrekking ten deel; hij werd op
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12 Juni 1723 aangesteld tot Collecteur van den excijns op turf en kolen; zes jaar later,
op 12 Jan. 1729, werd hij ‘geavanceert’ tot Boekhouder van het Korenboek, welke
ambt hij jarenlang, tot 1763, heeft waargenomen.
Naast zijn ambt op het kantoor van den Grooten Excijns, op den hoek van de
Oudebrugsteeg gelegen, dat hij persoonlijk schijnt te hebben waargenomen en hem
een inkomen van f 1615.- verschafte, kreeg hij in 1736 nog een ander, winstgevender
en gemakkelijker baantje; toen zijn broeder Joan in 1736 gouverneur werd van de
kolonie Suriname, werd hem, door invloed van zijn bloedverwant, burgemeester
Balthasar Scott, diens betrekking van Afslager, later Vendu-meester, aan de Groote
Vischmarkt opgedragen, die hij door een betaalden substituut liet waarnemen, terwijl
hij zelf de niet onbelangrijke inkomsten, 2½ % van het saldo der verkochte visch,
kon opstrijken; het leverde hem gemiddeld f 500 per maand op, een enkelen keer
zelfs het dubbele. Teekenen we verder aan, dat hij in hetzelfde jaar kapitein werd
der schutterij, als hoedanig hij in 1748 door Willem IV ontslagen werd; dat hij in
hetzelfde jaar na de afschaffing der pachterijen Collecteur van's Lands recht op de
inkomende granen werd, welk ambt hij echter reeds na een jaar wegens de daaraan
verbonden onaangenaamheden neerlegde, dan hebben we hiermede 's mans ambtelijke
loopbaan geschetst.
Niet veel meer weten we van zijn particulier leven. Op 25-jarigen leeftijd had hij
zich, op 18 Febr. 1728, ten huwelijk laten aanteekenen met de 22-jarige Maria Sophia
Goossens, wonende op den Amstel, terwijl hij zelf op den Singel verblijf hield. Zijn
vrouw heeft hij slechts kort mogen bezitten; bij haar dood op 2 Juni 1733, liet zij
hem als eenig erfgenaam een bedrag van f 13.200.- na. Blijkbaar heeft hij toen zijn
huishouding opgegeven en ging hij bij zijn moeder, die in 1729 Leewenvegt had
verkocht en zich te Amsterdam had gevestigd, inwonen; achtereenvolgens woonden
moeder en zoon aan de Heerengracht bij de Reguliersgracht, aan den Amstel bij de
Heerengracht en ten slotte aan de Reguliersgracht, waar zij in 1755 op hoogen leeftijd
overleed. Hij brak nu opnieuw zijn huishouding op; na een tijdelijk verblijf in de
Warmoesstraat kocht hij echter in 1759 het huis - Si Deus pro nobis, quis contra nos
- op de
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Keizersgracht bij de Hartenstraat (nu No. 251) gelegen, voor een bedrag van f 17.500;
tot aan zijn dood zou hij hier blijven wonen. Bicker Raye is, als zoo vele zijner
standgenooten, reeds vroeg aan de podagra gaan lijden; in 1747 bij het bezoek van
den nieuwen stadhouder Willem IV, wordt hij als kapitein van de schutterij deswege
van den dienst vrijgesteld. Verschillende keeren moet hij om deze reden het bijhouden
van zijn dagboek staken; in 1763 valt hem om dezelfde reden het waarnemen van
zijn ambt als boekhouder te zwaar, zoodat hij zich tot Burgemeesteren wendt: ‘te
kennen gevend, dat hy door zijn swaare indispositie van het podagra en verswakking
in de zenuwen en pesen niet meer in staat is sijn ambt na behoren te kunnen
waarnemen, waarom hy versoeckt, dat onder sijn opsicht en borgtogt de persoon van
Daniël Froon mogt worden aangestelt,’ wat goedgunstig wordt toegestaan; te voren,
op zijn 50en verjaardag deelt hij ons mee, dat hij ‘een weynig kreupel van de podagra’
is. Dit belette hem evenwel niet om in 1764 opnieuw in het huwelijksbootje te stappen
en wel met Lucretia Otterbos, de weduwe van een gestorven vriend, die ook aan de
Excijns verbonden was geweest. Zijn laatste jaren bracht hij gedeeltelijk in Maarsen
door, waar hij reeds vroeger een huisje, Annenhof, bezeten had en later een buitentje,
het nog bestaande Geesbergen, huurde. In 1772 staakte hij om onbekende redenen
het bijhouden van zijn dagboek; blijkbaar heeft zijn zwakke gezondheid er toe geleid;
toen hij in 1770 naar Geesbergen vertrok, moest hij in de schuit gedragen worden,
die hem van huis tot huis bracht. Eerst 5 jaar daarna is hij op 74-jarigen leeftijd
gestorven; hij is te Maarsen in het familiegraf ter aarde besteld. Aan Lucretia Otterbos
liet hij, behoudens een deel van zijn eigendom, dat hij als fidei commis bezat, een
kapitaal na van f 53 996,10-; zijn huis is daarbij op f 14.000.- getaxeerd, zoodat de
raming zeker aan den lagen kant zal zijn geweest. Van zijn ambt van Vendumeester
heeft hij tot zijn dood de inkomsten genoten.
Zooals men ziet is Jacob Bicker Raye niet de doeniet geweest, waarvoor hij wel
eens versleten is - zijn ambt op den Grooten Excijns heeft hij 40 jaar waargenomen!
- een mensch van meer dan gewone beteekenis is hij echter zeker niet geweest.
Hooger onderwijs heeft hij blijkbaar niet genoten; Fransche woorden verhaspelt hij
op een
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merkwaardige wijze. Van belangstelling in wetenschap, litteratuur of kunst bemerken
wij niets; slechts enkele keeren spreekt hij over den schouwburg, maar alleen als
daar iets heel bijzonders voorvalt, een brand bv. of als schouwburgbezoek tot schaking
van een minderjarige leidt; het bezoek van het wonderkind Mozart, in 1766, dat toch
sterk de aandacht zal hebben getrokken, vinden we niet in zijn dagboek vermeld.
Reizen, behalve dan naar buitenplaatsen van vrienden, vooral aan de Vecht gelegen,
schijnt hij niet te hebben gedaan; een enkele keer trekt een electriseermachine zijn
aandacht, maar voor de wetenschap gevoelt hij toch blijkbaar weinig. Wel bezocht
hij geregeld zijn societeit, het College No. 6 in de Garnalendoelen, nu de
Universiteitsbibliotheek, waar hij zich aan de raisonneertafel blijkbaar zeer op zijn
gemak heeft gevoeld en het nieuws zal hebben opgedaan, dat hij met zoo groote
zorgvuldigheid in zijn dagboek vermeldt.
Waar dus veel belangrijks aan Bicker Raye is voorbijgegaan, is er aanleiding voor
de vraag, of zijn aanteekeningen verdienen uitgegeven te worden. Dit nu is zeer zeker
het geval. We moeten toegeven, dat hij mee het ongewone vermeldt dan het gewone,
waardoor zijn beeld licht te donker zal zijn, dat verder cultureele zaken hem blijkbaar
weinig interesseeren. We kunnen er toch zeker van zijn, dat een stad, waar zulke
kostelijke verzamelingen van stadsgezichten werden aangelegd, waar de oprichting
van een instelling als Felix Meritis in het sterfjaar van Raye getuigt van een zoo
groote belangstelling, zoowel in de exacte wetenschappen als in kunst en letteren,
niet zoo armelijk op het gebied van den geest kan zijn geweest, als deze
aanteekeningen zouden doen vermoeden. Maar aanteekeningen als die, welke hij
ons heeft nagelaten, komen zoo spaarzaam voor en zij werpen een zoo eigenaardig
licht op het dagelijksche leven van zijn stadgenooten van de voornaamste tot de
geringste, dat zij daarom alleen reeds de aandacht verdienen.
Moeilijk is het uit de tallooze onderwerpen door Raye besproken, de
merkwaardigste aan te wijzen. Sterk spreekt uit zijn aanteekeningen de ruwheid, die
zoo wel in hoogere als lagere standen wordt aangetroffen, soms bemanteld door een
schijn van decorum, zooals b.v. bij dien oppasser uit een nachthuis, die na geeseling
en brand-
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merking den beul verzoekt hem zijn paruik weer op te zetten, die bij de behandeling
afgevallen was. Talloos zijn de mishandelingen, moorden en zelfmoorden, dat hij
vermeldt en welke door een barbaarsche bestraffing evenmin belet worden als door
ons meer humaan strafstelsel.
Deplorabel is voorts de gezondheidstoestand; onmatigheid in eten en drinken speelt
hierbij blijkbaar een groote rol. Ondanks de werkzaamheid van Boerhaave ligt de
geneeskunde nog blijkbaar in de windselen; aderlaten en klisteeren, bij de meest
verschillende ziekten, is begin en einde van alle wijsheid; een scherp ziektebeeld
heeft men blijkbaar niet; de meest verschillende ziekten worden aan podagra
toegeschreven en als zoodanig behandeld.
In bestuur en rechtspraak zeer bedenkelijke misstanden; knoeierijen en gesjagger
met ambten; vele politie-ambtenaren verre van integer, afgezien van de ambtelijke
toelating van het schandelijke composeeren met den Hoofdschout.
Gaarne zou ik ook hier wijzen op de talrijke aardige verhaaltjes, die Raye ons weet
te doen en waarbij hij toont, als hij dit wil, een goed verteller te kunnen zijn; over
de behandeling van vondelingen, over het uitstroomen van half Amsterdam om te
kijken naar de weegluizen, die in de boomen van den Binnen-Amstel heeten te huizen,
over een griezelig avontuur van schaatsenrijders op het IJ, over merkwaardige
bezoekers, als Paoli en baron von Neuhof, op een aardige beschrijving van een
uitstapje naar Maarsen van het stadhouderlijk paar in 1772, maar dit zou mij hier te
ver voeren; ik verwijs hiervoor overigens naar het zakenregister en naar het prospectus
van dit boek, waarin ik op verzoek der uitgevers verschillende punten uitvoeriger
bespreek, dan hier mogelijk zou zijn.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling, dat ik in het samenstellen van dit boek een zeer
bescheiden rol zou spelen, en slechts door een korte inleiding de aandacht erop zou
vestigen. Toen meer dan drie jaar geleden de heer Beyerinck met dit verzoek namens
de uitgevers bij mij kwam, heb ik hem den raad gegeven den tekst kort saam te vatten
en de merkwaardigste deelen in de woorden van Raye zelf weer te geven. Verder
hoorde ik niets van de zaak, maar toen ik
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enkele maanden geleden inlichtingen inwon, bleek, dat niet alleen de bewerker den
tekst had voltooid maar bovendien, dat deze reeds gezet was en voor een belangrijk
deel voor afdrukken gereed lag. Tevens vernam ik tot mijn groot leedwezen, dat de
auteur gevaarlijk ziek lag; enkele weken later, dat hij was overleden; tegelijkertijd
kreeg ik het verzoek van de uitgevers over het afdrukken mijn oog te laten gaan.
Het ingrijpen in eens anderen arbeid, vooral in die van een overledene, is steeds
een hachelijke taak, temeer daar mijn opvattingen op vele punten verschilden met
die van den bewerker. De heer Beyerinck had bij de bewerking andere regels gevolgd,
dan mij geboden schenen; hij had tallooze passages van Raye aangehaald, wel in
diens taal, maar in moderne spelling, waardoor veel van de bekoring van 's mans
naïeve wijze van voorstellen verloren dreigde te gaan. Voorts had hij aan den tekst
op zeer verdienstelijke wijze tal van verklarende aanteekeningen toegevoegd, meest
aan Elias beroemd werk: de Vroedschap van Amsterdam, ontleend, maar zonder
scherp aan te geven, wat aan Raye en wat van elders ontleend was. Ernstiger was
nog misschien een verschil tusschen den eersten bewerker en mij aangaande de
persoonlijkheid van Raye; zooals alle vorige schrijvers over dit onderwerp, zag de
heer Beyerinck in hem den patricischen leeglooper, die met een sadistisch genoegen
zich verdiept in de gruwelen, waarmee de achttiende-eeuwsche overheid de
euveldoeners binnen de perken meende te moeten houden; ik zag daarentegen in
hem een man, die veertig jaar lang een bescheiden ambt vervulde en die, als
achttiende-eeuwer door de kracht der gewoonte een anderen blik op de rechtspleging
had dan wij. Grondige herziening was dus noodig, als ik de verantwoordelijkheid
zou kunnen dragen; te bezwaarlijker was dit, omdat meer dan een derde van het boek
gereed lag om afgedrukt te worden, terwijl ook hiervoor vergelijking met den
oorspronkelijken tekst mij zeer noodig bleek. Het laatste stuk van het boek was
bovendien geschreven, toen de heer Beyerinck reeds door de ziekte, die hem ten
grave zou sleepen, was aangetast; aanvulling was hier beslist noodig, zouden we
geen verkeerd beeld geven van het geheel. Mijn bezwaren erkennend, hebben de
uitgevers mij carte blanche tot wijziging
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gegeven; waarvan ik zoo bescheiden mogelijk gebruik heb gemaakt. In de aanhalingen
heb ik de oorspronkelijke spelling hersteld; dat zij in de latere deelen van het boek
veel talrijker zijn, ligt gedeeltelijk aan de door mij toegevoegde stukken, die door
den eersten bewerker over het hoofd gezien of van niet voldoende belang geacht
waren. Verder heb ik zooveel mogelijk de herkomst van toevoegingen van elders
aangegeven; is het verzuimd, dan zij daarvoor naar het werk van Elias verwezen.
Door nootcijfers worden verder naar aanteekeningen van mijn hand verwezen, die
aan het einde van het boek vereenigd zijn; door middel van uitvoerige naam- en
zaakregisters heb ik voorts getracht de bonte stof eenigszins overzichtelijk te maken.
In één opzicht moet ik erkennen, dat het gelukkig is, dat de eerste bewerker aan
een door mij gegeven raad geen gevolg heeft gegeven. Ik had hem geraden het boek
te verluchten met een aantal van die prachtige stadsgezichten, waarin het
achttiende-eeuwsche Amsterdam zoo voortreffelijk is weergegeven. Hij heeft dit
niet gedaan; de illustratie is door de uitgevers opgedragen aan een hedendaagsch
kunstenaar, die na lezing van den tekst de teekeningen en aquarellen heeft vervaardigd,
die aan het boek een groote charme verleenen. En, hoe voortreffelijk ook het werk
van de Beyer en Vinkeles moge zijn, ik erken, dat op deze wijze een veel inniger
verband tusschen tekst en illustratie is ontstaan, dan anders mogelijk ware geweest.
In zijn zeer lezenwaardige inleiding tot de prachtige tentoonstelling ‘Amsterdam in
de 18de eeuw’, in den verloopen zomer door de goede zorgen van den heer Van
Regteren Altena in het Museum Fodor tot stand gebracht, heeft de stadsarchivaris
Mr. A. le Cosquino de Bussy, bovendien op het feit gewezen, dat de 18de-eeuwsche
stadsgezichten, alle getuigend van rust en bezonkenheid, feitelijk een valsch beeld
geven van den werkelijken toestand. Het dagelijksch leven was ook in de 18de eeuw
niet aanminnig en lieftallig, doch hard en moeilijk, een bron van strijd en onrust voor
de ziel. Maar het schijnt wel, dat de kunstenaars niets daarvan zagen, dat voor hun
blik het leven en de wereld met een zacht en teeder waas waren overtogen. En ook
de reden geeft hij daarvan: ‘de kunstenaars van die dagen zijn niet de bohémiens,
die onmaatschappelijken, de titanische worstelaars om de schoonheid,

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

XII
die zij zien, vast te binden in de materie; dit zijn nette en tevreden menschen,
voegzaam ingeschakeld in de samenleving, die hen als nuttige burgers erkent. In
trouwe, de 18de eeuw was meer waar en menschelijk dan de kunstenaars ons willen
doen gelooven.’ Ik acht het om deze redenen, waarmee ik mij geheel vereenig, een
voortreffelijke oplossing, dat een zoo begaafd kunstenaar uit onzen eigen, fel bewogen
tijd, als Anton Pieck zich ook hier weer toont, zijn medewerking heeft willen
verleenen tot de illustratie van dit werk en daaraan een zeer bijzonder cachet heeft
weten te geven.
M.G. DE BOER.
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Hoofdstuk I
Anno 1732
[7 Januari]

De Illustre School.

HET had hard gesneeuwd en het was op dien 7den Januaridag heerlijk winterweer.
Toen het sneeuwen ophield had Jacob Bicker Raye een wandelingetje gemaakt en
gezien, dat de liefhebbers van arren zich wel diverteerden. Waarschijnlijk had hij
zelf ook meegedaan. En thuis gekomen nam hij een groot vel oud Hollandsch papier,
doopte zijn ganzepen in de inkt, en begon zijn ‘Notitie van het Merkwaardigste Meyn
bekent, dat in het jaar 1732 Binnen Amsterdam is voorgevallen,’ met een berichtje
over dat wintervermaak.
Na de namen van de schepen, die op dien dag van de reede van Texel vertrokken
waren, genoemd te hebben, deelt hij nog mede, dat er in het jaar 1731 8384 menschen
in Amsterdam gestorven zijn.
Dat vond hij blijkbaar voor dien eersten dag genoeg.

[8 Januari]
Den volgenden dag, 8 Januari, was het honderd jaar geleden, dat de Illustre School
gesticht werd en
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dit ‘Eeuwgetij’ werd natuurlijk ‘solemneel’ gevierd. Professor Jacob Philips D'Orville
hield een zeer nette en sierlijke latijnsche oratie en er waren vele personen van aanzien
en geleerdheid bij tegenwoordig.
De volgende dagen krijgen wij een paar overlijdensberichten van personen,
behoorende tot de upper ten, en op den 15den was er een brandje te vermelden bij
een bakker in de Looierstraat, waarbij drie menschen door den rook waren gesmoord,
twee kinderen en de knecht. Maar deze laatste was toch blijkbaar niet heelemaal
‘gesmoord’, want die was ‘bijna verbrand’.
Den dag daarop alweer een ongeluk. Drie menschen zijn in de Plantage door het ijs
gezakt en verdronken.

[19 Januari]
Den 17den en den 18den een paar overlijdensberichten, meer niet. Maar de 19de was
een gewichtige dag, toen was er tenminste wat te zien. Er werd n.l. op den Dam
‘justitie gedaan’ en dat schouwspel had men niet gaarne gemist. De justitie zorgde
in dien goeden ouden tijd voor publieke vermakelijkheden. Ditmaal werd er een
persoon ‘levendig’ geradbraakt. Een bijzonder wreede straf, waarbij den patiënt, na
eerst op een houten kruis gebonden te zijn, de ledematen één voor één gebroken
werden en hij zoo doodgemarteld werd. De persoon in kwestie had dan ook een van
zijn medemenschen, door middel van vergift, naar de andere wereld geholpen. Dat
hadden de rechters althans als bewezen aangenomen en we hopen maar, dat ze zich
ditmaal niet vergist hebben, want dergelijke rechterlijke dwalingen moeten nog al
dikwijls voorgekomen zijn1). Een sterfgeval, dat de gestrenge heeren niet begrepen,
schreven ze maar al te dikwijls aan vergiftiging toe, zelfs wanneer hiervan geen
sprake was. Een ander, die, verraderlijk nog wel, een medemensch met zijn mes naar
de andere wereld had geholpen, werd gehangen. Blijkbaar was dat niet zoo'n groote
misdaad als de vergiftiging en dus waren de rechters clement geweest en hadden den
delinquent alleen maar gehangen en niet geradbraakt, wat veel onaangenamer straf
moet geweest zijn. Maar daarmee was 't nog niet uit. Zeven personen moesten nog
1) De twijfel, hier door den heer Beyerinck uitgedrukt, bracht mij er toe dit punt nader te
onderzoeken. Had hij de Confessie- en Sententieboeken ingezien, dan zou hij bemerkt hebben,
dat hier voor ongerustheid geen reden was. De 22-jarige Jan Hendrik Puls uit Halberstadt,
een barbier, was berooid in Amsterdam aangekomen en had een onderkomen gevonden in
de slaapstee van Dora Visser in de Moddermolensteeg. De broeder van de slaapsteehoudster
was na een drinkgelag plotseling overleden en had voor zijn dood Puls beschuldigd hem
vergiftigd te hebben; in zijn maag was een groote hoeveelheid rattenkruid gevonden. Puls
‘persisteerde aanvankelijk bij de negative’, waarop de hoofdschout verlof vroeg en kreeg
hem door pijn en banden van ijzer tot het bekennen der waarheid te dwingen. Nauwelijks
was ‘de patiënt’ ontkleed en op het bankje geplaatst, of hij bekende, toen de scheenijzers een
weinig aangezet waren, het feit bedreven te hebben; hij had uit zijn kist rattenkruit gehaald
en dat in het bier van den vergiftigde gestort, tegen wien hij geen redelijke reden van beklag
had. Na losgemaakt te zijn, herhaalde hij, ‘buiten pijn en banden van ijzer’ zijn bekentenis.
Al kunnen we de toegepaste methode niet bewonderen, aan zijn schuld was geen redelijke
twijfel.
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gegeeseld worden. Er waren ook twee vrouwen bij, die op zoo'n rammeling
getrakteerd werden.

[1 Februari]
De eerste Februari was altijd een gewichtige dag; dan werden de Burgemeesters
verkozen en was er tevens de verkiezing van hen, die in het volgende jaar in de
Schepenbank zouden plaats nemen. Het spreekt vanzelf, dat ons de namen genoemd
worden van de vier mannen die het hoogste gezag in de stad, gedurende het jaar
1732, zullen uitoefenen. Ook de schepenen worden niet vergeten.

[2 Februari]
Op de Kolk hebben ze op 2 Februari een man onder een paardenkrib dood gevonden.
Het feit is wel niet erg belangrijk, maar uit gebrek aan beter wordt 't maar genoteerd.
Veel belangrijker is natuurlijk de opbrengst van de stads groote accijns in het
afgeloopen jaar. We volstaan met het totaal te noemen. Dat was 341.111 gld.
Notaris Hendrik de Wilde had reusachtig geknoeid en werd om die bedreven
‘valsitijten’, ‘infaam en inabiel’ verklaard.
Hetzelfde lot trof, eenige dagen later, alle overlieden van het chirurgijns-gilde1).
Dat was een heel schandaaltje, toen het eindelijk aan het licht kwam, dat die heeren
meer dan dertig duizend gulden, die eigenlijk voor de weduwen en weezen van
gildebroeders bestemd waren, in hun eigen zak hadden gestoken. Zij hadden die
stakkers, inplaats van drie gulden per week, drie gulden per maand uitgekeerd. Verder
hadden ze de gildebroeders in plaats van drie gulden er vijf laten betalen. Maar nu
was er gelukkig een stokje voor gestoken en waren ze allemaal ‘infaam en inabiel’
en natuurlijk ook nooit meer ‘nominabel’ verklaard.
Dat er in dien goejen ouwen tijd ook wel eens niet al te solide gebouwd werd blijkt
uit het feit, dat op den 22sten Februari, door ‘het harde weer’, in de Vischsteeg, een
groote steen van een huis was gevallen, precies op een voorbijganger, die daardoor
jammerlijk was omgekomen. Een dergelijk ongeval was eenigen tijd geleden, op den
eersten

1) Voor het Chirurgijnsgilde zie: B.W. T h . N u y e n s : H e t o n t l e e d k u n d i g
onderwijs en de geschilderde anatomische lessen van het
C h i r u r g i j n s g i l d e t e A m s t e r d a m , uitgave van het Kon. Oudh. Gen. te
Amsterdam. Het gilde, dat zijn gildekamer en ontleedzaal had in de St. Antoniewaag, moet
wel onderscheiden worden van het Collegium Medicum of Genootschap der Geneesmeesteren.
De chirurgijns waren bestemd voor het behandelen van wonden en voorzagen de schepen
van medische hulp. Een nog lager staande groep, ook tot de het gilde behoorend, waren de
barbiers, wier heelkundig werk tot het aderlaten was beperkt.
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Kerstdag, ook al gebeurd. Toen was door den zwaren wind een heele gevel naar
beneden gekomen en nog wel in die drukke Kalverstraat. Drie menschen waren
daardoor ‘te pletteren’ geraakt, een vader en zijn zoon en nog een derde persoon. Zij
waren alle drie ‘bij de makelaars’.

[8 Maart]
Een poging tot zelfmoord was er op 8 Maart te noteeren. Een dienstmeid van mevrouw
Rijswijk had zich zelf een groot gedeelte van haar hals doorgesneden. Men was er
heel vlug bij geweest en door die schielijke hulp was de meid gelukkig nog gered.
Of de arme meid na haar herstel nog gestraft is, vernemen we niet. Zelfmoord was
immers strafbaar en poging daartoe dus ook. Wellicht zijn de rechters clement geweest
en vonden ze zoo'n half afgesneden hals genoeg. Het is intusschen lang niet
uitgesloten, dat het slachtoffer toch nog op een flinke geeseling, of erger, onthaald
is.
Omstreeks dezen tijd was er een veeziekte uitgebroken, waarover men zich nog al
ongerust maakte. Bicker Raye had er ook van gehoord en had de noodige inlichtingen
gevraagd, opdat hij er in zijn dagboek een notitie van kon maken. Men had hem
verteld, dat de ziekte, die men hier om de stad onder de paarden en het rundvee had
ontdekt, een ‘beginsel’ in Frankrijk en Brabant had genomen. De beesten kregen op
de tong een blaar, waarin een zeer scherp vocht was, waardoor de tong binnen
driemaal vier en twintig uur uit den mond viel. Men had er echter een middeltje tegen
gevonden en wel door met een zilveren instrument die blaar door te steken, daarna
het gat met peper, zout en knoflook te zuiveren en ten slotte tong en mond met azijn
te wasschen. Dan was er geen zwarigheid, had men hem verzekerd, maar het was
noodzakelijk de beesten driemaal daags te visiteeren.

[8 April]
Op 8 April is er een honderdjarige overleden en op 14 April was er brand in het
pesthuis, dat heelemaal afbrandde en waarbij vier of vijf menschen omkwamen, ‘tot
asse verbrant’. Het was een prachtbrandje ‘soo hevig dat geen menschen ooit
diergelijke hebben gezien, door dien de week te voren daar vier schepen turf in
opgedaan waren’. Onmiddellijk ging men weer aan het bouwen en kort daarna
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stond het Pesthuys wederom nagenoeg in zijn oude gedaante overeind. Het staat er
nog. Voor hoe lang?

[6 Juni]
Na eenige doodsberichten wordt op 6 Juni een griezelige vondst aangeteekend. Op
den Singel, bij de Latijnsche School, had men een menschenhoofd met zeven
kwetsuren, in een wollen dweil verpakt uit het water opgevischt. Twee dagen later
kwamen aan den Schreyerstoren twee menschelijke voeten bovendrijven en een week
daarna op den Achterburgwal, nog twee handen ook.

[31 Juni]
Het merkwaardigste dat op den 31sten Juni is voorgevallen is, dat een manspersoon
‘sig selfs ontmandt’ heeft. In Juli, eerst een moord op een turfdrager in de
Reguliersbreestraat bij de Duvelshoek en den volgenden dag een zware brand in de
ververij de Moor op den Groenburgwal.
Voor de joden had men in de achttiende eeuw al heel weinig respect. Bicker Raye
noemt ze nimmer zoo, maar spreekt van ‘smousen’; alleen de Hoogduitsche joden
werden trouwens zoo betiteld. Intusschen lieten de joden zich ook niet alles
welgevallen. Op den 26sten Juli was er een relletje in den Jodenhoek. Een hooischip
kon niet al te vlug door een brug en nu liepen eenige joden zoo maar met brandende
pijpen over het hooi. Of de schipper ze nu erg beleefd gevraagd heeft, dat niet te
doen, weten we niet; waarschijnlijk trad de man een beetje hardhandig op. Van den
wal gingen nu eenige jodenjongens aan het steenen gooien, wat weer aanleiding gaf
dat een burgerman er zich mee bemoeide en een van de jongens een ‘lap aan 't oor’
toediende. Die zal wel goed raak zijn geweest. Nu schoten vijf of zes joden toe en
wierpen zich op dien ‘burgerman’, die zoo degelijk afgetuigd werd, dat hij aan de
gevolgen stierf. ‘Zijn hart was te barsten getrapt’.

[4 Augustus]
Op 4 Augustus heeft een dienstmeid in een logement Malta wonende 30,000 gulden
uit de loterij getrokken1).

[6 Augustus]
Was er de vorige maand een ‘burgerman’ door joden zoodanig
1) Een herberg Malta stond in de Nes (zie blz. 354).
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toegetakeld, dat hij er het leven bij inschoot, op 6 Augustus was een jood het
slachtoffer geworden van vier of vijf geloofsgenooten. De vrouw van den verslagene
liet het er niet bij en wilde zich bij den heer Hoofdofficier (de hoofdschout) gaan
beklagen. Het arme mensch was ‘grof zwanger’ en ging in een slee naar het stadhuis.
Door de ‘alteratie’ over den dood van haar man, ‘verloste zij’ in de slee.

[9 September]
Joan Raye was de oudere broeder van Jacob; de man was kapitein ter zee en tevens
afslager van de groote Vischmarkt, een baantje dat later onze dagboekschrijver zou
krijgen. Uit de Dagelijksche Notulen van Burgemeesters blijkt, dat op 29 Maart 1726
aan Jan Raye, capiteyn ter zee in dienst van 't Collegie ter admiraliteyt alhier, vergund
is een tocht van zes maanden in zee te doen, mits behoudende zijn afslagerschap van
de Oude Vischmarkt. Nu, daar kon hij best gemist worden. Het was namelijk een
baantje, waarvoor de titularis niets anders te doen had, dan de niet onbelangrijke
emolumenten op te strijken. Op 9 September 1732 vertelt zijn broeder ons, dat hij
weer een schip heeft gekregen voor een convooireis.

[21 September]
Alweer een moord; er is een man bij de Lommert doodgestoken in den avond van
den 21sten September, en den 23sten woei het zoo hard, dat iemand in de Leliegracht
gewaaid is, en verdronken.

[2 Oktober]
Op 2 October komt het bericht van een scheepsramp. Er is voor Ameland een schip
gestrand. Van de bemanning zijn er achttien gered, maar de rest is verongelukt, en
de lading is als verloren te beschouwen. ‘Al het goed weg’.

[3 Oktober]
Een curieus overlijdensbericht is dat van den heer Vingerhoet op 3 October. De man
is ‘overleeden en heeft sig uit een venster geworpen en is te barsten gevallen’. Hij
zal toch wel eerst gevallen zijn alvorens te overlijden?
In de buurt van Enkhuizen raakte een kaagschip uit Texel aan den grond. Het gelukte
het weer af te brengen, maar het roer was verloren gegaan. Niettemin zette de schipper
de reis naar Amsterdam
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voort, wat heel onverstandig was met een onbestuurbaar schip. Een aanvaring met
een andere kaag was het gevolg en nu was het schip verloren. Wel werden alle
menschen, die aan boord waren - ‘het schip was geladen met Oost Indische matrozen
en desselfs kooyen’ - gered, maar de arme menschen waren al hun goed kwijt.
Acht of tien jaar onschuldig in de gevangenis te zitten is geen pretje en zeker niet in
zoo'n achttiende-eeuwsche, waar het allesbehalve comfortabel was. Toch had die
‘kaarel’ zoo lang in de gevangenis gezeten, toen hij eindelijk vrij raakte. Hij was
indertijd door zijn eigen wijf verklikt, omdat hij iemand zou hebben doodgestoken.
Die vrouw zal er, toen de man weer vrij was, ook van gelust hebben.

[18 September]
Op den 18den September werd er weer eens ‘justitie gedaan’; er werd echter niemand
gehangen of geradbraakt. Alleen werden er maar eventjes dertig gegeeseld, waarvan
er tien met een brandmerk vereerd werden. Het waren meestal dienstmeiden, die
huisdieven waren. Nu dat werd altijd extra zwaar gestraft; Mevrouw moest op haar
meid kunnen vertrouwen. Dat had de vrouw van doctor Reynestijn, die op de
Heerengracht, bij het Koningsplein, woonde, ook gedaan, maar ze was bedrogen
uitgekomen. Mevrouw had het trouwens bijzonder slecht getroffen, want bedoelde
meid had in haar vorige diensten ook gestolen. Nu volgde een klacht en de gedienstige
moest zich aan een gevoelige afstraffing onderwerpen en werd in het Spinhuis gezet.
Er liepen toen geruchten, dat zij onschuldig was en dat het gestolene teruggevonden
was, maar dat waren natuurlijk leugens. Niettemin wilde het gepeupel wraak nemen
over die onrechtvaardige straf en gooide op 21 October bij doctor Reynestijn alle
ruiten in, trapte de deuren en luiken kapot en drong naar binnen, waar danig
huisgehouden werd. In een zijkamer werden al het porselein en alle spiegels
‘gerenuweert’. Dat was voor de doctor een schade van meer dan vier duizend gulden.
De gewapende burgerij (de schutters) werden echter onder de wapenen geroepen en
daar had het gespuis respect voor en droop af.

[5 November]
Op 5 November was de commandeur en kapitein ter zee Isak Sweers
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overleden. Zooals het in de achttiende eeuw nog veel gebruikelijk was, werd hij in
den avond (van 11 November) in de Oude Kerk begraven, met het ceremonieel aan
zijn rang verschuldigd. Vier kapiteins ter zee, w.o. ook Joan Raye, de zooeven
genoemde broeder van onzen Jacob, fungeerden als slippendragers.

[5 November]
Een zeer voornaam koopman overleed op den 5den November. Het was de schatrijke
Christoffel Brands, ook wel van Brands genoemd. Hij had veel relaties met Rusland,
en Czaar Peter de Groote had indertijd, bij zijn tweede bezoek aan Amsterdam, ook
twee dagen bij zijn resident, want deze functie bekleedde onze Amsterdamsche
koopman, gelogeerd. De Czaar was zoo met zijn resident en gastheer ingenomen,
dat hij hem in den adelstand verhief. Voortaan was Christoffel van Brands, Rijks
Edelman, Hofraad en Resident van den Keizer van Groot Rusland. Bij zijn overlijden
teekent Bicker Raye aan dat hij wel ‘vijf en dertig maal hondert duizend gulden had
nagelaten en veel aan de Luyterse’. Een enorm kapitaal in die dagen. Het
Brands-Rushofje op de Nieuwe Keizersgracht herinnert nog aan dien voornamen
koopman uit de achttiende eeuw.1)

[12 November]
Op den 12den November krijgen we het verhaal van een losbol, die kans had gezien
er met een paar ton van door te gaan.
De jonge man, hij was pas 21 jaar, was eerste klerk op de weeskamer, en het moet
wel een pientere, ijverige kerel geweest zijn, die zijn functie ‘met groote figilantie
bediende’. Hij stond dan ook bijzonder in de pas bij de weesmeesters, wier rechterhand
hij was, en die alles maar aan hem overlieten, dan waren zij er tenminste van af.
Maar de gelegenheid maakt den dief. Van der Grijp (een prachtnaam), zoo heette de
man, had dus de ‘ockasi’ om de sleutels van de kassen na te laten maken, waarvan
hij zich meesterlijk bediende om een considerabele som gelds te stelen. Voorloopig
was er geen vuiltje aan de lucht en leefde hij er goed van. Hij was een man die zeer
groote depenses deed, woonde op de Heerengracht in een fraai huis en had nog een
buitenplaats te Bennebroek. Hij moet wel twintig paarden op stal gehad hebben,
waaraan hij veel geld depenseerde. Soms gaf hij veertien à vijftien honderd gulden
voor een paard,

1) Men zie hierover: d e B a l b i a n Ve r s t e r : C h r i s t o f f e l B r a n d s e n h e t Va n
B r a n d s R u s - h o f j e , Jaarb. Amst. XXVI, 105.
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dat naar zijn zin was en verkocht hij het kort daarna voor een bagatel of gaf het voor
niet weer weg. Hij was ook een liefhebber van de jacht en had wel vijf en twintig
honden, waaraan hij eveneens veel geld verkwistte. De dieren waren met zilveren
koppels aan elkander gekoppeld. En dan hield deze getrouwde man er nog één, twee
en soms wel drie meisjes op na ‘voor zijn plezier’.
Men vraagt zich af of die weesmeesters blind waren, dat zij niet inzagen, dat de
man dat toch niet van zijn gewone inkomsten kon doen. Ten slotte schijnt dat toch
tot hen doorgedrongen te zijn en toen was het uit met de pret en had van der Grijp
‘bankroet gespeeld’. Hij had kans gezien naar Brussel te vluchten en had zooveel als
hij maar kon meegenomen, ook de juweelen van zijn vrouw en alle kostbaarheden.
Iedereen had medelijden met het arme, jonge vrouwtje, ze was pas negentien jaar,
dat de snoodaard met haar twee lieve kinders, en het derde op weg, zonder een duit,
had achtergelaten.
Er vielen destijds op donkere avonden, tengevolge van de slechte straatverlichting,
nog al wat menschen in het water. Ditmaal weer een oude vrouw van 70 jaar, die bij
de Halvemaansbrug door de mist in den Amstel liep en verdronk.

[29 November]
Op 29 November brak een hevig onweer boven de stad los. ‘Swaar weer van donder
en bliksem. Bij menschen geheugen om dees tijt van het jaar nooit zoo vreeselijk
gehoort’.

[4 December]
Oud-burgemeester Jan Trip, Heer van Berkenrode, overleed op 4 December en op
dienzelfden dag stierf een jonge meneer van 16 jaar, die maar eventjes een millioen
naliet.
Op Sinterklaasdag hadden ‘kwaadaardige’ menschen bij dominee Vos de glazen
ingeslagen en bij Beels en Visser ook. Waarom ze dat deden wordt ons niet verteld.
Een van de amusantste voorstellingen, waarop de justitie zoo nu en dan het publiek
tracteerde, was het te pronk stellen van een of meer boosdoeners.
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[13 December]
Aan het oude Amsterdamsche stadhuis stond de kaak aan den linkervleugel. Het was
een gemetseld platje. Aan het nieuwe stadhuis (thans het paleis) was geen gemetselde
kaak, maar zij werd, evenals 't schavot, opgezet, wanneer men ze noodig had. Zij
stond dan ‘voor het noordelijkste voorlicht der Justitiekamer’, d.i. aan den linkerhoek
van 't middengedeelte. Iemand onthalzen, radbraken of hangen ging betrekkelijk
vlug, maar van het aan de kaak staan kon men (het publiek n.l.) langer genieten. De
slachtoffers werden door de menigte gehoond en uitgescholden en - ofschoon dit in
later jaren wel verboden was - met drek en vuil gesmeten. Neen, voor hun plezier
stonden ze er niet. En de twee ‘Hoerwaerdinne’ die

Tepronkstelling voor het oude stadhuis.
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onze verslaggever op 13 December aan de kaak zag staan, zullen ook wel niet met
rust zijn gelaten door de straatjeugd.

[19 December]
Op den 19den vertrok broer Jan over land naar Texel, waar zijn schip gereed lag om
te vertrekken. Twee dagen later was de kapitein aan boord en kon hij in zee gaan. In
dit jaar was ook een onbekende zeeworm ontdekt, die de palen

‘irreparabel’ doorknaagde, ook al waren het solide eiken palen van 3 à 4 voet dik.
Die kon men dan op de knie wel doorbreken. Ook op de schepen werden ze
aangetroffen, maar men hoopte dat de vorst ze wel zou doen verdwijnen. In den
aanvang waren ze niet grooter dan een speld en eenigen tijd later wel een vinger dik,
wordt ons verteld.

[24 December]
Wintertijd is grieptijd, alleen men noemde het toen nog niet zoo. Wel schrijft Bicker
Raye op den 24sten December, dat er zeer veel menschen verkouden waren en er
ook zeer veel pleuris was. Er waren wel zeventig dooden meer als ordinair in de
laatste week.
Natuurlijk krijgen wij dus in de laatste dagen van het jaar nog eenige
overlijdensberichten en ten slotte dat er in het afgeloopen jaar 1732 in Amsterdam
7332 menschen gestorven zijn.
‘Eynde van het jaar 1732,’ schrijft hij onder zijn arbeid en hij teekent J.B. Raye.
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Hoofdstuk II
Anno 1733
[7 Januari]
JUFFROUW BERNARS, een oude vrijster, had ‘al haar dienstboden weggejaacht’
en drie weken later, op 7 Januari 1733 vernam Bicker Raye, dat men haar ‘alleenig
in huis’ dood op een stoel gevonden had.

[16 Januari]
Sinck had nog niet zijn toestel uitgevonden en de brandweer bemoeide zich ook niet
met dergelijke ongelukken. Toen dus, op 16 Januari, een factoorswagentje met twee
paarden op de Boomsloot in de burgwal raakte, zag men geen kans de dieren te
redden.

[5 Februari]
Na ons de gewone jaarlijksche mededeeling gedaan te hebben van de personen, die
op de nominatie voor schepenen geplaatst waren en de daarop volgende verkiezing
voor burgemeesteren, schepenen enz., benevens de bijzonderheden omtrent de
opbrengst der groote accijns, blijkt uit de notitie van 5 Februari, dat het een voordeelig
jaar is geweest voor den heer Hoofdofficier. Op dien datum had deze rekening gedaan
aan de stad, wegens de portie, die de stad had van de boeten, die aan den hoofdschout
betaald werden. Gewoonlijk was die som ongeveer gelijk aan de onkosten van
processen, enz. en werd ‘kieten’ gerekend. Maar dit jaar waren er zulke considerabele
processen en zoo vele consultaties bij den Hoofdofficier ingekomen en zoo hoog
waren de onkosten opgeloopen, dat na een zeer nauwkeurig examen, per slot van
rekening, den Hoofdofficier nog toekwam een somma van 14.500 gulden aan geld.1)
Wat een buitenkansje voor den hoofdschout.

[12 Maart]
1) Wegens het belang der zaak geef ik hier de oorspronkelijke aanteekening: Op 5 Febr. (1733)
‘heeft mijn heer Jan Backer, Hoofdofficier, de reekening gedaan aan de stadt weegens de
Porsie, die de Stadt of Graaffelijkhijt heeft van de boetens, die aan den Hooftofficier betaalt
worden, hetgeen bij andere Hooftofficiers tegen de kosten van processe als andersins altoos
geliideert (sic) en kieten wert gereekent, dog dit jaar sijn de considerabele processe en
onnoemelijke consultatien, die bij den Hooftofficier sijn ingenoomen, soo hoogloopende en
de onkoste so groot geweest dat na seer nauwe examen per slot van reekening den H.O. nog
toequam een somma van f 14000 aan gelt.’ Hij genoot geen vast tractement, maar behalve
eenige andere baten de helft der boeten in civiele zaken en een derde van die in crimineele
zaken. Uit het afdoen van een zaak, composeeren, waarvoor echter in gewichtige zaken de
goedkeuring van Burgemeesteren en Schepenen noodig was, trok hij, gelijk we zullen zien,
belangrijke inkomsten. Men vergelijke hiervoor Kernkamps Uitgave van Bontemantel.
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aan den stok gekregen. Dat was hem slecht bekomen, want bij de vechtpartij werd
's mans been ‘aan stukken geslagen’. En op 12 Maart werd op de Baangracht een
pasgeboren kindje uit het water gevischt, waarvan de nek ook al ‘aan stukken’ was
gebroken.

[15 Maart]
Een heldendaad van hemzelf haast hij zich ons te vertellen. Die had plaats op 15
Maart. Toen was er een sjees met twee paarden bespannen, waarop een burgerman
en een juffrouw zaten, buiten de Leidsche poort, in het paardenwed omgevallen.
Gelukkig was Jacob Bicker Raye er bij; ‘met eygen handen’ heeft hij de juffrouw
uit het water gehaald.
Weer een vechtpartij, op 5 Maart, op de Blauwe Brug, waar een varensgezel door
een valschen speler wordt doodgestoken. Ze hadden ruzie gekregen en de matroos
had eerst den ander een snee over zijn wang gegeven, hem vragende, hebt gij genoeg?
Waarop de ‘valsche speulder’ zei: ja, steek je mes maar op. De goedige matroos
wilde zijn gekwetsten tegenstander naar den barbier brengen, om hem te laten
verbinden, maar de ander stak hem toen verraderlijk zijn mes in de borst.

[12 April]
Op de Leidschestraat, op het hoekje van de Keizersgracht, was een zilversmidswinkel
en daar kwam iemand op 12 April een zilveren tabaksdoos koopen. In plaats van te
betalen, stak hij er een stuk of vier in zijn zak en toen de winkelierster dat toch wel
een beetje heel vreemd vond, trok de man zijn hartsvanger en gaf de vrouw zeer
schielijk zeven steken, waarvan een door haar hand. Geen wonder dat de vrouw een
keel opzette van je welste; tal van menschen kwamen toeloopen, waarop de dief over
de onderdeur sprong en aan den haal ging. Ze liepen allemaal onder het geroep van
‘houdt den dief’ achter hem aan, maar hij was ze te vlug af en ontkwam.
Een turfvulster bij den heer Van Loon had te diep in het glaasje gekeken en viel ‘door
den dronk’ van boven neer in het turfschip, waardoor ze een miskraam kreeg en
schielijk gestorven is.
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Het ongeluk gebeurde op den Singel tegenover de Latijnsche School (thans het
Bevolkingsregister en het Politiebureau). Er was een groote zware koets met vier
paarden op hol geslagen en iedereen maakte dat hij weg kwam. Een meisje van
zestien jaar zat op den wal iets uit te spoelen. Was ze nu maar gebleven waar ze was,
dan was er niets gebeurd, maar ze had de onvoorzichtigheid naar den huizenkant te
vluchten en viel, ongelukkigerwijs, midden op straat, vlak voor de koets. Eerst de
paarden en toen nog de koets over haar heen. Geen wonder dat ze ellendig omkwam.
We krijgen alle details. De vingers waren haar van de handen getrapt, zij was zwaar
gekwetst, want het voorste wiel was haar over de borst gegaan, en het achterste over
haar lendenen. Opdat wij de situatie goed zullen begrijpen, legt onze schrijver ons
nog uit, dat zij voor het voorste wiel een slag omdraaide. Het was op den 24sten
April dat dit droevig ongeval plaats had en op den laatsten April kregen twee zwagers
bij de Utrechtsche poort ruzie en stak de een den ander morsdood.

[9 Mei]
Bij de Garnalenmarkt (waar thans de Universiteitsbibliotheek is) sprong op 9 Mei
een manspersoon in den Singel en heeft ‘sijn selfs’ verdronken.
In de plaats van zijn oom was Jan de la Bassecour pensionaris geworden. Dat gaf
natuurlijk een groote fuif en er werd, vooral door de jongelui, flink gedronken ‘op
de felicitatie’. Twee van de ‘leyjonkers’, de een was de zoon van dominee Hagelis
en de ander de zoon van een burgemeester (Bicker Raye heeft blijkbaar zooveel
respect voor zoo'n machtig heerschap, dat hij diens naam maar niet vermeldt) waren
zoo vroolijk geworden, dat zij 's nachts over de schutting in de naast bijgelegen tuinen
klommen en daar allerlei ‘brutaliteiten’ pleegden. In een tuinhuis vonden ze eenig
linnen en de beste pruik van den heer des huizes en daarmede versierden ze de beelden
in den tuin. Op een grasveld had mevrouw kostbare kanten te bleeken gelegd. Die
werden met modder en vuil bewerkt. Ook waren ze op een plat geklommen, hadden
een ruit ingeslagen, en daardoor ‘gewaterd’, hetwelk in een kamer liep op een fraai
tapijt, tafel, stoelen enz.
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[2 Juni]
2 Juni was een treurige dag: ‘is mijn waarde huisvrouw Sophia Maria Goossens in
het een en dartigste jaar haars ouderdoms na een uitteerende siekte van zes weken,
begonnen met een pleuris in de rechterzij, 's avonds overleden en den 8sten s'avonds
in de Oude Kerk begraven’ schrijft de bedroefde weduwnaar1).

[1 Juli]
Het is niet de gewoonte van Bicker Raye ons alle personen te noemen die naar de
Oost vertrekken of er van daan komen, maar ditmaal was 't met mevrouw Geerling,
de weduwe van den heer Pieter Vuyst, oud-gouverneur van Ceylon, die met haar
dochter op 1 Juli te Amsterdam arriveerde, een bijzonder geval. Niet zoo zeer omdat
Pieter Vuyst een hooge positie had bekleed, maar meer speciaal om de gruwelijke
wijze, waarop de man aan zijn eind was gekomen.
Hij had, als gouverneur van Ceylon, eenige vooraanstaande personen wegens
landverraad om het leven laten brengen en dat had de ‘Batavise regeering’ hem
hoogst kwalijk genomen. Zoo kwalijk zelfs, dat hij nu op zijn beurt ter dood gebracht
werd2).
Bicker Raye beschrijft ons die terechtstelling in geuren en kleuren. Ze hadden het
slachtoffer eerst op een stoel gezet, toen het hoofd door beulshanden achterover
gehaald en met een mes den hals afgesneden. Zoo hadden ze hem eerst laten
doodbloeden. Het lijk werd daarna gevierendeeld, de vier stukken en de ingewanden
verbrand en de asch, benevens de aarde, die met bloed gedrenkt was, en zelfs het
hemd van den beul, dat met bloed van het slachtoffer bevlekt was, verzameld, in een
vaartuig naar zee gebracht, en daar had men het vaartuig met alle overblijfselen van
wijlen den gouverneur van Ceylon laten zinken.

[7 Juli]
1) In het cohier van de coll. successie vinden we op 27 Aug. 1733 de volgende aangifte: Jb.
Bicker Raye, wedr. en erfgenaam van Sophia Maria Goessens
27 Aug. 1733 obligaties

f 11200

21 September, f 2000

f 2000
_______
f 13000

daarvan betaald f 618,18 en f 111,4
2) Pieter Vuyst werd onder den Gouverneur-Generaal Diederik Durven naar Batavia ontboden
en onder diens opvolger Van Cloon in het voorjaar van 1732 terechtgesteld. Op Ceylon waren
ergerlijke afpersingen tegen inlanders en Portugeesche halfbloeds gepleegd, waartegen streng
werd opgetreden. Zie N. Biogr. Woordenboek op Durven en Van Cloon.
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Op 7 Juli, een hittegolf. ‘Het is hier so extraordinaris heet, als men bij mensen
heugenis gesien heeft’, teekent hij aan.

[22 Juli]
Van wat voor soort personen de justitie zich bediende om misdaden enz. te ontdekken,
blijkt uit de notitie van 22 Juli. Er was toen een slecht vrouwspersoon bij de
Zuiderkerk doodgestoken en men zegt, dat het ‘een hoer was en een verklikster, die
veel dienst aan de justitie deed, waarover men meent dat het geschiet is’. Zij was
ook nog vijf maanden zwanger, had men hem verteld.
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[12 September]
12 September was een prachtdag; er werd weer justitie gedaan en ditmaal was 't
bijzonder mooi en liep alles vlot van stapel. Onze verslaggever merkt dan ook op:
‘de onthoofding ging extra-ordinair wel’. De beul had zeker mooi raak geslagen,
meteen den kop er af, wat niet altijd zoo goed gelukte. De mannen, die hiervan
profiteerden, waren een valsche munter en iemand, die zijn bijzit vermoord had. Een
brandstichter, die ondanks dat hij uit de stad gebannen was, er toch in was gekomen,
zich met een pistool in de hand tegen de dienders had verweerd en zelfs een dienaar
van de heilige Hermandad licht had gekwetst, werd gehangen. We willen voor den
man hopen dat ook dat hangen even vlot is gegaan als de onthoofding, ‘extra-ordinair
wel’. Acht, w.o. vier vrouwen, kregen nog de gebruikelijke rammeling en een van
deze laatste een brandmerk op den koop toe. Gerechtigheid was alweer geschied.

[24 September]
De oude mevrouw Pels, de schatrijke weduwe van den in 1731 overleden bankier
Andries Pels, had ook nog al pech. Kort geleden had zij haar arm gebroken en nu,
op 24 September, haar been. Het feit is wel niet zoo bijzonder merkwaardig, ware
het niet, dat het mevrouw Pels gold, de rijkste dame van de stad, die op een inkomen
van 70.000 gulden, hoogste van het kohier, werd geschat.

[16 Oktober]
Op 16 October loopt de heer Tromp 's avonds, natuurlijk tengevolge van de miserabele
straatverlichting, pardoes in den Kloveniersburgwal en verdrinkt. Op 22 October
gaat Jan Stoppelaar failliet, ‘speelt bankroet’, zooals dat genoemd wordt.

[4 November]
Een meid, die eenige jaren te voren bij een gemeene (publieke) vrouw gediend had,
en zeer in decadentie geraakt was, had haar oude meesteres op 4 November nog eens
opgezocht en had deze een snee in de keel gegeven, met intentie deze af te snijden
en geld te stelen. De keel ging er blijkbaar niet heelemaal af, want de vrouw
schreeuwde nog en de buren kwamen aanloopen, maakten zich van mes en meid
meester, riepen den onderschout, Jan de Ridder, en deze politieman bracht, zonder
hulp, heelemaal op zijn eentje, de vrouw naar de Boeijen. De verwonding ‘wert niet
doodelijk geoordeelt.’
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[20 December]
Op 20 December een moord in de Diemermeer. In een sloot werd een kerel vermoord
gevonden en het lijk stond recht overeind, wel tien voet van den wal, met diverse
sneden in lichaam en hals. Hoofd en borst waren boven water en in de hand had het
slachtoffer nog de schee van een mes. In zijn zak nog wel tien gulden.

[23 December]
In de kerken werd begraven. Er waren grafkelders, die telkens geopend werden,
wanneer dat noodig was. Hiervoor zorgden de doodgraversknechts. Zoo gebeurde
het ook dat op den 23sten December een graf moest schoongemaakt worden in de
oude Waalsche kerk. De knecht, die met dit lugubere baantje belast was, had er reeds
twee kisten uitgehaald, nu was de derde aan de beurt. Nauwelijks kwam echter de
lucht een beetje in die kist, of er vloog een lichte vlam uit, die tot aan het orgel kwam.
De knecht werd stijf van schrik. Zoo iets had hij nog nooit mee gemaakt en van de
alteratie viel hij van zich zelf. Twee maal moest de man gelaten worden, voordat hij
weer een beetje bij zijn positieven kwam, maar hij was zoo ‘gealtereerd’, dat hij wel
altoos ongelukkig zal blijven.
Dit is de laatste notitie in het jaar 1733 en na nog medegedeeld te hebben dat er 1069
menschen gestorven zijn, ‘hetgeen extera veel is,’ teekent onze schrijver ‘Eynde van
het jaar 1733, Jacob Bicker Raye’. Ditmaal voluit. Een prachthandteekening.
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Hoofdstuk III
Anno 1734
[2 Januari]
HET jaar begint met de vermelding van een scheepsbrand op 2 Januari.
Den volgenden dag is er weer iemand in het water gevallen en wel de wijnkooper
Jan Marsman, die bij de ‘lekkere sluis’ op de Brouwersgracht verdronken is.
Behalve dat er justitie gedaan is, valt er in die eerste maand van 1734 weinig
belangrijks te noteeren. Er werd er maar één opgehangen. Het was een inbreker, die
zich bij zijn arrestatie zoo ‘braaf gedefendeert’ had, dat het hem nu zijn leven kostte.
Even voor de terechtstelling was er nog een incidentje. De man ‘beclapte een van
zijn confraters’, die alleen maar gecondemneerd was om gegeeseld en gebrandmerkt
te worden. Nadat men dat behoorlijk gedaan had, werd hij

De Volewijk.
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voorloopig weer opgesloten tot de naaste Justitie, om dan ‘naar alle gedagten’ ook
wel gehangen te worden.
Nummer één was oorspronkelijk gecondemneerd om na zijn terechtstelling, op de
Volewijk, aan den overkant van het IJ opgehangen te worden om, zooals men oudtijds
zei, ‘van de vogelen gegeeten, en van de lucht verteert te worden.’ Dit lot werd aan
zijn stoffelijk overschot bespaard. In plaats daarvan werd het op de snijkamer gebracht
en het waren de chirurgijns, die voor de verdere afwikkeling zorgden.
Nu nog een paar geeselingen, en, nadat het gloeiende zwaard ook dienst had
gedaan, was de justitie weer klaar met haar werk.
Was er in Januari weinig belangrijks, in Februari is het nog soberder. De huisvrouw
van den heer Jan Reaal, vrijheer van Vreeland, Schepen en Bewindhebber der
Oost-Indische Compagnie, is zeer schielijk overleden; zij was redelijk gezond naar
bed gegaan en lag 's morgens dood naast haar man. Zij liet een vermogen van vier
ton na.
Dan heeft er nog een gewezen kassier, die onlangs bankroet had gespeeld, zich in
den Singel verdronken.

[12 Maart]
Meer weet men ons in Februari niet te vertellen, maar in Maart krijgen wij een aardig
verhaaltje van drie of vier jongens, die op den Dam aan het spelen waren.
Op den 12den Maart wilden die jongens knikkeren in een kuiltje. Een van de vier
groef met de hand tusschen de keien om het kuiltje wat dieper te maken, toen er iets
glimmends voor den dag kwam. Het was warempel een gulden. En de jongens aan
het graven en ze vonden nog een menigte guldens en drie-guldensstukken. Bij elkaar
wel voor driehonderd gulden. Toen naar den schout met den gevonden schat, maar
jammer genoeg was ‘het gelt, ter degen besien sijnde, altegaar vals gelt’. Vele jaren
geleden moest het daar door een valschen munter begraven zijn. Het geld werd nu
gesmolten en het zilver, dat ervan kwam, onder de eerlijke vinders verdeeld.

[21 April]
In April, een paar vechtpartijtjes met doodelijken afloop. Een schuitevoerder in de
Kromelleboogsteeg morsdood gestoken. Een paar
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weken later een schuitevoerder op de Looiersgracht eveneens. Weinig belangrijk.
Maar op den 21sten April brak niemand minder dan de Edl. Manhafte Heer Jan van
Loon, Colonel van de Burgerij, zijn been op twee plaatsen, te weten onder de knie
en even boven den enkel. De paarden voor zijn wagen waren aan het hollen geraakt
en zijn Edl. resolveerde om van den wagen te springen met het ongelukkige gevolg,
dat hij zijn been brak.

[24 April]
Op den 24sten April overleed de Heer Willem van Hoorn zeer schielijk aan de
kinderpokjes. Dat was al heel overwacht. De man was zeven en twintig jaar en zoo
gezond en sterk, dat men lijfrente op hem zou gekocht hebben. Hij was met een
juffrouw van Waveren getrouwd en liet een jonge weduwe met twee lieve kinders
na.
Op den Nieuwendijk was een meisje van 17 à 18 jaar bezig kleeren op te hijschen
en viel toen uit een venster, waardoor zij ‘gans uit malkandere en te plettere’ was
gevallen.

[1 Mei]
Op den 1sten Mei een schandaaltje uit de groote wereld. Nicolaas van Strijen, de
stadssecretaris, is er met de vrouw van den wijnkooper Bols van door. Hij heeft zijn
eigen lieve vrouw, van haarzelve een juffrouw Witsen, met zijn kind van 4 of 5 jaar
‘mallicieuselijk’ verlaten. Verondersteld wordt, dat hij naar ‘Brabant’ (België) is
gegaan. Wat een domme kerel. Hij had een prachtbaantje dat wel zes duizend gulden
's jaars waard was en dat is hij nu natuurlijk kwijt.

[8 Mei]
Op 8 Mei is er vorstelijk bezoek aan Amsterdam. Holland was destijds nog wel
zonder stadhouder, en het zou nog vele jaren duren, voordat de Prins van Oranje, die
voorloopig alleen nog maar in de Noordelijke gewesten het hooge ambt bekleedde,
tot Erfstadhouder zou worden benoemd. Niettemin werd Zijne Hoogheid, die met
zijn gemalin uit Engeland was gekomen, met alle eerbewijzen aan zijn hoogen rang
verschuldigd, ontvangen. Bicker Raye vertelt er niet al te veel van. Er was veel volk
op de been, toen de Prins zich gereed maakte zich in zijn jacht, dat op den Singel
lag, in te schepen om naar Friesland over te steken.
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Aan de tachtig stadssoldaten, die de regeering te zijner beschikking had gesteld, om
als eerewacht te dienen en tevens om alle desordre te beletten, had Zijne Hoogheid
24 guinjes tot een present gegeven. Vele jachten van de admiraliteit en ook
verscheidene particuliere jachten, boejers en sloepen hadden hem bij zijn vertrek een
eindje op het IJ en de Zuiderzee geconvoyeerd.

[13 Mei]
‘Op 13 Mei is er een kaerel in het rasphuis seer streng gegeselt, omdat hij een ander
tot den doot toe sonder reden gequest hat en omdat dit voor de tweede rijs door hem
geschiet is, is hij voor 50 jaar op een aparte plaats geset, daar hem niemant sien can
noch spreeken.’

[14 Mei]
Toen de heer Christiaan van Strijen, wiens familie tot de eerste van de stad behoorde,
op 14 Mei overleed, wist Bicker Raye niets anders van hem te vertellen, dan dat hij
een groot meester en liefhebber op de taroktafel was. Gelegenheid om te spelen was
er in een stad als Amsterdam genoeg. In alle herbergen, wijnhuizen en koffiehuizen
werd gespeeld en speciaal op de tarok- of truktafel ging het meestal nogal grof toe.
Nog een schandaaltje is onzen dagboekschrijver ter oore gekomen en hij haast zich
het op te teekenen. De impostmeester van Weersel, een getrouwd man en nog wel
met een bijzonder mooie jonge vrouw, is er van door gegaan met ‘een hoer, die hij
al heel lang onderhouden had’. De man had juist vele zware pachten geïnd en had
dus ‘de ockasy zich meester te maken van een considerabele somme van 's lands
gelden’. Aan contanten zal het hem dus op dit avontuur wel niet ontbroken hebben.

[10 Juli]
10 Juli - Justitie gedaan. - Een oude vrouw van zes en zestig jaar gewurgd. Ze oefende
reeds zes en veertig jaar het ‘ambagt’ van dieverij uit en was reeds in het bezit van
twee brandmerken. Verder de gewone geeselingen, een stuk of zes. Eén kerel kreeg
op last van de Justitie een snee in zijn gezicht. Dat had hij een ander ook gedaan, en
nog wel verraderlijk. Niet meer dan billijk, dat de beul hem die snee teruggaf. Oog
om oog, tand om tand.
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[12 Juli]
Herhaalde malen treffen wij in de dagboeken berichten aan van het overlijden of van
overplaatsingen van officieren op 's lands vloot. Wat dit nu eigenlijk met het
merkwaardigste, dat binnen Amsterdam is voorgevallen, te maken heeft, is ons niet
al te duidelijk. Waarschijnlijk had de schrijver die nieuwtjes van zijn broer Jan Raye,
die immers kapitein ter zee was.
Zoo komt op 12 Juli weer een bericht van overlijden van een kapitein en tevens
van een commandeur. Onze zegsman weet er nog bij te vertellen, dat die commandeur
vrij erg aan den sterken drank was. Het mankeert er nog maar aan, dat hij ons meedeelt
dat deze laatste in de jenever gestikt is. Neen, veel piëteit heeft onze deftige
achttiende-eeuwer toch ook niet altijd.

[12 Augustus]
Op 12 Augustus krijgen wij het verhaal van een schandelijke aanranding door zes
kerels van een meisje van 16 à 17 jaar, wonende bij een fruitverkoopster op den
Vijgendam. Het gebeurde om half acht 's avonds, dus op klaarlichten dag, in de
Plantage. Het relaas is te stuitend om het hier na te vertellen.
Dat de openbare secreten niet luxueus waren ingericht, kunnen wij opmaken uit het
feit, dat het lijk van een vrouw van ongeveer vijftig jaar onder de Oude Brug uit het
water is opgevischt. Waarschijnlijk had zij 's avonds naar het ‘sekreet’

willen gaan, waar een groot gat in den vloer was, en is zij toen in het water gevallen,
wordt erbij gezegd. Blijkbaar wordt een openbare gelegenheid aan den waterkant
bedoeld.

[12 Oktober]
Wij zijn het met den schrijver eens, dat een huwelijk tusschen een man van 98 jaar
en een vrouw van 29 jaar wel de moeite waard is
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als iets merkwaardigs vermeld te worden. Zoo'n huwelijk werd op 12 October te
Amsterdam gesloten. De oude heer moet intusschen nog wat kwiek voor zijn leeftijd
geweest zijn. Hij had ook een best baantje in het bierdragershuisje aan de Oude Brug,
waar hij acht gulden 's weeks van trok (een zeer behoorlijk burgerman's loon in die
dagen) en dat hij nog steeds ijverig en nauwgezet waarnam.

[20 Oktober]
Van dien Kamper schipper, die op 20 October in het water viel en verdronk, weten
we tenminste met zekerheid, dat het ongeval niet uitsluitend aan de gebrekkige
verlichting te wijten is. De man was dronken en was naast de plank gestapt, toen hij
naar zijn schip wilde gaan, dat onder de Oude Brug lag.
Hier heeft onze dagboekschrijver plotseling zijn arbeid gestaakt en blijkbaar in de
maand Mei van het volgende jaar heeft hij, aan het slot van het jaar 1734, alvorens
dit te beëindigen en te onderteekenen, hier een verklaring van gegeven. Hij had n.l.
een zeer zware en langdurige ziekte gehad tot in de maand Mei 1735.
Maar nu zal hij weer beginnen en terloops aanteekenen hetgeen tijdens zijn
krankheid is gepasseerd. Hij heeft het wel in zijn memory behouden, maar hij
verontschuldigt zich, dat het hem onmogelijk is er dag en datum bij te vermelden.
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Hoofdstuk IV
Anno 1735
WIJ beginnen dus dit nieuwe jaar met een opsomming van hetgeen tijdens de ziekte
van Bicker Raye in Amsterdam is voorgevallen. Veel merkwaardigs weet hij niet te
vertellen. Behalve de gewone mededeelingen, verkiezingen en benoemingen, zijn er
natuurlijk een aantal berichten van overlijden. Verder eenige moorden, vechtpartijen,
brandjes en ongelukken. Het begin van 1735 schijnt voor velen niet bepaald gelukkig
geweest te zijn, want een groot aantal personen worden ons genoemd, die bankroet
gespeeld hebben.
Ten slotte wordt nog genoteerd, dat de jongeheer Trip er vandoor getrokken is
met een Engelsche dame, een zekere juffrouw Gray. De gelieven moeten een
snoepreisje naar Luik gemaakt hebben. Het jongemensch had, toen hij in Leiden
studeerde, met het meisje kennis gemaakt. Hij is er trouwens later mee getrouwd en
het was geen huwelijk beneden zijn stand, want zij was de dochter van niemand
minder dan Harry Grey, Graaf van Stamford1).

[4 Juni]
Op 4 Juni beginnen weer de geregelde notities met het bericht, dat op dien dag de
Heer Jacob Backer Lestevenon zeer schielijk dood op een sekreet is gevonden. Eenige
dagen later, op 8 Juni, ontvangt broer Joan, de kapitein ter zee, van de Heeren
Bewindhebbers van de Societeit van Suriname zijn benoeming tot gouverneur van
die kolonie.

[10 Juni]
Op 10 Juni is de Heer Cornelis Hagelis penningmeester over de Groote Vischmarkt
geworden en heeft hij ter eere van die benoeming alle vischvrouwen in ‘het Turfschip
van Breda’2), getracteerd.

1) Zie Elias, 691, 752.
2) ‘Het Turfschip van Breda’. Er waren er verschillende herbergen van dien naam. Wellicht
was het hier bedoelde aan de Rozengracht gelegen; het wordt genoemd een ‘herberg van
lichtvaardige bijeenkomsten, alwaar zich meer van de ongebonde jeugd bevinden’, wat met
de persoonlijkheid van den gastheer wel overeen komt, zooals we weldra zullen zien (zie
C o o r e n g e l s : A l p h a b e t i s c h e l i j s t v a n h u i s n a m e n , Jaarb. Amst. III,
187.
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Bicker Raye heeft een bijzondere reden om in alles wat de Groote Vischmarkt betreft
belang te stellen, hij ambieert n.l. het lucratieve baantje van afslager, dat thans nog
door zijn broer Joan, den kapitein ter zee, vervuld wordt. Nu deze tot gouverneur
van Suriname benoemd is, zal hij wel verplicht zijn, zijn ambt neer te leggen.

[13 Juni]
Men schonk in de Doelens een goed glaasje wijn. De wijn was trouwens overal goed
en onze achttiende eeuwers hielden er veel van. Het bierverbruik werd, vooral in de
betere kringen, hoe langer hoe minder. Nu, de Heer Rijnders hield ook van rooden
wijn, zooveel zelfs, dat hij er zich op 13 Juni in de Doelen op den Singel ‘mors dood’
aan dronk.

[1 Juli]
Een boefje, die voor huysbraak in de Boeijen1) gevangen zat, had weten te ontvluchten.
De jongen, hij was pas 15 jaar, was zoo extra klein van gewas, dat, toen hij zijn hoofd
door de tralies had kunnen krijgen, hij in staat was zijn heele lichaam er door te
wringen, maar hij had zich voor die operatie ‘nakent’ moeten uitkleeden. Gelukkig
was het op 1 Juli en dus niet al te koud.

[9 Juli]
Toen er op 9 Juli justitie werd gedaan, bevond zich onder de veroordeelden een
schuitemaker, die ook tamboer bij de schutterij was. De man had herhaalde malen
chantage gepleegd en werd daarom opgeknoopt.
Hij en zijn ‘complicen’ hadden ‘op losse voet’ aan verscheidene menschen gezegd,
dat zij ‘sodomiten’ waren en hun geld afgeperst, onder bedreiging het anders aan de
justitie bekend te maken. Vele onnoozele menschen waren daarvan de dupe geweest
en de schurken hadden hun ‘orlosies’, snuifdoozen en andere dingen van waarde
afgetroggeld. De ‘complicen’ werden streng gegeeseld en gebrandmerkt en voor
zestig jaar naar het Rasphuis gezonden. Bij Wagenaar XIX blz. 37 v. lezen we omtrent
dit euvel, dat immers in die tijden streng gestraft werd, dat het tot nu toe (1730) niet
door openbare wetten beteugeld was, ofschoon de menschen van ouds doorgaans
met den dood en gewoonlijk met verbranding gestraft werden. Op 's lands
oorlogsschepen verdronk men de schuldigen.

1) De Boeyen, gevangenis in de kelders van het Raadhuis, noordzijde, vooral bestemd voor
tijdelijke opsluiting.
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Nu, in 1730, werd overal krachtig opgetreden. Gruwelijk waren de straffen, waarmee
de ongelukkigen bedreigd werden en die ook aan velen in het openbaar werden
voltrokken.
‘De strenge uitvoering van het plakaat is oorzaak geweest, dat men naderhand,
hier te lande, veel minder van 't kwaad, welk men er door zogt te weeren, vernomen
heeft’, teekent Wagenaar aan.
Verleden jaar had de manhafte kolonel van de schutterij, Mr. Jan van Loon het
ongeluk gehad zijn been te breken en nu moest het eindelijk afgezet worden. De
operatie was niet bepaald pijnloos en wij willen gaarne gelooven, dat S. Ed.
onbeschrijfelijke pijnen geleden heeft, maar hij heeft dat alles met een
bewonderenswaardige kloekmoedigheid geduldig uitgestaan, wat men ook van een
manhaften kolonel verwachten mag. Zelfs toen de operatie van het afzetten geschied
was en men bevond, dat het been was aangestoken, waarom de chirurgijn voor de
tweede maal er nog een heele schijf af moest zagen, dat natuurlijk weer verschrikkelijk
pijn deed, had Sijn Edl. geen kik gegeven. De kolonel heeft overigens geen nadeelige
gevolgen van de operatie gehad, want hij heeft nog bijna dertig jaar geleefd en is
eerst in 1763, op 86-jarigen leeftijd, overleden. Ook belette het hem niet kolonel van
de burgerij te blijven.
Augustus begint met een paar gemengde berichtjes. Een metselaarsknecht viel van
een dak morsdood, en kwam precies op een ander terecht, die tot den dood toe
gekwetst werd. Een vrouw krijgt een steen op haar hoofd en niemand weet, waar die
vandaan komt, en tenslotte heeft nog een pruikenmaker uit de St. Luciënsteeg zich
verhangen.

[23 September]
Op 23 September zou broer Jan, die immers gouverneur van Suriname geworden
was, uit Amsterdam vertrekken en onze Jacob besloot met zijn zuster en zijn zwager
van Loon, hem tot Sardam uitgeleide te doen. Nadat het gezelschap in den Otter
aldaar een vischje gegeten had, is Sijn Edl. (wat spreekt hij deftig over zijn eigen
broer) met zijn secretaris met een boeier naar Alkmaar vertrokken. Zij hebben daar
overnacht en zijn den volgenden dag met een wagen naar den Helder gereden, waar
zij 's avonds om zes uur
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aan boord zijn gegaan van het schip de ‘Jacob Daniël’. Met een ‘God geeft haar een
goeden Rijs’ eindigt Bicker Raye zijn verslagje, waarvan hij de laatste bijzonderheden
eerst veel later moet vernomen hebben.

[20 Oktober]
Een ratelwacht, een man die dus juist op de dieven moest passen, was zelf aan het
stelen gegaan. In den nacht van 20 op 21 October was hij, over het hek, in den tuin
van den Heer Blank in de Plantagie geklommen. De tuinman had den man ontdekt
en had hem ‘met gansenhagel in zijn gat geschooten’ en het was goed raak ook. De
man begaf zich, zoo goed en zoo kwaad als dat ging, naar het Verbandhuis1), maar
de chirurgijn wilde hem niet verbinden, vóór dat de Hoofdofficier van het geval
kennis gekregen had. Toen dit eindelijk geschied was, werd de ratelwacht verbonden
en naar de Boeyen gebracht.

[28 Oktober]
Zedenmisdrijven kwamen nog al eens voor en men was op dergelijke schandaaltjes
bijzonder tuk. Nu ook weer op 28 October had mijnheer de Hoofdofficier een
getrouwd man geattrapeerd bij een ‘hoertje’, hetgeen den man alleen voor loslating
zes en dertig honderd guldens had gekost. Onze verslaggever teekent er nog bij aan,
dat men nog niet wist wie het was, maar dat men er verschillende heeren van beticht.
Dat ‘composeeren’ met den schout om een vervolging te ontkomen, was niet
goedkoop. Naarmate de menschen rijker waren liet de Heer Hoofdofficier zich ook
duurder betalen.

[30 Oktober]
Op 30 October overleed Mr. Ferdinand van Collen, Heer van Gunterstein en
Tienhoven, burgemeester van de stad. Het overlijden van dezen burgemeester vond
Bicker Raye blijkbaar een te belangrijk feit, om er zich met een eenvoudig
doodsbericht van af te maken en onze dagboekschrijver wijdt aan zijn nagedachtenis
eenige waardeerende woorden. ‘30 d. is mijn Heer Ferdinandt van Kollen, oudt
Burgemeester en Raadt, geweesen Hooft-Officier, in den ouderdom van 84 jaaren
overleeden en statieeus naar Breukelen in sijn Edl. tombe begraaven. Sijn Edl. laat
een eeuwigduerende goeden naam na, weegens sijn menigvuldige braave hoedanig-

1) Het Verbandhuis was gelegen bij het St. Pietersgasthuis, ter plaatse van het tegenwoordige
Binnen-Gasthuis; aldaar werden volgens Wagenaar ‘allerlei uitwendige ongemakken, die
voorwerpen van heelkunst zijn’, behandeld. Aan de chirurgijns was bepaaldelijk verboden
wonden te verbinden, zonder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan den Schout.
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heeden, die sijn Edl. in allen gevallen en geleegentheeden heeft laaten blijken’.
Bicker Raye had er nog aan toe kunnen voegen, dat de overleden burgemeester in
zijn jeugd ook het vaderland als militair gediend had. In de bange jaren 1672 tot 1674
is hij, volgens Elias, cornet geweest van een compagnie dragonders onder den
Overste-Luitenant Stuart; later had hij als vrijwilliger op 's Lands vloot dienst gedaan.
Dat de middelste dochter van den Heer Marcus Bavelaar er met haars vaders
huisknecht vandoor gaat, is natuurlijk een gebeurtenis, die niet onvermeld mag
blijven. Wij vernemen ook nog, dat die huisknecht vroeger bij den Heer Schepen
Hasselaer gediend heeft. Over deze laatste, of eigenlijk meer over diens echtgenoote,
zullen wij straks meer vernemen.

[5 November]
Eenige dagen later op 5 November is de zoon van den Heer Bennelle, ‘synde een
koopman’, er vandoor gegaan met achttien duizend gulden, die hij zijn vader heeft
weten te ontstelen. Ook van dezen jeugdigen losbol zullen wij later nog een en ander
hooren.

[12 November]
Van de vrijmetselaars moest de overheid blijkbaar niets hebben, want Bicker Raye
schrijft, dat op 12 November ‘de Edel Grootachtb. Heeren van den Geregte een
waarschuwing hebben gepubliceert, dat niemant, wie het ook soude mogen weesen,
sijn huys soude moogen gebruyken of het in 't geheel of ten deelen mogen verhuren,
ten gebruyken van eenigen mensen, sorteerende onder een seeker colege, genaamt
de vrije metselaaren, waarin dingen passeeren, die niemant sal klappen, also al de
leeden een afgrijselijken eet, eer dat zij in het colegie werden geatmiteert, moesten
doen van nooyt rugbaar te maaken hetgeen daar passeerden, hetgeen so een swaren
eet moet sijn geweest, dat de alder Godt vergeetenste het nooyt heeft durven aan den
dag brengen. Daar waaren veele menschen van fatsoen, en het colege werd gehouden
in de eerste Liesvelse Bijbel van den Vijgendam in de Warmoestraat en in de Stilsteeg
in een distillateurswinkel, waaruyt zij verhuyst sijn’.
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[25 December]
Op 25 December is onze verslaggever eens erg guitig. Van een stalhouder op de
Botermarkt, Mr. Jan Kamphuysen, die op dien datum overleden is, vertelt hij, dat de
man, ‘door de conduiten van sijn twee dogters geparenteert is aan heel veel menschen
van alle natie, tot smousen in 't kluys’.
Volgt nog het getal dooden in 1734 en in 1735 en hiermede is het jaar afgeloopen.
Nu teekent hij voor de variatie alleen maar B. Raye.
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Hoofdstuk V
Anno 1736
HENDRIK HOOFT Gerritsz., de tweede zoon van den schepen Mr. Gerrit Hooft,
zou gaan trouwen met Susanna Adriana Hasselaer, de negentienjarige dochter van
den gewezen Eerste Raad en Directeur-Generaal van Nederlandsch Indië, die eenige
jaren geleden, natuurlijk schatrijk, gerepatrieerd was. Het huwelijk zou op den roden
Januari voltrokken worden. Bicker Raye vertelt, dat de bruid, toen zij van het trouwen
kwam, zoodanig ontsteld was, dat zij van alteratie een zwaren overval kreeg, hetgeen
van groot gevaar werd geoordeeld. Direct werden de doctor, de apotheker en de
chirutgijn erbij gehaald en de geleerde heeren ordonneerden onmiddellijk een ‘klisteer,
hetgeen immediaat werd geappliceert en tot 's nachts twaalf uur werkte, hetgeen van
een goed effect was’.
De eenige dochter van Mr. Daniël Kick en Geertruid Pancras, Anna Divera Kick,
die zich naar haar moeder Kick Pancras noemde, en van haar grootvader de
heerlijkheid Westerdijkshorn1) had geërfd, trouwde in 1726, zij was toen 18 jaar, met
den 23-jarigen Mr. Nicolaas Cornelis Hasselaer, die nu door zijn vrouw vrijheer van
Westerdijkshorn1) werd. Wellicht dat de man met dit ‘vrijheerschap’ erg blij was,
maar over zijn vrouw was hij zelf al spoedig minder tevreden. Ook haar moeder,
mevrouw Kick, had haar man veel verdriet gedaan, want reeds twee jaar na het
huwelijk werd een provisioneele scheiding van tafel en bed tusschen Mr. Daniël Kick
en Geertruid Pancras ‘ter saecke van ontstaene onlusten ende verwijdering’ met
wederzijdsch goedvinden door schepenen uitgesproken. Maar de dochter zou het
nog heel wat bonter maken.

1) Westerdijkshorn, gehucht ten noorden van Bedum in het gewest Stad en Lande gelegen. Hoe
de heerlijkheid aan de familie Pancras gekomen is, blijkt niet.
1) Westerdijkshorn, gehucht ten noorden van Bedum in het gewest Stad en Lande gelegen. Hoe
de heerlijkheid aan de familie Pancras gekomen is, blijkt niet.
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De eerste jaren ging het waarschijnlijk wel, maar al spoedig bleek, dat het gedrag
van Anna Divera heel wat te wenschen overliet en toen haar man haar betrapte op
overspel met een lakei, was het met het geduld van Mr. Nicolaas gedaan.
Het is op 2 Februari, dat Bicker Raye dit vermeldt, en tevens dat mevrouw
Hasselaer werd ‘gecondemneert voor zes jaar, bij provisie, in het Verbeterhuis1), met
een myt bij haer tot geselschap en bewaaring;’ het huwelijk, werd, op eisch van den
echtgenoot, ontbonden op 22 April 1736.
Hoe Hasselaer zijn vrouw betrapte, vertelt Bicker Raye ons in geuren en kleuren.
Ofschoon wel een beetje erg ‘cru’, laten wij het relaas voor de curiositeit hier volgen.
‘Op 24 Januari heeft mijn Heer de Regeerende Scheepen Mr. Nicolaas Cornelis
Hasselaer, vrijheer van Westerdijkshorn etc. sijn huysvrou, Juffrou Kick van haar
selven, geaterapeert dat sij met haar lijfknegt doende was, het geene door een mijt
van den huysen, die men sijde met die knegt ook wel een kunsje dee, verklikt was,
die menHeer van het Stathuys, uyt Scheepens kaamer ging haalen, en door schielijke
ontsteltenis nam hij de onderschout Noordijk met twee dienders mee, en aan huys
komende maakte de mijt stil de deur van de kaamer oopen, daar de twee gelieven
laagen, die door mijn Heer, geassisteert met Schout en dienders, in dat postuur wierden
gevonden, waar op mijn Heer tegen de Schout sijde, brengt hem na de boeijen. De
Schout hier wederom op: Mijn Heer, dan moet ik Mevrouw ook meede neemen,
waarop mijn Heer antwoorde: draag dan maar getuygen van de saak, want ik heb
mijn Vrouw daar veel te lief toe, waar op de Schout en dienders heen gongen en de
knegt hat toen ockasy van te chiapeeren, hetgeen hij aanstonds dee also hij wel dagt,
dat sijn Heer op sulke exteraordinaaren dienst niet gestelt soude sijn in 't vervolg’.
Het leventje in een 17de-eeuwsch verbeterhuis beviel, naar Elias (II, 732) ons
vertelt, de levenslustige Anna Kick heelemaal niet en toen zij in het volgende jaar
de kans schoon zag, vluchtte zij uit dat ongastvrije huis en ging naar Emmerik. Eenige
jaren later maakte zij te Windesheim kennis met een Amsterdamsch bankierszoontje,
Paulus Bennelle, waarvan Bicker Raye ons reeds verteld heeft, dat hij

1) Het Verbeterhuis, een soort tuchthuis, lag aan de Weteringschans tusschen de Spiegelgracht
en de Vijzelstraat; het werd opgericht in 1718 en diende voor personen van een ‘ongeregeld
en ontugtig gedrag’ en voor krankzinnigen.
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er met 18.000 gulden uit zijn vader's kas vandoor was gegaan. Van die 18.000 gulden
was intusschen al heel weinig meer over, toen Paulus de vroegere mevrouw Hasselaer
ontmoette. Het was eigenlijk voor allebei een buitenkansje, want door haar huwelijk
met den Amsterdamschen deugniet, dat in 1742 te Scheveningen gesloten werd, kon
de curateele op haar persoon en goederen, bij vonnis van den Hoogen Raad, nog in
hetzelfde jaar opgeheven worden.
Het echtpaar, nu behoorlijk van de noodige contanten voorzien, vestigde zich te
's Gravenhage en Paulus Bennelle speelde van het geld van zijn vrouw den grooten
meneer. Een prachtig huis in de Wagenstraat, vier dienstboden, koetsen en paarden.
Het geld kon niet op. Maar nu begon Anna Divera toch in te zien, dat zij haar meester
gevonden had. Niet alleen, dat hij haar geld opmaakte, maar haar echtgenoot had
zich nog zoo in de schulden gestoken, dat zij tenslotte, in 1752, er toe overging een
scheiding van tafel en bed aan te vragen. Ditmaal was zij de eischeresse.
Arme Anna Kick Pancras; het grootste gedeelte van haar fortuin was verdwenen.
Nog voor zijn dood, in 1742, had Mr. Daniël Kick zijn dochter, wegens het vele
verdriet, dat zij hem berokkend had, onterfd. Haar eerste man was reeds lang overleden
en haar zoon, Mr. Gerard Hasselaer, wilde ook liefst zoo min mogelijk met zijn
moeder te maken hebben. Betrekkelijk arm en verlaten stierf zij in 1769, op twee en
zestigjarigen leeftijd.

[30 Januari]
Reeds op 30 Januari waren Jacob Bicker Raye en nog eenige andere heeren tot
kapitein van de schutterij benoemd en op den 4den Februari werd hij, 's avonds om
negen uur, door d' Edl. Manhafte Heer Colonel Harman Hendrik van de Poll in de
compagnie no. 50 voorgesteld.
Daar moest natuurlijk opgefuifd worden. Hij heeft dan ook negentien van zijn
schutters (burgers worden die steeds genoemd, men sprak trouwens meestal van de
burgerij, wanneer de schutterij bedoeld werd), zijn luitenant en vaandrig, alsook
eenige goede vrienden aan zijn huis vriendelijk ter maaltijd onthaald. De pret duurde
tot zeven uur 's morgens, want eenige gasten hadden hem de eer gedaan tot zoo laat,
of beter zoo vroeg, te blijven.
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[14 Februari]
14 Februari overleed de rijke weduwe van den heer Albertus Schuyt. (In de jaarboeken
staat bij vergissing Aernout, maar dit was zijn oudste broer)1). ‘Men sijt dat sij wel
twee mieljoen aan gelt nalaat’ wordt erbij vermeld. Nu dat zal wel waar zijn. De
Schuyt's waren allemaal schatrijk. Albertus, die in 1701 overleden was, was een zeer
vermogend lakenkooper en handelaar op Moscovië en deed met zijn broer groote
zaken, onder de firma Aernout en Albert Schuyt. De rijke weduwe was 88 jaar oud
geworden.
Op dienzelfden dag werd onze jaarboekschrijver door Haar Edl. Groot Achtbaren
de Heeren Burgemeesters dezer stad aangesteld als afslager van de Oude Vischmarkt
en heeft hij den eed in handen van Haar Edl. Groot Achtbaren afgelegd. Zijn wensch
was vervuld. De afslager was, volgens Wagenaar, iemand, die aan iedere markt door
Burgemeesteren was aangesteld en die de zeevisch, nadat deze door de keurmeesters
was goedgekeurd en door de opsleepers in den ring was gesleept, aan de
hoogstbiedenden verkocht. Wel een eigenaardig baantje voor den deftigen Jacob
Bicker Raye. Intusschen werd reeds op 22 Februari de persoon van Hendrik Verschuur
door Burgemeesteren aangesteld tot substituut van Jacob Bicker Raye, afslager van
de Oude Vischmarkt. En dus behoefde hij het werk zelf niet te doen, maar kon het
aan zijn substituut overlaten en er zich toe bepalen alleen zoo nu en dan van zijn
belangstelling voor zijn markt te doen blijken en ‘last not least’ de inkomsten op te
strijken. Die waren niet gering: ‘twee en een half percento van het suyvere provenu
van de verkogte Vis’. Door elkaar bedroeg dit provenu wel ongeveer twintig duizend
gulden per maand, waarvan de afslager, die er niets voor te doen had, twee en een
half procent, dus vijf honderd gulden kreeg. Het kon dus een aardig sommetje per
jaar opleveren. Wanneer de substituut er slechts een vierde part van kreeg, had deze
nog een goed burgerbestaan en zal hij wel uiterst tevreden zijn geweest.

[20 Februari]
20 Februari was de groote dag, dat Jacob Bicker Raye zijn intrede op de Groote
Vischmarkt deed. Het was werkelijk een joyeuse entrée en het schijnt dat de menschen
hem heel graag mochten

1) Zie Elias, II, 1018.
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lijden. Vooral met de vischvrouwen, die hem bij dat eerste bezoek feestelijk inhaalden,
kon hij het best vinden. De markt, en ook het kantoor, waren toen zeer sierlijk met
groene palm en andere sieraden opgeschikt. Een van de jongere vischvrouwen hield
een toespraak en noodigde Mijnheer uit, op dezen plechtigen dag, zelf een schuit
visch af te slaan. Wat hij dan ook gaarne deed. Hierna liet hij het werk

aan zijn substituut over, die twee dagen later zijn aanstelling van Heeren
Burgemeesteren kreeg. Na aan de menschen nog watgeld gegeven te hebben om op
zijn gezondheid eens vroolijk te zijn, ging de nieuwe titularis naar huis.

[24 Maart]
Op 24 Maart krijgen wij het bericht, dat de Heer Jacob Boreel, de gewezen
postmeester, zeer schielijk, zittende op een stilletje, is doodgebleven. Toiletten, men
noemde ze ‘secreten’, waren alleen op de benedenverdiepingen. Op de slaapkamers
waren ‘stilletjes’, deftiger ‘chaises percées’ genoemd.
Een moeder vermoordt haar beide kinderen. Een jongetje van drie jaar de keel
afgesneden en een meisje van drie vierendeel jaars, zoodat het hoofdje maar aan een
lelletje is blijven hangen. Een wanhoopsdaad natuurlijk, maar daarmede had men in
die tijden geen medelijden. Het arme mensch had zelf ‘moord’ geroepen en zich
aangegeven, waarna zij naar de Boeyen werd gebracht. Zij bekende het feit uit
armoede en uit desperatie gedaan te hebben, maar zij was toch zeer ‘assurant en
present’ en zij toonde ‘gans niet gek te zijn’. Veertien dagen later, op 21 April, werd
de ongelukkige gruwelijk ter dood gebracht. Eerst geradbraakt en daarna gewurgd;
het mes, waarmede zij de moorden gedaan had, werd boven haar hoofd gehangen.
Later werd het lichaam buitén op een rad gezet. Gerechtigheid was geschied.
Op denzelfden dag werd ook een jood gevonnist, die valsche briefjes gemaakt had
van koopen bij de Oost-Indische Compagnie en de handteekeningen van de Heeren
Bewindhebbers door zijn knecht (d.w.z. zijn kantoorbediende, die men destijds nog
meestal kantoor-
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knecht noemde) had laten namaken. Die briefjes had hij beleend. Het schijnt, dat de
man reeds jaren dit bedrijf had uitgeoefend, want hij had op die manier wel 120.000
gulden gestolen. Maar nu had de justitie hem te pakken en na eerst met een strop om
den hals gegeeseld te zijn en van een brandmerk voorzien, werd hij voor dertig jaar
in het rasphuis gezet1).

[14 Mei]
Een gruwelijke moord op 14 Mei. Een man, wonende in de Langestraat, had uit
jaloezie zijn eigen vrouw, waar hij zestien kinderen bij gehad heeft, vermoord. De
man hield ‘slapers’ en beschuldigde zijn vrouw, dat zij het daarmede hield. Het was
een moord met voorbedachte rade, want de man had dit booze feit al heel lang
voorgenomen en had wel een jaar lang met een bloot mes onder zijn hoofd geslapen.
Hij hield zich nu als gek, maar daar gaf de justitie weinig om en hij zal zijn straf wel
niet ontloopen.

[19 Mei]
Eenige dagen later vermeldt Bicker Raye een meer vermakelijk feit. Een makelaar,
Adrianus Beukelaar, had een weddenschap aangegaan, dat hij op één dag van hier
naar Utrecht en weerom zou loopen en vóór poortsluiten weer terug zou zijn. De
man had zijn weddenschap met glans gewonnen. Hij ging op 19 Mei om half vijf 's
morgens de poort uit, was veertig minuten later aan de Kuipertjesbrug, om half zes
aan het eerste tolhek, half zeven te Abcoude, zeven minuten over zeven halfweg en
tien minuten voor acht te Loenen, waar hij een kwartiertje rust nam. Om vier minuten
over tien te Zuilen en arriveerde om elf uur te Utrecht. Voor de heenreis had hij dus
maar zes en een half uur noodig gehad. Voor de terugreis echter een uur meer. In
Utrecht bleef hij een uur en precies twaalf uur stapte hij de poort uit en kwam langs
denzelfden weg om half acht te Amsterdam terug.
Alles ‘gevoeteert’ zegt Bicker Raye erbij.
Met den Schout viel wel te praten, maar dat ‘composeeren’ was dikwijls niet
goedkoop. Dat ondervond ook tot zijn schade een zekere

1) Blijkens het Sententieboek (21 April 1736) was de schuldige Moses Levy Flersheim van
Frankfort, die de valsche koopbriefjes door zijn klerk, die behalve de huisvesting 8 Gld. 's
weeks verdiende, van handteekeningen had laten voorzien, en ze daarna had beleend,
‘weesende seer fameuze valsitijten, streckende tot ruïne van particuliere luyden in sodanigen
handel geëngageert, alsmede tot stremming en weeringe van negotie.’ Wat de straf betreft,
deze was minder hoog dan Raye gehoord had, nl. 30 en niet 50 jaar tuchthuisstraf.
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lakenverver, die op het hoekje van het Leidscheplein geattrapeerd werd met een
getrouwde koekebakkersvrouw, die daar bij hem op een kamer was gekomen. En de
man was zelf ook getrouwd. Dat mocht niet, maar er viel wel te praten en de
hoofdschout Backer liet voor vier duizend gulden de zaak blauw, blauw.1)

[16 Juni]
De jaloersche echtgenoot, die zijn vrouw een maand geleden vermoord had, werd
op 16 Juni ter dood gebracht. Voor de variatie werd hij eerst een weinig gewurgd en
toen pas geradbraakt (soms deed men het ook andersom). De eerste methode was
intusschen voor den patiënt heel wat aangenamer. Na zoo'n halve of driekwart wurging
voelde hij van het radbraken niet veel meer. De verslaggever schrijft, dat de man
zeer hardnekkig en zonder berouw is gestorven en dat hij, toen de beul hem reeds
op het kruis gebonden had om te radbraken, maar hem eerst den strop omdeed, nog
de assurantie had, om met forsche stem te zeggen: ‘Hoe radbraken en dan nog worgen
ook?’. Hij vond blijkbaar een van beide operaties meer dan voldoende.
De justitie was ditmaal genadig voor de kinderen. Het lijk werd in een kist gedaan
en ging niet naar de Volewijk. Onder de personen, die op dien dag gegeeseld werden,
was er een, die een vrouw, met het mes in de hand, had willen ‘verkragten’. ‘Dog is
niet tot sijn voornemen gekomen’, staat erbij. Niettemin kreeg hij zijn afstraffing.
Door den WelEdl. manhaften Heer Colonel Jan van Loon was de Heer Arent Feekens
tot sergeant bij de compagnie no. 50 aangesteld. Dat was de compagnie van Bicker
Raye en deze stelde dan ook den nieuwbenoemde 's avonds op de wacht aan zijn
onderhoorige officieren en verdere burgers voor, die beloofden genoemden Heer
Arent Feekens als zoodanig ten allen tijde te erkennen en te gehoorzamen. Met de
spelling van dien graad weet onze dagboekschrijver geen raad. Hij schrijft ‘siarciant’.

[26 Augustus]
De chirurgijn Jacob Borst, die op 26 Augustus overleed, was een gegoed man. Hij
had wel veertig jaar eenige heeren op den Grooten

1) Over het composeeren, zie de noot bij blz. 12. Wat opmerkelijk is, was dat de schout blijkbaar
duurder was geworden. Bontemantel deelt een geheel gelijk geval mee uit het jaar 1669,
waarbij de schout Hasselaer zich, op verzoek van den delinquent, ‘die om verschijde redenen
seer ongaerne bekent waer’, voor f 600 liet bewegen, geen vervolging in te stellen, terwijl
onze lakenverver f 4000 moest dokken; later werden de tarieven nog hooger; toch werden
de ‘liefhebbers van Trijntje’ hierdoor niet afgeschrikt, Raye vertelt van een brouwer (pag.
59), die zoovele malen werd betrapt, dat hij er geheel door geruïneerd werd. Zie echter 1881).
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accijns geschoren1), maar de laatste jaren deed hij het voor tijdverdrijf en als oude
kennis. Hij oefende nog wel deze functie uit (fongsi, schrijft B.R.) maar deed het
niet meer voor geld. Zoo dom was de man intusschen ook niet, dat hij, als hij iets
van importantie deed, als chirurgijn vermoedelijk, ook dat gratis voor zijn klanten
deed. Dan rekende hij integendeel dubbel en zoo kwam het toch overeen uit.

[27 Augustus]
Op 27 Augustus overleed een wonderkind. Het was het eenige zoontje van den Heer
Basuyn, dat buiten, in een schuitje, dood was gevonden; hij was waarschijnlijk met
zijn slaap op een roeipen gevallen. Die knaap van twaalf à dertien jaar was zonder
weerga gauw en verstandig voor zijn jaren, speelde op verscheidene instrumenten
en maakte zeer goede gedichten, zelfs in de Latijnsche taal.

[30 September]
Op den 30sten September was er iets bijzonders te zien. Een Groenlandvaarder,

Groenlandvaarder.

het schip was het eigendom van den heer Waterman, had een ‘wallevis van achttien
voet lang meegebragt, die in volle postuur, in de peekel gelegt, vertoont wiert.’

1) Voor de chirurgijns zie de noot bij blz. 3. Het barbierswerk werd vooral door de leerlingen
uitgeoefend. In een memorie van 1805, tegen de opheffing der gilden gericht, wijst de
regeering van Amsterdam op het feit, dat als het baardscheren wordt vrijgegeven, voor vele
chirurgijns, die hun hoofdbestaan hierin vinden, het middel verdwijnt om jongelui van geringe
middelen, die zich door het volgen van openbare lessen in de scheepschirurgie bekwamen,
den kost te geven, zoodat dan de opleiding der scheepsheelmeesters in gevaar wordt gebracht.
Zie mijn studie: D e o n d e r g a n g d e r A m s t e r d a m s c h e G i l d e n in Tijdschrift
van Geschiedenis, XLVII, 233.
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[17 Oktober]
Op 17 October overleed de moeder van zwager van Loon. Eva Raye, de jongere
zuster van onzen Jacob, was n.l. in 1730 getrouwd met Pieter van Loon, die in 1736
Schepen van de stad werd. Het echtpaar woonde op de Keizersgracht, Noordzijde,
bij den Amstel en hield er ook nog een hofstede aan de Vecht, onder Breukelen, op
na. De moeder van Pieter van Loon, Josina van Loon, de weduwe van den in 1716
overleden Mr. Pieter van Loon (haar neef), lid van de Vroedschap, Bewindhebber
van de O.I. Compagnie en een voornaam ossenweider, was nu op 17 October 1736
overleden1).

[19 November]
Voor de heeren Burgemeesteren moet het wel een groot verlies zijn geweest, toen
Mr. Pieter Elias, die sedert 1713 stadssecretaris was, op 19 November aan de
kinderpokjes overleed. Hij moet een zeer capabel man zijn geweest, die ‘wel vier of
vijfderhande taal in perfeksy sprak, sodat men seyde, dat sijn weerga op de secretarie
niet bekent is geweest bij mensen heugenis.’

[3 December]
Ook van eenvoudiger personen wordt ons wel eens het overlijden bericht. Op 3
December stierf een trouwe ziel, Henderikje Jacobs, die vele jaren meid was geweest
op de stads groote accijns. In haar plaats werd toen Jannetje Myjer, de huisvrouw
van Simon van Sprangen, den bode van het huis, benoemd.

[6 December]
Van den Heer Jan Frederik Teekman, commies ten comptoire van het convooy op
het Prinsenhof van de Admiraliteit, wordt bij diens overlijden, op 6 December,
medegedeeld, dat hij een schoone vrouw, veel kinders, daar hij de naam van vader
van draagt, en zeer veel schulden naliet.

[21 December]
Broeder Joan Raye, de gouverneur van Suriname, had indertijd een zekere Jan
Breukelerwaard, zijnde een zwarte, naar onzen Jacob in Holland gezonden. Nadat
de neger hier een maand of vijf had rondgekeken, werd hij op 21 December weer
naar zijn geboorteland terug gestuurd.
1) Zie Elias II, 690.
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[27 December]
In 1720 was het Actiejaar geweest. Toen waren vele menschen doodarm
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geworden, maar enkelen werden door dat gegok schatrijk. Tot deze laatsten behoorde
ook de Heer Jan Colonius, die op 27 December overleed en wel vijf en zes ton naliet.
Aderlaten was een probaat middel tegen alles en nog wat. Zelfs na een koud bad,
midden in den winter, was 't absoluut noodzakelijk ‘gelaten’ te worden, wilde je
weer op dreef komen.
Op den laatsten dag van het jaar was Pieter Esser, alias Pieter Lamoen (de man
liep met citroenen en andere vruchten) buiten de Leidschepoort, waar hij in het Wed
reed, achterover in het water geslagen. De man was zoo gealtereerd, dat hij niet
gelaten wilde worden. Drie dagen later was hij dood. Een ander, die naast hem op
den wagen had gezeten en ook zoo'n onderdompeling in het koude water had gehad,
was niet zoo dom. Hij werd direct daarna gelaten en hij bleef zoo gezond als een
visch, mankeerde niets.
Dit is de laatste notitie in 1736.
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Hoofdstuk VI
Anno 1737
HET vorige jaar was het aantal dooden wel 2673 meer dan in 1735. Er waren n.l. in
1736 niet minder dan 9206 menschen in Amsterdam overleden. Ditmaal geeft onze
jaarboekschrijver ons ook een opgave van het aantal huwelijken in het afgeloopen
jaar. In 1736 waren er 1469 paren in de gereformeerde kerk getrouwd en van andere
‘Relisies bij malkanderen’ 781. In 't geheel 2250 huwelijken.

[12 Januari]
Toen er op 12 Januari justitie werd gedaan, werd een man onthoofd, die een
koperslagerszoon had doodgestoken. Ook ‘een berugte kerel, genaamd Aron Aberams,
die vele valsitijten hat uitgevoerd of door zijn boekhouder hat laten uytvoeren’, en
groote schade had gedaan, werd dien dag terecht gesteld. Hij en zijn boekhouder
werden gegeeseld en onze verslaggever weet precies te vertellen, dat de eerste 83 en
de tweede 78 slagen kreeg; verder kregen ze nog een brandmerk, nadat men ze met
een strop om den hals onder de galg had gezet, daarna gingen ze voor dertig jaar naar
het Rasphuis1). Wij vernemen ook nog, dat de veroordeelde Aberams ‘parnassijn’,
of kerkmeester van de jodenkerk was. Dus niet de eerste de beste.

[20 Januari]
Op den 20sten Januari overleed dominee van Son, op 49-jarigen leeftijd, aan de
kinderpokjes. Dat was een groot verlies. Dominee was van de ‘Ernstige bediening’2).
1) Zijn sententie is van 10 Jan. 1737. Aberams had tallooze kleine oplichterijen gepleegd.
2) Wat hier onder ‘ernstige bediening’ moet worden verstaan, is mij niet met zekerheid gebleken.
De term schijnt in tweeërlei zin te zijn gebruikt, die van zware orthodoxie, en, geheel
tegenovergesteld, die van een minder dogmatische en meer practische richting onder de
Coccejanen. Het feit, dat in een vlugschrift van Pieter Bakker, zie blz. 258 van de ‘ernstigen’
als van geestverwanten van Bakker wordt gesproken, doet mij tot de laatste oplossing
overhellen, een regel uit de s a R o u w k l a g t e n o v e r h e t z a a l i g a f s t e r v e n
v a n d e n H e e r T h o m a s v a n S o n , dat hij nl. tegen de ketterij te keer ging als ‘een
waar Zeloot’, wijst evenwel op de eerste verklaring.
De dood van Van Son zou volgens de Rouwklagten een groot verlies zijn geweest, temeer
daar zooveel anderen hem voorgingen;
‘Wijl zo veel sterren zijn, in 't kort, van 's Heren drempel
Verdooft en weggescheurd: het flonkerlicht Boudaan,
De groote Hagelis, o zwaare slag, welke aan
Het Amstels Heiligdom als heldre lichten schenen
In Godsvrucht, zuivre leer, zijn voor ons oog verdwenen.
Deez wond is nauw geheeld, deez groote breuk hersteld,
Daar wordt, mijn hart beklemt, een naare kreet gemeld:
Van Son, o wee, o smart, Van Son, wie moet niet schreyen?
Van Son, 't groot kerkjuweel, Van Son, die is verscheyen!’
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Een aanranding van een meisje van 16 à 17 jaar wordt op den 21sten Januari vermeld.
Het gebeurde 's avonds tusschen zes en zeven uur op den Kloveniersburgwal bij de
Raamgracht, door twee kerels, die het
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Heiligeweg met ingang van het Rasphuis.
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kind alles afnamen en haar nog mishandelden ook. Met een snee ‘in de troony’ en
een snee ‘over 't lijf door het jak en rijgelijf’ werd het slachtoffer bij den barbier
Neelsing op het Schapenplein (Muntplein) gebracht en daar verbonden. Van de daders
geen spoor.
Een gezwel in de slagader van het hart, waardoor langzamerhand de uitstorting van
het bloed belemmerd werd en dezelve eindelijk geheel werd verstopt, moet de
doodsoorzaak zijn geweest van den heer Rijswijk, boekhouder in de Waag, die sterk
en jong was en met een ‘gesont’ hart op 10 Februari stierf.

[12 Februari]
Op 12 Februari moest een jood het ontgelden. Vier of vijf kerels hadden hem op de
brug bij de ‘Smousekerk’ te pakken gekregen. Ze namen hem eerst alles af, vervolgens
werd hij geslagen en met messen gestoken en ten slotte over de brugleuning in het
koude water gesmeten. Gelukkig werd hij nog door anderen gered. De daders
natuurlijk onvindbaar.

[14 Februari]
In de Groote Karthuysers, een herberg aan de Tichelstraat, werd op 14 Februari een
vrouwspersoon door drie vleeschhouwers en een waagdrager op een schandelijke
wijze mishandeld, nadat zij haar eerst smoordronken hadden gemaakt. ‘Sij was ses
weeken te vooren getrout aan een Oostindisvaarder, de welke op een van schepen
nog in Texel lijt om uyt te loopen’.
Alweer een oudje overleden. Ditmaal een vrouw van 112 jaar, 4 maanden en 8 dagen,
die in haar 100ste jaar nog vier tanden gewisseld had, waar ze nog lang dus plezier
van gehad heeft. Of ze werkelijk zoo oud was? Een burgerlijke stand was er nog niet
en wellicht heeft men er maar voor de merkwaardigheid een paar jaartjes extra
bijgedaan.

[22 Februari]
Van de ‘comeet’, die zich op 22 Februari's avonds om half zeven in het West Zuid
Westen vertoonde, weet Bicker Raye te vertellen, dat het circa 7 graden onder de
planeet Venus was, wat schuin zuidelijk af. Dezelve vertoonde zich als een ster van
de derde
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grootte, de staart schuin opwaarts van de zon afgekeerd, circa 2½ graad lang.
De onlangs bij zijn compagnie aangestelde sergeant Arend Feekens was overleden
en nu was de heer Jacobus Kinkeed door den kolonel van Loon benoemd en wel in
het derde corporaalschap. Dien avond stelde kapitein Bicker Raye den nieuwbenoemde
aan zijn volk op de wacht voor.

[10 April]
Ditmaal een bericht van overlijden, niet ‘tot groot leedwezen’, maar ‘tot groote
vreugde’ en dan nog wel van ouders en verdere familieleden. Op 10 April was een
zekere advocaat overleden. De reden van die vreugde wordt er bij gezegd. ‘Het was
een seer slegt slag van een karel, die door debosy van binnen altegaar verrot was en
ellendig is gestorven.’
De man had een goed baantje, hij was nl. tevens scheepsmeter en dat leverde per
jaar wel 15 à 1600 gulden op.

[21 April]
Jeronimus Tonnemans de Jonge was met mevrouw van der Grijp (zou dit wellicht
dezelfde dame zijn, die eenige jaren geleden door haar man zoo schandelijk verlaten
werd?) goede vrienden. Maar niet altijd is de liefde bestendig van duur, want op 21
April had Jeronimus haar ‘op een schelmagtige wijze met een schaar een gruwelijke
snee in de tronie gegeven. Een week of drie te voren had zij van hem in de kraam
geleegen en was een seer schoon vrouwmens en is nu daardoor ijselijk geschonden.’
Maar Jeronimus Tonnemans zou zijn straf niet ontloopen. Op 9 Mei is hij ‘in de
gijseling geset om met de eerste ockasy voor adelborst geboeyt na boordt van een
Oostindies schip gebragt te worden en daarmee een togje te maken naar het Oosten.’
Of hij veel lust in zoo'n uitstapje had werd hem niet gevraagd.

[22 April]
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Er was in die dagen een bekend personage in Amsterdam. Bicker Raye noemt hem
‘Baron van Niwhof, (Neuhof)1) genaampt Theodorus, koning van Corsica’. Hij moet
nog al schulden gehad hebben, want

1) Het is een zeer bekend personage, wiens aanwezigheid hier door Raye wordt gesignaleerd.
Theodor, baron von Neuhof, een Westfaalsch edelman, trad eerst in Franschen, later in
Zweedschen dienst en werd door Von Görz voor allerlei missies gebruikt; na den val van
den Zweedschen staatsman ging hij naar Spanje, waar hij door den val van Alberoni al
evenmin slaagde. Door speculaties tijdens Law verloor hij zijn vermogen; hij trad evenwel
in dienst van Keizer Karl VI, wiens vertegenwoordiger te Florence hij werd. Hier trad hij in
relatie tot Corsica, dat zich van Genua trachtte vrij te maken en waar hij 13 Maart 1736 als
koning Theodoris I werd erkend. In 1736 moest hij vluchten; een nieuwe poging in 1743,
tijdens den Oostenrijkschen Successie-oorlog, mislukte opnieuw, schoon hij door Engeland
gesteund werd. Overal werd hij door zijn schuldeischers vervolgd; hij overleed op 11
December 1756. Blijkbaar was het zijn doel na zijn eerste verdrijving hier soldaten te werven.
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op 22 April werd Zijne Majesteit in het ‘Witte Wammes’, op last van zijn crediteuren,
gearresteerd en in de gijzeling geplaatst1). Hij had zich met een zekere Coenraat van
Lokkum ‘geangaciert’, die met hem zou naar Corsica gaan en zou aldaar een
kapiteinsplaats bij zijn troepen krijgen. Die van Lokkum was echter een schurk en
een lichtmis en zoodra hij er kans toe zag, had hij zijn meester, die het wel met hem
voor had, voor een stuiver geld verraden. (Men sprak van 600 gulden.) Een paar
weken later werd koning Theodorus van Corsica toch losgelaten. Hij had op zijn
koninklijk woord beloofd, dat hij al zijn schulden zou betalen.

[2 Mei]
Eindelijk, op 2 Mei, hadden twee dienders van den baljuw van der Dussen de vlucht
moeten nemen. De een was in de wandeling genaamd Keesje Kadans. Zij hadden
reeds geruimen tijd geld getrokken van ‘sluykers en valsche speulders’, die zij telkens
waarschuwden, wanneer zij bevel hadden gekregen op hen te passen. Een van de
gevluchten had een groote sitse- en katoenwinkel in de Kalverstraat en was een man
van zestig jaar.
Een dienstmeid uit een handschoenenwinkel in de Warmoesstraat had haar kind
vermoord en in een secreet gegooid. Zij werd naar de boeyen gebracht, maar
beweerde, dat het kind haar was ontvallen, toen zij op het secreet was. Van dergelijke
praatjes geloofden de Heeren niet veel en zij werd dan ook op 15 Juni, toen er justitie
werd gedaan, gegeeseld en voor 30 jaar in het Spinhuis gezet.

[20 Mei]
Op 20 Mei kwam er tijding uit Suriname: Broeder Joan, de gouverneur van die
kolonie, had zich op den 2den Maart in den Huwelijken Staat begeven met mevrouw
E.C. van der Lith. Dat was reeds de derde maal dat deze dame trouwde. Eerst was
zij met gouverneur Temming gehuwd geweest en daarna met een broeder van
gouverneur Du Cheuce; van beide had H. WelEdl. een dochter.

[21 Mei]
Gewichtige dag voor de schutterij. Op 21 Mei had Jacob Bicker Raye, in zijn kwaliteit
van kapitein, zijn omschrijving2) in zijn wijk No. 50 gedaan. Na de affaire verricht
te hebben, had hij zijn officieren en
1) Een logement ‘het Witte Wammes’ achter de Nieuwe Kerk gelegen, wordt in een reisboek
van 1689 blz. 110 vermeld.
2) Als kapitein der schutterij moest Bicker Raye elk jaar onderzoeken, welke burgers in zijn
wijk de wacht moesten betrekken, en onderzoek instellen naar den aanslag in sommige
belastingen. Het Nieuwezijds Heerenlogement, waar de kapitein zijn officieren en
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onderofficieren in het Nieuwe Heerenlogement een glaasje wijn aangeboden. Het
was te ver van zijn eigen huis en daarom was het fuifje in het Heerenlogement
gegeven. Om elf uur gingen de heeren naar huis en het was pikdonker op straat. Was
het nu om die reden, of omdat hij wat al te veel had gedronken, dat een schrijver van
de compagnie, met name Willem Dobbes, een man van 71 jaar, en
zilverpassementwerker van beroep, bij ongeluk in de Keizersgracht bij de
Brouwersgracht viel en jammerlijk verdronk; Bicker Raye weet het niet met zekerheid.
Op den 1sten Juni, toen hij zijn omschrijfmaaltijd had in den Doelen, op den Singel
(de Groote of Generale Doelen, ook wel de Garnalendoelen genoemd, thans
Universiteitsbibliotheek) zullen de aanwezigen zich ook wel niet onbetuigd hebben
gelaten. Jammer genoeg werd het feest verstoord. ‘Toen ik 's avonds met mijn volk
aan tafel zat’, vertelt de kapitein, ‘kwam er tijding van brand op de Braak’. Dat was
nu wel in de wijk van den heer kapitein Borghardus Scholte, maar die wijk grensde
aan de zijne en dus moesten zijn brandmeesters den welvoorzienen disch in den steek
laten. De overigen bleven rustig doorfuiven. Bicker Raye is er trotsch op te kunnen
berichten, dat zijn spuit nog het eerste bij den brand was. Het was trouwens maar
een klein brandje en we willen hopen, dat de wakkere brandmeesters van de
compagnie no. 50, na afloop van hun arbeid, weer in den Doelen hebben kunnen
meedoen aan den ‘omschrijfmaaltijd’ die overigens zonder groote ongelukken
afgeloopen is.
‘Treepanneeren’ is niet ieders werk en de achttiende eeuwsche doctoren en chirurgijns
wisten wel hoe ze zoo'n operatie moesten doen, maar waren niet altijd in staat de
patiënt in het leven te houden. Mevrouw de Haan was het in de hersenen geslagen,
door den schrik bij het schielijke overlijden van haar man. Eenigen tijd geleden was
zij weer zoo'n beetje bij haar verstand gekomen, maar nu constateerden de geleerde
doctoren, dat zij een verzwering in het hoofd had, waarop zij resolveerden haar te
‘treepanneeren’. De operatie gelukte uitstekend, maar na afloop was zij overleden.
Zij en haar man moeten bij hun leven een extra schoon paar menschen geweest zijn.

onderofficieren onthaalde, lag tusschen de Haarlemmerstraat en de Heerenmarkt. Het was
het oude West Indisch Huis; nu is het het Weeshuis der Hersteld Luthersche Gemeente.
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[12 Juni]
Minder vleiend is het oordeel over iemand die twee dagen later, op 12 Juni, overleed.
Dat heerschap wordt een groot ‘debouchant’ genoemd. Hij ‘hiw met een hoer huys,
genaempt Brutaale Judith’. Drie dagen voor zijn dood werd hij zoo gruwelijk dronken
thuis gebracht, dat hem het schuim een hand breed dik op den mond stond en dat hij
tot zijn dood geen woord meer had kunnen spreken.
In deze maand kwamen ook eenige honderden landverhuizers uit Salzburg, die naar
Nieuw-Engeland wilden, om zich daar te ‘stabuleeren’ en vrijheid van godsdienst te
hebben. Zij waren in de laatste dagen van Juni op of bij het Weesperveld in hutten
en in vaartuigen gekampeerd en hadden permissie gekregen om acht à tien dagen in
de stad te blijven, alvorens zich in te schepen. De arme stakkers zullen wel een goeden
indruk van de Amsterdammers gekregen hebben, want zij kregen veel aalmoezen.

[29 Juni]
Op den 29sten Juni overleed Robert Hennebo. Hij was nu wel geen burgemeester en
behoorde, ondanks zijn fortuin, heelemaal niet tot de upper ten, maar hij was zoo'n
‘raare snaak en van alle markten weergekomen’, dat Bicker Raye het de moeite waard
vindt ons 's mans veelbewogen levensloop mee te deelen. ‘In sijn jeugt was hij
kantoorknegt (-bediende) van sijn oom, daar hij op het cantoor was, liep weg en liet
hem aanneemen als cadet in het leeger, raakte in de batalje van Oudenaerde, waar
hij sig, gesond sijnde, onder de dooden en gekwetsten verstak. Later wiert hij door
sijn vrinden van den dienst afgekogt; wier weder kantoorknegt, liep weer weg en
nam in den Haag dienst voor cadet onder de garde. Troude tegens sijn voogdens sin
aan een gemeene vrouw, daar hij een vaantje of bierkroeg in den Haag meede opsette,
verkreeg sijn capitaal, hetgeen wel bestont in 40.000 guldens, Dog was in korte jaaren
allegaar weg. Kwam tot Amsterdam, sette een herberg op, het Gulde Vlies agter de
Nieuwe Kerk, wiert comediant en naderhantin de axcies-tijt beunhaas, en door goede
vrinde maakelaar en heeft daarmee in de axcies een schoon capitaal gewonnen. Men
sijt, hij wel hondert duysent guldens nalaat en heeft sijn vrou universeel erfgenaam
gemaakt1)’.
1) Over Robert Hennebo, van wiens leven door Weyerman allerlei onjuiste mededeelingen zijn
gedaan, is door mej. dr. Leonie van Nierop een artikel geschreven in Jaarboek XVII van het
N e d e r l a n d s c h E c o n o m i s c h H i s t o r i s c h A r c h i e f , waaraan we het volgende
ontleenen. Volgens de schrijfster, wier mededeelingen over het algemeen kloppen met die
van Raye, is hij te Leiden geboren uit een bekende lakenreedersfamilie, huwde eerst met
Johanna Maria Carpentier, daarna met Johanna Maria Timmerman. Omstreeks 1716 kwam
hij te Amsterdam, eerst als wijnkoopersknecht, daarna als waard in het Gulden Vlies, volgens
hem zelf drie huizen van het Prinsenhof gelegen, dus niet als Raye meent, achter de Nieuwe
Kerk, waar hij door zijn uitmuntende ‘taelingen, kotteletten, rostbief en delicaate punch’.
maar ook als dichter van boertige verzen, waaronder D e L o f d e r J e n e v e r , bekend
is gebleven. Daarna werd hij kastelein in de Karseboom en ten slotte tooneelspeler.
In 1720 deed hij mee aan den actiehandel; dat hij een buitenplaats Actiehoven bij Gouda zou
hebben bezeten, bestrijdt mej. van Nierop. In het volgende jaar is hij weer, als acteur, te
Amsterdam terug, waar hij huwelijkszangen voor Doopsgezinde families zou hebben gemaakt;
daarna werd hij beunhaas in vaste goederen en effecten, en ten slotte, 26 Febr. 1728, makelaar.
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[25 Juli]
Op 25 Juli wordt medegedeeld, dat de ons reeds bekende mevrouw Hasselaer uit het
verbeterhuis, waar men haar ‘geconfineert’ had, was gebroken, geholpen door haar
meid en eenige anderen, die haar met behulp van een schuitje en een groote leer door
het venster hadden weten te verlossen. Zooals wij reeds weten, vluchtte zij per post
met een wagen naar Emmerik, waar de ouders van haar meid woonden en waar zij
voorloopig bleef. Waarschijnlijk hebben de autoriteiten maar geen moeite gedaan
de levenslustige Anna Divera terug te halen.

[14 Augustus]
Ieder Amsterdammer, die zich respecteerde, hield er in die dagen een buitenplaats
op na en op 14 Augustus had ook onze Jacob gelegenheid er eentje te koopen. Het
moet maar een heel bescheiden ‘plaatsje’ geweest zijn, dat ‘Annenhof’, te Maarseveen
gelegen dat hij van den heer Ammering voor 2000 gulden kocht. In de herberg ‘het
Wapen van Maarseveen’ werd de koop gesloten.

[22 Augustus]
Het was een prachtig huis, daar op den hoek van de Keizersgracht en het Molenpad,
en Anna van Loon, de weduwe van Joannes Vinckel, was er zeer aan gehecht en had
gewild dat deze trotsche woning ‘ten eeuwigen dage’ in haar familie zou blijven.
Het grachtpaleis moest het stamhuis der van Loon's worden1). Bij haar dood liet zij
het dan ook als fidei-commis aan haar jongsten broeder Pieter van Loon en aan de
kinderen van haar broeder Marten van Loon na. Jammer genoeg voor Anna van
Loon, dachten de erfgenamen er anders over en toen, in 1736, haar nicht Josina van
Loon was overleden, dus nog slechts elf jaar na den dood van de stichtster van het
‘stamhuis’, verzochten de erfgenamen aan de Staten van Holland de opheffing van
die uiterste wilsbepaling. Zij kregen hun zin en op 22 Augustus 1737 werd, volgens
Bicker Raye, ‘het stamhuys der familie van Loonen’ voor 97.500 gulden aan Mr.
Gerard Arnout Hasselaer, den lateren burgemeester van Amsterdam, verkocht. De
overdracht had echter eerst op 29 April van het volgende jaar plaats.
Het huis staat er nog (thans no. 452), maar is in het midden der vorige eeuw geheel
verbouwd.

1) Van het op blz. 47 medegedeelde zijn feitelijk alleen de laatste vier regels van Raye afkomstig.
Zooals dr. Elias reeds opmerkte, zijn ze niet juist; van een ‘stamhuis der Van Loons’ kan
hier niet worden gesproken. De heer Beyerinck heeft in een aardig stukje familiegeschiedenis
de zaak zoodanig toegelicht, dat ik gemeend heb daarom het bericht toch te moeten plaatsen.
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[4 September]
Een sportsman (er waren er destijds waarschijnlijk niet al te veel) overleed op 4
September. De man, een zekere Mogge, was een groot liefhebber en meester in het
springen, waardoor hij een zeer zware breuk kreeg, die hij veronachtzaamde. De
geleerde heeren wisten er toen geen raad mee en resolveerden maar om dezelve te
snijden. Gevolg was dat de patiënt stierf.
Op de kermis was er dit jaar niets te zien, want de Edl. Gr. Achtb. Heeren
Burgemeesteren hadden ‘niet willen admiteeren eenige spullen of iets dergelijks.’

[14 Oktober]
Vendumeester was ook weer een van die voordeelige baantjes. Het ambt was wel
6000 gulden per jaar waard en nu de titularis P. van Rijn, op 14 October, overleden
was, kwam het ter dispositie van den Edl. Groot Achtb. Heer Burgemeester Bicker,
die er wel een van zijn vriendjes plezier mee zal doen (zie pag. 55).

[26 Oktober]
Sara Tiellens, de dochter van Michiel Tiellens, Raad in de Vroedschap van de stad,
was in 1686 gehuwd met Sir Alexander Levingstone, Ridder-Baronet, kapitein van
een compagnie Schotten in dienst der Staten van Holland (in garnizoen te Breda),
die in 1718 overleed. Toen deze rijke weduwe, bijna 80 jaar oud, op 26 October
1737, overleed, teekent Bicker Raye aan, dat zij den heer secretaris Lestevenon, die
haar dochters kind was, de keuze had gegeven tachtig duizend gulden te erven of
zich tevreden te stellen met de legitieme portie, terwijl zij het dochtertje van den heer
Deodati (R.B. schrijft Teodaati), dat haar andere zusters kind was, universeel
erfgename maakte. Men vertelde dat de oude mevrouw wel een miljoen aan goed
had nagelaten.
De reden van deze bevoordeeling van Sara Lidia Deodati was, dat mevrouw
Levingstone's ander kleinkind, de zooeven genoemde secretaris, Mattheus Lestevenon,
reeds een aanzienlijk vermogen van haar zuster Elisabeth Tiellens, vrouwe van
Berkenrode, geërfd had, terwijl deze aan Sara Deodati slechts een klein legaat had
vermaakt. Door de bepalingen van haar testament wilde de grootmoeder de ‘egaliteit
van middelen’ tusschen haar kleinzoon en kleindochter herstellen1).

1) De toelichting is geheel aan het werk van Elias ontleend.
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Nog geen achttien jaar was de huisvrouw van den heer Loot van Schooten1), toen zij
op 27 October aan de kinderpokjes overleed. En toch liet zij reeds, behalve een jong
‘wewenaar en considerabel veel geld’, twee dochtertjes na.

[29 Oktober]
Op 29 October komt er een droevige tijding. Maar ondanks al zijn verdriet vergeet
Jacob niet alle titels van zijn overleden broeder op te sommen. ‘Mijn broeder, de
heer Joan Raye, gouverneur over de Collonie van Suriname, rivieren en districten
van dien, Collonel over de Militie en precident in alle de Collegie aldaar, mitsgaders
Capiteyn ter Zee ten diensten deeser Landen, sorteerende onder het Collegie ter
Admiraliteyt alhier is op den 11 Augustus l.l. in den ouderdom van 39 jaar,
overleeden’, schrijft de bedroefde dagboekschrijver2). Wij vernemen ook dat de
gouverneur slechts acht à negen dagen ziek is geweest en dat de ziekte bestond in
zeer zware hoofdpijn en koorts, waarbij een zware loop kwam. Hij liet een weduwe
na, die zes maanden zwanger was, welk kind ‘als haar Edl. dat komt te verlossen,
het darde van haar sal sijn, die geen de minste kennis van hun vaaders gehat hebben’.
Wij zijn het er mee eens dat dit ‘een exempel zonder weerga is, en dat de weduwe
in een zeer deplorable staat is achtergebleven’. De praktische nuchtere Hollander
voegt er ook nog aan toe ‘te meer dewijl haar man eerst besig was met een nieuwe
plantagie aan te leggen en op deselve een nieuw suykerwerk te maken, waartoe nog
dagelijks de materiaale hier van daan moeten worden gesonden, bestaande in eenige
duysenden steenen, houtwerk en eijzerwerk’.

[1 November]
‘1 Nov. is er een gerugt geweest, ja sommige mensen meenden wel te weeten, dat
den heer Hooftoffisier, nadat hij hem reets eens hat geatrapeert en met een
waarschouwing van sig voor de tweede rijs te wagten, vrij gelaaten hat, seeker getrout
heer en scheepen deeser stat J.O.H.V.N.,3) voor de tweede rijs hat betrapt bij een
hoertje en hem nu hetselve dubbel laaten betaalen, namentlijk, so men segt, met
twintig duysent guldens.’
Er was een misdaad gepleegd. Een kerel had een vrouw, die hij
1) Paulus Loot, heer van Zandvoort en Schooten, was een schatrijk rentenier, van wien we later
meer zullen hooren. Men zie over hem Elias II, 874.
2) Een levensbeschrijving van Joan Raye vindt men in het N i e u w B i o g r .
W o o r d e n b o e k , VII, 1038. Hierin wordt hij geschetst als een man, van wien men goede
verwachtingen mocht hebben; onder hem had de nederzetting der Herrnhutters in Suriname
plaats; de eerste pioniers kwamen gelijk met hem in Paramaribo aan. Zijn portret werd in
koper gegraveerd door J. van Vilsteren (zie blz. 273).
3) De Schepenlijsten bij Wagenaar wijzen uit, dat hier Johan Ort, heer van Nijenrode en
Breukelen bedoeld zal zijn (zie Elias II, 998), een schatrijk man, die op een inkomen van 24
à 26 000 Gld. geschat werd.
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niet tot zijn wil kon krijgen, gruwelijk vermoord. Het slachtoffer was nog zwanger
ook. Helaas was de misdadiger ontkomen, maar de onderschout Jan Bootsman zou
hem wel te pakken krijgen. Hij had vernomen dat de moordenaar zich te Buiksloot
ophield en hij zou hem daar wel arresteeren. 's Avonds ging hij er met een paar
dienders op af. Na eerst nog een goed glas wijn in de Oude Stadsherberg gedronken
te hebben, staken de mannen van de wet, in een schuitje, het IJ over. Het was
intusschen reeds laat geworden en toen men zich bij den schout van Buiksloot
vervoegde, om diens assistentie te vragen, lag de man reeds in bed. Bootsman wilde
niet wachten tot deze gekleed was en ging met zijn dienders naar het huis, waar de
moordenaar zijn moest. Op zijn herhaald kloppen werd er eindelijk boven een venster
open gedaan. De bewoner, die zoo onzacht in zijn slaap gestoord was, vroeg nijdig
wie hem daar zoo op dit late uur uit zijn bed kwamen halen, waarop Bootsman zich
bekend maakte en eischte, dat hem onmiddellijk toegestaan werd huiszoeking te
doen. Maar de man aan het venster zei, dat er niemand in zijn huis was, - wat ook
later gebleken was werkelijk het geval te zijn - en wilde den Amsterdamschen
onderschout niet in zijn huis laten. Maar dat liet Bootsman zich ook niet welgevallen.
‘Dan zal ik er in breken’ riep hij en hij posteerde een van zijn dienders voor het huis
en één aan den achterkant. Met de derde diender, Klijn Dirkje heette de man, begon
hij nu een venster open te breken. Maar de man boven greep zijn geweer en riep zijn
belagers nog toe: ‘ik waarschou jully van myn huys te gaan, of ik sal je met een
handvol haagel in je gat schieten, en ik schiet heel goed, het is mijn dagelijks werk.’
Maar Bootsman liet zich niet intimideeren en ging door met breken, een plank was
er al af en reeds beurde de onderschout Klijn Dirkje op, opdat hij door het gat naar
binnen zou klimmen, toen de man schoot. De diender kreeg een gedeelte van de
ganzenhagel in zijn buik en viel kermend neer. De onderschout kreeg de rest van het
schot en was er veel leelijker aan toe. Hij was in de zij van het hoofd geraakt, waarvan
een oog hem op zijn wang lag en zijn heele kakebeen was aan stukken. De man zou
in ieder geval blind blijven en men vreesde voor zijn leven. Klijn Dirkje was er nog
betrekkelijk goed afgekomen. Toen het geval den volgenden

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

51
dag bekend werd, werd die onvoorzichtige onderneming algemeen gecondemneerd.
De onderschout Jan Bootsman is na een vreeselijk lijden op 17 November
overleden.

[16 November]
Alweer een schandaaltje. In den morgen van den 16den November vernamen de
Amsterdammers, dat juffrouw Wetstijn er met een gewezen luitenant ter zee, die nu
cadet te land was en in Utrecht in garnizoen lag, vandoor was gegaan.

[14 December]
Een geheimzinnige moord wordt in den nacht van 14 op 15 December vermeld. De
chirurgijn (B.R. schrijft ‘guriergijn’) Jan de Bruyn, wonende bij de Oude Brug in
het Baafjessteegje, werd heel laat door een varensgezel uit zijn bed gehaald om een
lating te doen in een schip. De ‘meester’ kleedde zich aan en ging met den man mee,
maar bij de Korenbeurs vloog een kerel op hem af, die onder den uitroep ‘die lating
zal niet aangaan’, den chirurgijn een steek gaf onder de korte ribben. Het was goed
aangekomen, een rib was glad af en de steek was zoo diep, dat er een groot gat in de
lever was. Beide mannen waren daarop hard weggeloopen en de Bruyn, die een uur
na dato den geest gaf, had ze niet herkend.
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Hoofdstuk VII
Anno 1738
[1 Januari]
HET vorige jaar heeft Bicker Raye blijkbaar vergeten af te sluiten en van zijn
handteekening te voorzien, zooals hij dat tot nu toe gedaan heeft. Wij gaan dus meteen
in het volgende jaar over en vernemen dat op 1 Januari de nieuwe vleeschhal op de
Botermarkt geopend werd.

[7 Januari]
Op 7 Januari een galavoorstelling in de comedie, ter eere van het feit dat de
schouwburg honderd jaar geleden gesticht werd. ‘Te dien ynde het Jubile vertoont
en het spel van Cato aan alle de Heeren en Vrouwen van de Regeering, die sich meest
alle daar hebben laten vinden’. Nadere bijzonderheden krijgen we niet. Aan een
kunstkritiekje waagt onze achttiende-eeuwsche amateur-journalist zich blijkbaar
liever niet1).

[11 Januari]
De vorst hield goed aan en reeds op den 11den Januari was er zoo veel ijs op den
buiten-Amstel, dat men er met paard en ar op kon rijden. Erg betrouwbaar was het
intusschen niet, want eenige liefhebbers waren met paard en slee door het ijs gezakt,
o.a. de heer Theodorus Greeve, die, toen zijn paard door het ijs zakte, uit de ar wilde
springen en zijn been brak.
Twee dagen later lagen wel drie en veertig verdronken menschen, die hier en daar
van onder het ijs opgevischt waren, in het gasthuis. Vele van de slachtoffers werden
niet herkend.

[10 Januari]
Eindelijk had men wat meer licht gekregen in de geheimzinnige moord op den
chirurgijn de Bruyn, in December van het vorige jaar. Men had n.l. de overtuiging
gekregen, dat een collega van den

1) Zie: Van der Vijver, I, 188. Opgevoerd werden H e t E e u w g e t i j d e v a n d e n
A m s t e r d a m s c h e n S c h o u w b u r g door Jan de la Marre en het treurspel J u l i u s
C e z a r e n C a t o van Pieter Langendijk, een bewerking van des Champs: Cato d'Utique.
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Amstel met ijsvermaak.
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verslagene, die als scheepsheelmeester op Suriname voer, de moordenaar moest zijn.
De man had altijd, wanneer hij aan den wal was, bij de Bruyn thuis gelegen, en het
was bekend, dat hij wel wat al te familjaar was met de huisvrouw. Hij was met een
Surinaamsch schip reeds naar Texel gezeild om uit te loopen en was expres om den
moord te doen weer uit Texel naar hier teruggekomen. Na afloop was hij weer naar
zijn schip gegaan, maar op het signalement (‘rapport’ zegt Bicker Raye), dat de man,
dien hij had verzocht de Bruyn uit zijn huis te halen (en die nergens van wist), van
hem gaf, had de onderschout van 's Gravenwaart de overtuiging gekregen, dat niemand
anders de moordenaar kon zijn en had men hem weer uit Texel gehaald. Hij had een
volledige bekentenis afgelegd en ook nog gezegd, dat hij iemand bij een vechtpartij
te Bremen had gedood. Hij werd op 18 Januari levend geradbraakt. Ook had men
aanvankelijk de vrouw van de Bruyn in hechtenis genomen op suspicie, omdat bij
den moordenaar een brief was gevonden, waarin zij schreef, dat haar man schielijk
was overleden en waarin zij beloofde, wanneer hij weer uit Suriname terug kwam,
met hem te trouwen en dat zij voorloopig haar winkel met een knecht zou
continueeren.
Dit was wel zeer bezwarend bewijsmateriaal tegen haar, maar ten slotte was zij
toch onschuldig bevonden. De moordenaar had trouwens tot het laatste toe
volgehouden, dat zij onschuldig was. Behalve deze terechtstelling was er dien dag
weer het gewone program van geeselingen en brandmerken.

[14 Februari]
Op den 14den Februari komt er nu eens een goede tijding uit Suriname. ‘Zuster Raye
is op den 21sten November 1737 zeer voorspoedig en gelukkig, bevallen van een
welgeschapen frisschen zoon’. De jongen is naar zijn overleden vader Joan gedoopt.
Dat de kraamvrouw het best maakt, blijkt wel uit haar eigenhandig geschreven brief
van 28 November, waarin zij bericht, dat moeder en kind zeer welvarende zijn.

[15 Februari]
Op 15 Februari overleed zeer schielijk aan een apoplexie, de WelEdl. Groot Achtb.
Heer Mr. Henrick Bicker, oud-burgemeester
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dezer stad en bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie. Dat de nog geen
vijftigjarige burgemeester aan een apoplexie stierf, zal wel niemand verbaasd hebben.
De man was n.l. ontzettend zwaarlijvig en woog wel over de 400 pond.
Die kruier op het Rokin, die aldaar een kroegje hield, was, hoe we ook overigens
over den man mogen denken, iemand, die zijn vrienden in geen geval zou verraden,
zelfs niet toen een van die

lieve jongens, waarmee hij had zitten spelen en kwestie gekregen had, hem met een
steek in de linker zij ‘in 't hange van de buik’ doodelijk verwond had. ‘Sitto’ werd
de zaak aan mijnheer den Hoofdofficier bekend gemaakt en al spoedig kwam deze
om inspectie te nemen en den ‘paschint’ (ja, Bicker Raye houdt er dikwijls een hoogst
zonderlinge spelling op na), die nog leefde, te vragen, wie het gedaan had. Maar het
slachtoffer wilde zijn moordenaar niet verraden en beweerde, dat hij het zelf gedaan
had en dat hield hij vol, tot dat hij 's morgens den geest gaf, niettegenstaande twee
dienders den geheelen nacht bij hem waren gebleven in de hoop, dat hij den naam
zou noemen. Intusschen een zielig geval. De man liet een vrouw met zeven kinderen
na, waarvan het oudste maar acht jaar oud was.

[3 Mei]
Het voordeelige ambt van vendumeester der schepen en koopmanschappen was na
het overlijden van den vorigen titularis, op 14 October 1.1., vacant en ter dispositie
van den Edl. Groot Achtb. Heer Burgemeester Bicker, wiens overlijden op 15 Februari
vermeld werd, gekomen. Maar burgemeester had er voor gezorgd dat het vette baantje
voor zijn eenigen zoon gereserveerd bleef. Inderdaad werd dan ook, op 3 Mei, de
veertienjarige Henrick Bicker als zoodanig in de plaats van den heer P. van Rijn,
door Burgemeesteren aangesteld.

[10 Mei]
Tusschen Weesp en Muiden had de schatrijke heer Willem Slicher

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

56
een hofstede aan de Vecht, 't huis te Capelle. Hier had hij op den 10den Mei eenige
vrienden genoodigd, waaronder ook Bicke Raye, die er in zijn koets heen waren
gereden. Dien zelfden dag viel de koetsier, die de heeren gereden had, van den zolder,
tengevolge waarvan zijn nek op twee plaatsen ‘stukkent’ was.

[13 Juni]
Zes honderd gulden, het was waarachtig ook niet te veel, dat legaatje, dat de schatrijke
oom van zijn overleden vrouw, Abraham Goossens, hem had nagelaten. Op 13 Juni
was de tijding uit Oost-Indië gekomen, dat oom Abraham na weinig ziekte, 74 jaar
oud, op 17 April van het vorige jaar, was gestorven. Hij liet considerabel veel geld
na, maar had, jammer genoeg voor Bicker Raye, twee natuurlijke kinderen, twee
dochters, die beide reeds gehuwd waren, en tot universeel erfgenaam waren gemaakt.

[1 Juli]
Bepaald arm was Mr. Gerbrand Claas du Fay niet. Zijn eerste vrouw, een juffrouw
Bicker, had hem trouwens een vermogen van 133.800 gulden nagelaten. Anna Bicker
was, toen zij met du Fay trouwde, een 38-jarige weduwe en 7 jaar ouder dan haar
echtgenoot. Maar nu, op 1 Juli 1738, zou du Fay wederom in het huwelijksbootje
stappen. Hij was nu vijftig jaar en zijn aanstaande, Joanna van Ghesel, twee en
zeventig. Zij was reeds drie maal getrouwd geweest, het laatst met Mr. Abraham
Coolbrant. Du Fay was dus nummer vier, maar toen zij eenige jaren later stierf, liet
zij hem haar geheele vermogen, 137.800 gulden na, waar hij nog ongeveer vijftien
jaar van zou kunnen profiteeren1).

[30 Augustus]
Op 30 Augustus groote opschudding bij het Oost-Indisch huis. Eenig varensvolk uit
Oost-Indië was binnen door gekomen en eischte nu twee maanden geld alsof zij
buiten om (om Engeland heen!) gekomen waren. Vandaar de herrie. De Edl. Heeren
Bewindhebbers waren blijkbaar zoo bang, dat zij beloofden de gage uit te betalen.
Hetgeen ook werkelijk, twee dagen later, geschiedde.
Wat er eigenlijk gebeurde en aan welke baldadigheden het ontevreden varensvolk
zich schuldig maakte, vernemen wij niet, maar het moet wel ernstig geweest zijn,
want een week later werd een

1) Zie Elias, II, 750.
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plakkaat afgekondigd, waarin duizend gulden premie beloofd werd aan diegene, die
de aanstokers van het ‘geweld’ aan het Oost-Indische huis, op 30 Augustus zou
kunnen aanwijzen. Tevens werd beloofd, dat hun naam ‘gecikreteert’ zou worden.
In het begin van September alweer opstootjes. Er waren te weinig stuivertjes. De
oude stuivers waren buiten omloop gesteld en er waren nog lang niet genoeg nieuwe
geslagen. Die schaarschte aan het zoo onontbeerlijke geld veroorzaakte groote
confusie en kwestie onder het gemeene volk en het gevolg was groote onrust, zoowel
binnen de stad als daarbuiten.

[13 September]
Op 13 September heeft mijn heer de Afslager, alle vischvrouwen en knechts in den
Doelen op 't Singel 's middags, 's avonds en den volgenden nacht, heel deftig
getrakteert. Er waren wel 130 vrouwen en 20 mannen. Het ging er vroolijk toe en de
gasten waren allen zeer voldaan. De partij eindigde 's morgens om zes uur. Men is
toen ‘seer soet en sonder de minste disorder geschijden’. Geen wonder dat ze hem
daar op de markt graag mochten lijden.

[20 September]
Op 20 September werd er weer eens justitie gedaan. Op dien dag werd o.m. de duim
van Dirk Ambeuren door den beul afgehakt. De man was als boekhouder uit Indië
gekomen en had valsche rekeningen ten laste van de Oost Indische Compagnie in
onderpand gegeven. Toen het bedrog aan het licht kwam, kostte het hem zijn duim,
behalve nog 30 jaar gratis logies in het Rasphuis.1)

[23 September]
Het overlijden van Mr. Pieter Hooft wordt als volgt vermeld: ‘23 d., (Sept.) is de
Heer Mr. Pieter Hooft, Sikretaris deser stat, in den ouderdom van 23 jaaren na veertien
daage siekte overleeden. Hij was een schoon stark man en was wel 7¼ voet lang en
hat sig seedert twe jaar met leeven seer gerept’.
1) . De zaak was eenigszins anders dan Raye meende. Dirk Ambeuren van Lexmond was als
scheepsboekhouder uit Indië gekomen. Hij was geld schuldig aan een logementhoudster, bij
wie hij zes jaar geleden gelogeerd had; tot haar ‘gerustheid’ gaf hij haar vier valsche
soldijrekeningen, volgens welke hij een tegoed had bij de O.I.C. van 835 Gld.; in werkelijkheid
had hij slechts 14 Gld. te vorderen. Zijn vonnis, op 23 Aug. 1738 uitgesproken, was
buitengewoon streng; hij werd op het schavot te pronk gesteld, onder de galg, met een strop
om den hals en een brief op de borst, ‘denoteerende sijn delict’; de vier valsche rekeningen
werden door den beul verbrand. Daarna werd hij ‘strengelijk’ gegeeseld en vervolgens werd
hem zijn rechterduim afgekapt. Verder 30 jaar in het rasphuis en na loslating voor 20 jaar
uit de stad en haar gebied verbannen.
Of de Compagnie te Amsterdam ook op haar wenken bediend werd!
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[28 September]
Monsieur Jacob van Eeden was reeds sedert vele jaren geldophaalder en bestelder
van de jongens uit het Aalmoezeniersweeshuis. De man had in den loop der jaren
wel meer als 50.000 gulden weten
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te verduisteren. Hij droeg n.l. steeds minder af, dan de jongens bij hun bazen hadden
verdiend. Hij was ook opziender van stads graaf- en modderwerken en verder
substituut knecht van den krijgsraad. Ook in deze kwaliteit had hij kans gezien, zich
nog al wat geld toe te eigenen, door menschen veel meer af te nemen, dan zij werkelijk
schuldig waren. Toen al die oplichterijen aan het licht kwamen, hadden heeren
regenten van het Aalmoezeniershuis hem op 28 September in presentie van al de
suppoosten van het huis ontzet van zijn bediening en hem openlijk voor een schelm
en een dief verklaard. Hoe het met hem af zal loopen zal de tijd leeren, zegt Bicker
Raye. Nu, Jacob van Eeden had het ten slotte maar beter gevonden den afloop niet
af te wachten en had, nadat de heeren alle verklaringen van zijn diefstallen in handen
van het gerecht hadden gegeven, de vlucht genomen. Het eenige wat het gerecht nu
nog kon doen, was den voortvluchtige crimineel in te dagen, waar Jacob van Eeden
zich wel niet veel van zal hebben aangetrokken.

[17 Oktober]

Op 17 October was de Edl. manhafte Heer Gravee, kapitein ter zee, overleden. Hieruit
blijkt, dat in die dagen 's lands oorlogsschepen soms door zeer jonge officieren
gecommandeerd werden. Gravee was bij zijn overlijden pas 23 jaar oud.
Bij een klein brandje op den Singel over de Latijnsche school, in een steegje, werd
een vrouwspersoon tot pulver verbrand. Zij was dikwijls dronken en had door vuur
in haar bed zelf den brand veroorzaakt. Deze werd tijdig gebluscht, maar zij was ‘als
een houtskool verbrant’.
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Daar had de zoon van den brouwer Cornelis van Liesvelt, die een heel mooi wijf
had, zich nu alweer laten attrapeeren. Dat was nu zeker wel de zesde maal. Nu, 't
kostte hem ditmaal dan ook wel zes en dertig honderd gulden om het met den
Hoofdofficier op een accoordje te gooien.
De heer Loot van Schooten1) schijnt nog al een raar heerschap geweest te zijn, die
niet voor energieke maatregelen terugdeinsde, wanneer hij zijn zin wilde doordrijven.
Een vrouwtje, dat door een ander ‘gemaintineert’ werd, wilde hem, toen meneer Loot
in een al te vroolijke stemming was, niet binnen laten. Geen nood, hij zou er wel
inkomen. Hij ging naar zijn huis en kwam met zijn drie knechts terug. Goedschiks
kwam hij er niet in, dan maar geweld gebruikt en de knechts kregen order de deur
open te breken, wat ze natuurlijk niet aarzelden onmiddellijk te doen. Maar de
bewoonster van het huis schreeuwde moord en brand, waarop de wacht kwam
aanloopen, die den deftigen meneer Loot van Schooten, benevens zijn drie knechts
inrekende en naar de kortegaart (het wachthuis) bracht. Gelukkig was meneer een
rijk man en kon hij met den schout composeeren. Men sprak van 5000 gulden, anderen
noemden zelfs 10.000 gulden of een nog hooger bedrag.

[27 November]
Minder goed kwam de eenige zoon van den overleden dominee Hagelis, die eenige
dagen later op 27 November ook een dergelijk bravourstukje, maar nog een beetje
erger, uithaalde, er af.
Deze jonge man was waarschijnlijk dezelfde, die als jongen zooveel kattekwaad
had uitgehaald in de tuinen van de buren, waarvan Bicker Raye ons op bl. 14 verteld
heeft. Hij was nu commissaris van het taxeeren der huizen en nieuwe gebouwen,
kerkmeester van de Eylandts kerk en penningmeester van de groote zeevischmarkt.
Maar al die baantjes zou hij kwijt raken en hij zou voor zijn dolle streek ook nog zes
jaar in het rasphuis op een secreete plaats moeten zitten. Met zijn vriend Pieter Lafon,
een slecht sujet, die altijd op zijn beurs liep en wel de oorzaak is geweest, dat het
dominee's zoontje zulke rare streken uithaalde, was hij er 's nachts op uitgegaan. Ook
een luitenant ter zee in staatsdienst, v.d. Smeeden, een Zweed van

1) Zie de noot bij blz. 49.
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geboorte, was van de partij en Hagelis had bovendien zijn knecht meegenomen. Een
vrouwmensch vergezelde de heeren, toen zij om drie uur in den nacht bij een zekere
Griet van der Kade, een rokkenstikster, aanklopten. Griet lag natuurlijk al te bed,
maar stond toch de vrouw, want de overigen hielden zich achterbaks, te woord. Of
ze de rok, die gestikt moest worden, niet terug kon krijgen? Begrijpelijkerwijs vond
Griet het wel wat laat nu haar klant te helpen en vroeg haar morgen maar terug te
willen komen. Maar de ander hield aan, zij moest haar rok hebben en tenslotte werd
de deur geopend. Onmiddellijk drongen Hagelis en de twee andere heeren naar
binnen, terwijl zijn knecht op schildwacht bleef staan. Het vrouwmensch, dat voor
hen de deur had open weten te krijgen, had reeds haar belooning gekregen en was
naar huis gezonden. Beestachtig ging Hagelis tegen de arme Griet te keer. Hij schold
haar voor hoer en noemde haar man een schelm. De man protesteerde wel en beweerde
dat zijn vrouw niet dat was, waarvoor Hageles haar uitmaakte. Die zei daarop, dat
hij het hem wel eens zou toonen en hij greep Griet beet en gooide haar op het bed.
De echtgenoot wilde zijn vrouw helpen, maar dit werd hem door de anderen belet.
Hagelis, die een pootige kerel was, mishandelde de vrouw, trok haar de kleeren van
het lijf; zijn degen trekkende dreigde hij haar te zullen dooden. Hij bracht haar zelfs
een lichte kwetsuur toe. Alvorens heen te gaan werd aan Griet en haar man nog
beloofd hun den hals te breken, wanneer ze het zouden wagen een klacht in te dienen.
Dat deden ze echter reeds den volgenden morgen en nadat ze een beëedigde verklaring
hadden afgelegd, werd Hagelis met de anderen voor Heeren Schepenen geroepen en
ieder apart gehoord. De luitenant ter zee en de knecht kwamen met een flinke
schrobbeering weer vrij. Hagelis werd veroordeeld tot zes jaar rasphuis, en Pieter
Lafon werd voor zes jaar gebannen. Dat ze er betrekkelijk nog goed afkwamen,
hadden ze daaraan te danken, dat het ten slotte gebleken was, dat Hagelis tegen Griet
de waarheid had gezegd. Zij stond reeds sedert twaalf à veertien jaar als zoodanig
bekend.

[20 December]
Een mooie naam had ze niet, die juffrouw Gortsak, maar ze moet een van de schoonste
vrouwen van Amsterdam geweest zijn en de
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heer Schelte, een cargadoor, was de gelukkige die deze achttiende eeuwsche
schoonheid sedert 20 December zijn vrouw kon noemen.
Ten slotte het aantal dooden in het afgeloopen jaar: 7762 ‘sijnde seer weinig’. Het
aantal huwelijken was 2614, waarvan 1618 in de Gereformeerde kerk en de overigen
996 ‘buyten de selve’ en het is weer het:
Eynden van het jaar 1738.
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Hoofdstuk VIII
Anno 1739
[5 Januari]
ZOOIETS hadden de Amsterdammers nog nooit gezien. In plaats van achter de baar
te loopen, zaten de familieleden en vrienden bij deze begrafenis, in den avond van
5 Januari, in koetsen. Mevrouw Sautijn, de echtgenoote van den burgemeester Mr.
Nicolaas Sautijn, was op 31 December van het vorige jaar overleden en het stoffelijk
overschot werd 's avonds in de Oude Kerk begraven; het werd volgens gewoonte
gedragen, ‘dog de vrinde saaten in koetsen, seeven in getal, 't geen hier nooyt meer
(nog nimmer) geschiet is’.
Voortaan zouden de meeste begrafenissen van aanzienlijke personen aldus
geschieden. Lijkkoetsen kwamen eerst veel later algemeen in gebruik. Voorloopig
was het nog een hooge uitzondering.
Het begraven bij avond was in de 18de eeuw nog algemeen gebruikelijk. Het was
zelfs heel deftig in den avond grafwaarts gedragen te worden.
‘Vader Hans’, zooals hij in de wandeling genoemd werd, hield wel van een glaasje
en van een glaasje te veel ook. Hij liep met de Antwerpsche courant en meer andere
straatnouvelles en de oude heer was een groot liefhebber van jenever, wat ook de
oorzaak was, dat hij, bij de Staalstraat, in den Kloveniersburgwal viel en verdronk.

[6 Januari]
Voor romantische jonge meisjes was de achttiende eeuw een gulden tijd. Aan
schakingen geen gebrek. Nu was op 6 Januari de eenige dochter van den rijken, maar
gierigen, Mr. Lapro, rariteitverkooper in de Kalverstraat, ‘deurgeloopen’ met haar
vrijer van der Wat, wiens vader een koffiehuis op het Rokin bezat. De oude Lapro
kon niet van
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Begrafenis bij de Oude Kerk.
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zijn duiten afstand doen en had daarom het huwelijk niet toe willen staan, maar de
gelieven wisten er in dien goeden ouden tijd wel raad op om papa te dwingen.

[8 Januari]
De overlieden van sommige gilden schijnen het nogal eens niet te nauw genomen te
hebben met de verantwoording van de gelden, die hun toevertrouwd waren. Nu
hadden de overlieden van het Turfdragersgilde weer enorm geknoeid en de weduwen
en zieken te kort gedaan. Hoewel er geld genoeg was, hadden zij o.a. twee jaar
geleden aan Burgemeesteren toestemming gevraagd, twee huizen, die aan het gilde
toebehoorden, te mogen verkoopen, voorgevende, dat zij anders de uitkeeringen niet
konden doen. Het verzoek werd toegestaan, maar de heeren vergaten dat postje te
noteeren. Het was nergens te vinden, wat ook niet te verwonderen was, want ze
hadden maar heelemaal geen boek gehouden. Daar hadden ze geen verstand van en
het spaarde een heeleboel moeite. Burgemeesteren waren het echter daarmee niet
eens en, op 8 Januari, werden al de overlieden en ook de gildeknecht infaam en
inhabiel verklaard en was het uit met de pret.

[29 Januari]
Op 29 Januari komt er een erfenisje. Een legaat van f 1000. Het is wel niet veel, maar
alles is meegenomen en juffrouw Geertruyd Catharina Clerq, de 63-jarige tante van
Bicker Raye's vrouw zaligers kant, was ook niet rijk. Haar lijfgoed had de juffrouw
aan haar dienstboden vermaakt, en de kinderen van haar zuster, mijnheer en juffrouw
Hopping, kregen de erfenis ‘hetgeen niet veel wesen sal’. Jacob mocht nog blij zijn
met de 1000 gulden. Wellicht kregen de universeele erfgenamen nog minder.

[31 Januari]
Op den 31sten Januari had Mr. Jan Bernd Bicker vrijwillig zijn ambt van secretaris
van de stad neergelegd, waarop hij den volgenden dag in de schepenbank gekozen
werd. Hij was reeds in 1715 Schepen geweest, in 1724 Hoofd-Ingeland en in 1738
Dijkgraaf van 's Graveland geworden en vervulde ook het ambt van Commissaris
van 't Zandpad op Muiden en Naarden. Alsof dit nog niet genoeg was werd hij in dit
jaar nog Meesterknaap van de Houtvesterij van
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Gooiland en op 13 Maart Drossaard en Kastelein van Muiden, Bailluw van Naarden
en Gooiland, Hoogbailluw en Dijkgraaf van Weesp en Weesperkarspel en
Hoog-Bijlmer. Bij deze benoeming teekent onze dagboekschrijver aan, dat hij tot
Drossaard enz. werd aangesteld, in de plaats van den Heer Pieter Antony de Hubert,
Heere van Cruyningen en Rillant, die daarvan vrijwillig afstand gedaan heeft, omdat
zijn zoon in plaats van den heer Bicker secretaris is geworden. De afgetreden
Drossaard moest echter 1500 gulden aan den heer Bicker uitkeeren. Een staaltje hoe
er in den regententijd met baantjes gesjaggerd werd.
Ook de andere stedelijke functionaris, die op dien dag (31 Januari) vrijwillig
afstand deed van zijn ambt, had dat niet geheel belangeloos gedaan. Nicolaas Elias
was sedert 1712 Concierge van het Stadhuis te Amsterdam en dat was in die dagen
een best baantje, waar men waarschijnlijk niet veel voor te doen had en waarvan de
inkomsten lang niet te versmaden waren. Elias was met zijn nichtje, een dochter van
den Schiedamschen burgemeester Bosschaert getrouwd en wilde zich te Schiedam
vestigen en aldaar de hofstede Rustenburgh gaan bewonen, om er uit te rusten van
de vermoeienissen van zijn conciergebetrekking. Alvorens echter de ambtelijke
loopbaan vaarwel te zeggen, versjaggerde hij zijn baantje aan Jan Frans de Famars,
die, zooals Elias ons mededeelt, tot zijn opvolger werd benoemd met de verplichting
om uit het inkomen van de conciergerie aan zijn voorganger Nic. Elias zijn leven
lang (hij was destijds 49 jaar) een jaargeld van 1500 gulden en aan zijn eigen moeder
een van 1000 gulden uit te keeren.

[3 Februari]
Op haar begeerte werd tante de Clerq - die zoo goed was geweest aan haar neef een
legaat van 1000 gulden te vermaken - op 3 Februari met drie koetsen in een witte
eikenhouten kist met koperen ringen te Haarlem in de Groote Kerk op het hooge
koor prachtig begraven.

[17 Februari]
Op 17 Februari weer een sterfgeval in de familie. Mevrouw en ‘Nichte’ Cornelia
Eliana Scott, huisvrouw van Mr. Balthasar Smissaert, Hoofdschout van Rhenen is
op dien datum overleden. ‘Zij had langen tijd zeer ellendig geleden door een steen,
die de
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doctoren sustineerden haar in de blaas was’. Zij werd met acht koetsen in de
Westerkerk begraven.

[5 Maart]
‘Grootje’ was een bekende Amsterdamsche. Zij heette eigenlijk juffrouw Christina
Elisabeth Springman en was de weduwe van Stephanus Hulstman, maar iedereen
kende haar en iedereen noemde haar ‘Grootje’. Wat ook geen wonder was, want zij
had al meer als zestig jaar in de Kalverstraat koffiehuis gehouden. En nu was ‘Grootje’
op 5 Maart in den gezegenden leeftijd van 83 jaar overleden.

[6 Maart]
Op 6 Maart was de Warmoesstraat in rep en roer. Oorzaak, een ‘mof’, die dol was
geworden. In een messenwinkel had hij zich een flink mes aangeschaft, had er eerst
den winkelier mee bewerkt, was vervolgens naar buiten geloopen, en had een
melkboer, die gebukt bezig was melk te meten, door zijn rug gestoken, dat het mes
aan den anderen kant er weer uitkwam; de wond zou echter later blijken niet doodelijk
te zijn. Na nog hier en daar eenige steken uitgedeeld te hebben, werd de man gegrepen
en naar de Boeyen gebracht. Flink geboeid werd hij later met zijn slachtoffer
geconfronteerd ‘om inspectie te nemen en de pasciente te vragen of hij het was’. Dat
was overbodig, want de mof bekende grif. ‘Io, io, ik hab das wol edaan, wan je mien
maar los laat, sal ic ou altemool den hals absnieden en leggen u op eynen hoop’,
moet hij toen gezegd hebben. Toen brachten ze hem maar weer naar zijn hok in de
boeyen terug.

[8 Maart]
Willem Kalkoen, brouwer in de brouwerij ‘de Kalkoen’, was na een korte ziekte,
ongeveer dertig jaar oud, op 8 Maart overleden. Een bijzonder treurig sterfgeval. Hij
was een extra vigilante, mooie, sterke kerel en had zeer lang gevrijd naar een juffrouw
van Veen, 't geen eindelijk gelukt was en hij was van plan geweest de volgende week
aan te teekenen. Zijn broer had het huwelijk zoo lang belet. Er was n.l. een testament
van den vader, waarin stond, dat hij, die tegen den zin van den ander trouwde,
verstoken zou zijn van de revenuen van de brouwerij. Even te voren had de broer er
toch in bewilligd. Helaas was het te laat.
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Voor den substituut-schout Jan van's Gravenwaart was dat een leelijk zaakje toen
het eindelijk aan het licht kwam, dat hij voor eenige lichte vrouwen huizen en kamers
had gehuurd, opdat zij getrouwde lieden zouden aanlokken en dan hem daar kennis
van geven. Het was hem zoodoende gelukt verscheidene menschen op indirecte
manier te attrapeeren. Hij had nog meer andere schelmstukken uitgehaald, waarvan
beëedigde verklaringen gegeven waren. ‘Te lang om hier te vermelden’, staat in het
dagboek.
Na geëxamineerd te zijn door Schepenen en Hoofdofficier werd hij schuldig
bevonden en voorloopig in zijn woning door twee opperschoutsdienaars bewaakt,
maar toch had de man de kans schoon gezien 's nachts uit zijn raam te ‘chiapeeren’.
De Hoofdofficier, Mr. Ferdinand van Collen, liet het er echter niet bij, en ontbood
zijn beste speurders bij zich aan huis. Matijs Romswinkel en Andries Boekelman
waren de namen van deze twee achttiendeeeuwsche rechercheurs. ‘Of sij kans sagen
den gevlugten Jan van 's Gravenwaart te achterhaalen en in handen van de justitie te
leeveren’, werd hun gevraagd.
Romswinkel en zijn collega beloofden hun best te doen en de hoofdschout drukte
hun nog op het hart niet te rusten voor ze hem hadden en geen kosten te sparen.
Nog denzelfden avond reden ze naar Utrecht en hadden het geluk den gezochte
den volgenden dag, kaartspelende, in een herberg aan te treffen. Geassisteerd door
drie Statenboden stoven ze naar binnen en pakten hem beet. ‘Jij bent onze gevangene’,
zei Romswinkel, waarop hij antwoordde: ‘ben jij dan schout in mijn plaats geworden’.
De man was zoo verbouwereerd, dat men hem eerst nog een glas wijn liet drinken,
voordat men hem naar de gevangenis bracht. Zijn degen had hij afgelegd, maar hij
had twee geladen pistolen bij zich, waar hij gelukkig geen gebruik van had gemaakt.
Door een gewezen confrater werd hij den volgenden dag uit Utrecht gehaald en kwam
's nachts om twaalf uur te Amsterdam aan. De boom was open gehouden en, ondanks
het late uur, was er veel volk op de been, dat hem blijkbaar zeer vijandig gezind was,
toen hij, onder behoorlijk geleide, naar het stadhuis gebracht werd. ‘Sla doot’, ‘Sla
doot den hont’, riepen de omstanders toen.
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Alida Catharina Bicker, de weduwe van Jan Raye, heer van Breukelerwaard, de
moeder van Jacob, had na het overlijden van haar man, de hofstede Leeuwenvecht
bij Maarsen, waar de familie winter en zomer woonde, op 21 November 1729 aan
een jood, Joseph de Mesa, verkocht, en was naar Amsterdam gegaan, waar zij een
huis op de Heerengracht, het tweede vanaf de Reguliersgracht, had betrokken. Nu
ging zij echter verhuizen en haar zoon noteert in zijn dagboek dat op 1 Mei ‘mijn
vrouw moeder en ik verhuyst sijn naar de Binnen Amstel, het eerste huis van de
Heerengragt’.

[14 Mei]
Op 14 Mei werd vonnis gewezen in de zaak tegen den onderschout van 's
Gravenwaart. Hij werd ‘inabiel’ verklaard en voor twaalf jaar uit de stad gebannen.
Een confrater, die mee had gedaan, kreeg dezelfde straf en de twee dienders van den
hoofdschout, die hem hadden laten ‘chiapeeren’, werden voor zes maanden geschorst.

[6 Juni]
Een commandeur op Groenland, die getracht had zijn patroon, Waterman, geld af te
persen, werd op 6 Juni gevonnist en onderging meteen zijn straf, een strenge geeseling
en voor 30 jaar naar het Rasphuis.

[26 Juni]
De oude brouwer Cornelis van Liesvelt moet er goed bij gezeten hebben. Toen hij
26 Juni overleed, vertelde men, dat hij wel een millioen aan geld had nagelaten.
Zeker omdat papa zoo rijk was had de hoofdschout den zoon, toen deze het vorige
jaar ‘geattrapeert’ werd, zoo flink laten betalen.
Eenige jaren geleden was een jood (zie bl. 40) wegens valschheid in geschrifte tot
dertig jaren rasphuis veroordeeld. De man had het daar niet zoo lang uitgehouden
en was in de gevangenis gestorven en tot Muiderberg begraven. De ‘beruchte Aron
Aberams’, noemt Bicker Raye hem.

[10 Augustus]
Een sentimenteel doodsberichtje van een klein meisje van vier jaar, zes maanden en
tien dagen, krijgen we op 10 Augustus. Het moet een extra lief, zoet en verstandig
kindje zijn geweest, waar de schrijver veel van hield.
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[26 Augustus]
Wat is een ‘ongeboren mensch?’ Op die vraag geeft een notitie op 26 Augustus
antwoord. De heer Bartels, die met juffrouw van Nuggele getrouwd was, was op
dien datum aan de kinderpokjes overleden en er staat bij, dat hij een ‘ongeboren
mens was, want hij was na sijn moeders dood ter weereld gekomen’.

[28 Augustus]
Op 28 Augustus stond er een varensgezel aan de kaak, die reeds met twee vrouwen
getrouwd was en met de derde onder de geboden stond. Nu had de justitie ingegrepen
en hem zwaar gestraft. Nadat hij te pronk had gestaan werd hij binnenkamers zeer
streng gegeeseld en daarna voor eenige jaren uit de stad gebannen.

[3 Oktober]
Jan Corver Trip was reeds op zijn vijfde jaar postmeester op Rotterdam, Delft en 's
Hage geworden. Toen hij acht jaar was, maakte men hem nog postmeester van het
Hamburgsche Postcomptoir. Tien jaar later werd hij er kerkmeester van de Nieuwe
Walenkerk bij en kort daarna was hij ook Commissaris. Deze veelbelovende jongeling
liet, toen hij op negentienjarigen leeftijd, op 3 October, overleed, een vermogen na
van meer dan twee ton1). Het schijnt een jongmensch geweest te zijn, die erg op de
slanke lijn gesteld was. Dit zou volgens Raye de oorzaak van zijn vroegtijdigen dood
zijn geweest. Hij had met schrik bemerkt, dat hij hoe langer hoe dikker werd en in
plaats van nu een beetje aan sport te gaan doen, waar hij waarschijnlijk te lui voor
was, of wat minder te eten, waar hij heelemaal niet aan dacht, had hij getracht dat
overtollige vet, zoo niet te verwijderen, dan toch in ieder geval tot een kleiner volume
samen te persen. Hij droeg daarom een leeren riem heel stijf om het lijf, ‘dewelke
veroorzaakt heeft dat Sijn Edele's partije van long, lever etc. aan malkanderen zijn
gegroeyt, waardoor Sijn Edl. zeer ellendig is gestorven’.
Het voordeelige postmeestersambt van Sijn Edl. kwam nu ter beschikking van
burgemeester Jan Elias Huydekooper van Maarseveen.
Een man had het vijftien jaar in het Rasphuis uitgehouden en was nu eindelijk
losgekomen. Hij bezat geen duit en zwierf door de stad. Nog een paar dagen zou hij
hier mogen blijven en dan zou hij

1) Elias, II, 692. Waarvan hij Commissaris was, bleek mij niet.
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heen moeten gaan. Toen herinnerde hij zich nog, dat er ergens in de Vinkestraat een
nicht van zijn vrouw woonde en daar klopte hij om een onderdak aan. Maar nicht
voelde er weinig voor dien zwerver, die pas uit het Rasphuis ontslagen was, te
herbergen. Haar man had echter medelijden. De kerel mocht in zijn huis slapen. Had
hij alles vooruit geweten, dan had hij zijn vrouws raad gevolgd en hem de deur
gewezen, want de kerel was al heel weinig dankbaar. Nauwelijks was de man den
volgenden morgen, heel vroeg, naar zijn werk gegaan, of de ontslagen rasphuisboef
mishandelde zijn vrouws nicht op een gruwelijke wijze en maakte zich met al het
geld en alles wat hij van waarde maar mee kon nemen, uit de voeten. De man vond
thuiskomende, zijn vrouw half gestikt en, het onderlijf geheel naakt, op het bed
gebonden. De gast was verdwenen. Men zou hem nimmer terugzien.

[16 November]
Op 16 November 1739 stierf de huisvrouw van den Heer Schepen Jan Lucas Pels,
den schatrijken firmant in het huis Andries Pels & Soonen. Bicker Raye vertelt, dat
deze dame lange jaren zeer ziekelijk en ellendig was geweest. ‘Sij was in haar jongen
tijt een heel mooy mens geweest en was eenige jaaren voor haar dood so schriklijk
leelijk geworden, dat alle mense se met afgrijsen aan moesten sien’. Zij liet een
aanzienlijk vermogen na en had in haar testament bepaald, dat haar man aan haar
drie broeders en een zuster direct 100.000 gulden zou uitkeeren en wanneer S. Edl.
stierf nog eens dat zelfde bedrag. Haar moeder, mevrouw de Wildt, kreeg de legitieme
portie of in die plaats 160.000 gulden. Volgens de officieele opgave zou zij slechts
twee ton nagelaten hebben. Dat klopt dus heelemaal niet met hetgeen Bicker Raye
schrijft. Maar hij zal wel goed op de hoogte zijn geweest. Er werd, zegt Elias, bij
aangifte voor het middel van Collaterale Successie enorm geknoeid en ook werden
vaak door schenking bij wijze van ‘gift onder de levenden’ de successierechten
ontdoken.

[23 November]
Op 23 November wordt ons het overlijden van den ouden heer Pieter Pels gemeld,
in de wandeling ‘oom Pels’ genoemd. Er waren wel tachtig menschen, die oom en
oudoom tegen hem
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moesten zeggen, maar of hij ook tot de familie van de bankiersfirma Pels behoorde,
wordt niet verteld. Al die neefjes en nichtjes werden in het testament van oom Pels
egaal bedacht. En ook zijn vriend, Hendrik Muylman, die in dezelfde wijk woonde,
mocht meedeelen. Bovendien kreeg deze laatste nog 4000 gulden extra. Oom werd
met koetsen naar Velsen begraven.
Een aderlating en een lavement kreeg zoo ongeveer iedere patiënt, waarmee de
geleerde heeren geen raad wisten. Ook al was hij half dood, toch moest hij nog aan
deze beide kunstbewerkingen

gelooven. Nu ook weer dominee Bogaarde, die op de Leliegracht een toeval had
gekregen, in een huis werd binnengedragen, waar men hem nog ‘dee laten en
klisteeren’, waarna hij schielijk den geest gaf.

[15 December]
In den nacht van 15 op 16 December was er een formeel zeegevecht op Pampus. Een
Engelsch schip was in den nacht komen opzeilen (hetgeen niet mocht wanneer de
duisternis was ingevallen) en raakte toen een Hollandsch schip, dat voor St. Eustatius
zeilree lag, precies voor den boeg. Daar zaten beide schepen met de takelage in elkaar.
Natuurlijk groote herrie. Het volk aan het schelden, vervolgens het want kapot
gesneden en ten slotte ontstond er een handgemeen. Braaf bekogelden beide
bemanningen elkander met brandhout. Tot nu toe was 't nog zoo erg niet, maar de
Engelschen, die het te kwaad kregen, besloten energieker maatregelen te nemen. Een
donderbus werd met schroot geladen en op het Hollandsche schip afgeschoten, met
het ongelukkige gevolg, dat kapitein Stoet geraakt werd en later aan zijn verwondingen
overleed. Wel werden eenige Engelschen in de boeyen gebracht, maar de man die
het schot gelost had, bleek niet te vinden. Ten slotte liet men de Engelschen maar
vrij en werd alleen de loods, een Hollander, voorloopig vastgehouden.
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De oude juffrouw Alida Bicker, een tante van zijn moeder, overleed op 78-jarigen
leeftijd op de hofstede van den ouden heer van Sypestijn, ‘waar dat mensch woonde’,
schrijft Bicker Raye. Van de erfenis kreeg hij niets. ‘Dat mensch’ had alles aan den
jongeheer en aan de jongste juffrouw van Sypestijn vermaakt.
De grutter Schaap had van sesthalven goede schellingen gemaakt en ander geld
gesnoeid. Toen de justitie hem wilde inrekenen was de man gevlucht.
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Hoofdstuk IX
Anno 1740
[5 Januari]
DIT jaar zou de winter bijzonder streng zijn. Op 5 Januari begon het zoo sterk te
vriezen, dat reeds vele menschen op de buitensingels en zelfs op meest alle de
burgwallen (Bicker Raye noemt ook de grachten burgwallen) in de stad op schaatsen
reden.

[19 Januari]
Op den 19den Januari is er een prachtige begrafenis. Op den 12den Januari was de
Hoog Wel Geb. Heere Vincent Maximiliaan Baron van Lockhorst, Heer van ter Meer
en Maarsen, ‘gecommiteert weegens de Ridderschap uit de provincie Utregt in het
Edel Mogent Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam’, in den ouderdom van 71 jaren
overleden. Deze groote meneer had op den Fluweelen Burgwal bij het Prinsenhof
gewoond. Onze Bicker Raye was nog familie van hem; zijn grootmoeder was Cornelia
van Lockhorst. Geen wonder, dat hij niet vergeet ons een beschrijving van de
plechtigheid te geven. In de Westerkerk zou de ter aarde bestelling, natuurlijk in den
avond, plaats hebben en er waren niet minder dan dertien koetsen bij. De lijkkoets ditmaal werd het stoffelijk overschot dus niet gedragen - was met zes paarden
bespannen en veertien boden en helbardiers van het Prinsenhof (het
Admiraliteitsgebouw) zouden als dragers fungeeren. Na de familie en de vrienden
gingen de Edel Mogende Heeren van de Admiraliteit, alsmede de Heer Fiskaal,
secretaris en ontvanger. In de achterste koets zaten twee Heeren kapiteinen ter zee,
n.l. de Heeren Cornelis Schrijver en Gijsbert de Langen. De toevloed van menschen
om deze statie te zien was onbeschrijfelijk groot, maar het ging alles met zeer goede
orde en zonder eenige de minste ongelukken.
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[17 Januari]
Den 17den Januari was er weer eens herrie aan het Oost Indisch huis. Moedwillige
matrozen en soldaten wilden de Heeren Bewindhebbers dwingen hun kostgeld te
geven. Zij waren reeds aangemonsterd, maar konden door het zware winterseizoen
niet aan boord komen. Het verzoek lijkt ons niet zoo onbillijk, maar de Heeren dachten
er niet aan het toe te staan. Nu moesten ze het ontgelden, want die deftige heeren
werden met allerlei vuiligheid gesmeten. De onderschouten en dienders waren er
echter vlug bij: Twee of drie van de belhamels

Binnenplaats van het Rasphuis.

werden bij de kop gevat en in de boeyen gebracht en daarmee was de zaak afgedaan.
Een vande ‘muytemakers’ werd op 23 Januari, toen er justitie gedaan werd, zeer
streng gegeeseld en vervolgens voor 20 jaar in het Rasphuis gezet om er over na te
denken, dat men niet ongestraft een Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie
met vuiligheid mag smijten.

[15 Januari]
Willem Hooft, jongste zoon van den Amsterdamschen burgemeester Mr. Henrick
Hooft (overl. 1678), was, bijna 79 jaar oud, te Delft op 15 Januari overleden. In zijn
jeugd was hij te Amsterdam gevestigd, was er secretaris geweest en gehuwd met een
dochter van den raadpensionaris Johan de Witt. Na het overlijden van zijn vrouw
had deze Amsterdammer zich te Delft gevestigd, waar hij achtereenvolgens Schepen
en Raad en in 1720 Burgemeester was geworden.
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Eigenlijk had hij in de laatste vijftig jaar niets meer met zijn vaderstad te maken
gehad, maar nu hij overleden was, zou zijn stoffelijk overschot toch in Amsterdam
worden begraven. Op 19 Januari werd het lijk van Delft naar Amsterdam vervoerd
en vanwege de H.H. Bewindhebbers der Kleine Kamers naar het Oost-Indisch Huis
gebracht en den 20sten met koetsen in de Oude Kerk bijgezet.

[22 Januari]
De winter hield nog steeds aan. Op 22 Januari schrijft Bicker Raye, dat het nog steeds
continueerde sterk te vriezen en dat het ijs zoo dik was, dat de ijsbreker er niet meer
door kon. De brouwers waren nu van plan om het ijs te laten zagen, heel naar Weesp
toe, om water te halen. Hier in de stad was daar een onuitsprekelijk gebrek aan. De
menschen gaven graag twee stuivers voor een emmertje regenwater en het was dan
nog gratie als men het kon krijgen. Men kon over het IJ, met koetsen met vier paarden,
overal naar toe rijden, evenals op den Amstel en de verdere rivieren.

[23 Januari]
Toen er op 23 Januari justitie gedaan werd, deelt onze verslaggever mee, dat zestien
menschen, waaronder zeven vrouwen, in totaal 591 slagen hadden gehad, bovendien
waren er ook nog drie met een brandmerk vereerd, o.a. de bekende Trijn Boshout,
die er al twee bij vroegere gelegenheden gekregen had.
Dat het buitengewoon koud was, blijkt wel uit het feit, dat de jonge Hendrik de Veer,
die op den Amstel naar den ijsbreker stond te kijken, door de koude zoo bevangen
werd, dat zijn ingewanden er door verstopt werden en hij den anderen dag stierf.
Een droevige tijding. Het uitgaande Oostindiesschip ‘Rooswijk’ is bij Engeland op
de ‘God win sant’ (Goodwin Sands) met man en muis verongelukt. Met vreemde
namen heeft onze Jacob nogal moeite.

[25 Januari]
Volgt een sterfgeval in de familie. Oud-oom Maurits Cornelis van Nierop, kanunnik
in het kapittel van Oud-Munster, die getrouwd was met de oudste zuster van zijn
overleden oud-oom van Lockhorst, is op 25 Januari overleden.
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Steeds maar meer vorst en het ijs was nu wel 18 duim dik. De Amsterdamsche heeren,
die hofsteden aan den Amstel hadden, verzochten hun vrienden buiten, alsof het
zomer was en men reed er, in plaats van over den hobbeligen, harden rijweg, over
de gladde ijsbaan heen. Bicker Raye was ook door zijn vriend Willem Bus op diens
hofstede Oostermeer genoodigd. Op den 28sten Januari reed hij er met drie andere
heeren in een met drie paarden bespannen koets, over het ijs op den Amstel naar toe.
De buitenplaats ligt onder Ouderkerk en Willem Bus was een rijk man, die op de
Keizersgracht bij de Spiegelstraat, naast ‘In 't derde Vredejaar’ woonde en beroemd
was om zijn gastvrijheid.
De vorst was blijkbaar zoo sterk, dat het onmogelijk was geweest bijten open te
houden, opdat men, in geval van brand, althans water tot zijn beschikking had voor
het blusschingswerk. Dit was ook de reden, dat bij een zware brand in de Armsteeg
het huis geheel uitbrandde.
Een vrouw met een klein kind kon niet meer naar beneden en wierp het kind met
wieg en al uit het venster. Het kind kwam ongedeerd beneden. Alzoo de brand sterk
naderde, resolveerde ook zij den sprong van 30 voet hoogte te wagen. Eerst viel ze
op het uithangbord en daarna op straat en bezeerde zich, dank zij de omstanders, die
haar zoo goed mogelijk opvingen, maar heel weinig. ‘Hetgeen een merkelijke
bewaaring en voorsienighyt van den Heemel is’, aldus besluit de vrome Jacob zijn
brandverslagje.

[16 Februari]
Nicolaas Zaal, een vriend van den zooeven genoemden jovialen heer Bus, en dus
waarschijnlijk ook van Bicker Raye, stierf op 16 Februari aan een beroerte. De man
was zoo ongeveer altijd bij Bus. Toch had hij in Indië een mooie stuiver verdiend,
als opperkoopman.

[21 Februari]
De heer Abeleeven moet al een zeldzaam leelijk individu geweest zijn. Hij was koster
van de Oude Kerk en was ‘afgrijselijk leelijk van troony, een neus bloetroot en meer
als een vuyst dik, sijnde sijn aangesigt altegaar knobbelagtig, sodat het een mensch
was om voor te schrikken.’ Die leelijkerd overleed op 21 Februari. Op dienzelfden
dag overleed nog een merkwaardige Amsterdammer,
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een zekere Samuel van Breda, ‘een kort en extraordinair dik mens, kon afgrijselijk
veel eten en nog meer drinken.’ Men vertelde, dat hij eens voor de grap in een Bremer
bierkroeg, waar veel gemeen volk kwam, ‘die seer sterk van dat bier soopen’, niet
minder dan vier en twintig pintsglazen Bremer bier had gedronken (het stond bekend
als erg koppig) en dat hij met die heele plas bier in zijn lichaam, ordentelijk en zonder
veel te zwieren naar zijn huis was gegaan.
De Edl. Gr. Achtb. Heer Burgemeester Jan Six was blijkbaar erg tevreden over een
van zijn lijfknechts en benoemde den man tot schout of keurmeester van de
Vischmarkt.
Reeds einde Februari en nog steeds continueerde de sterke vorst; wel was er zoo nu
en dan een beetje dooi, maar dat was juist zoo slecht voor het wintergraan. Op 24
Februari had het weer zoo vinnig gevroren, rijkelijk drie vingers ijs in één nacht. In
de couranten tal van ongelukken, tengevolge van de ondragelijke koude. Zoo waren
de brieven uit Zuid-Holland veel te laat aangekomen, omdat het postpaard onderweg
was neergevallen en doodgevroren.
In de Haagsche Courant schreven ze uit Enkhuizen, dat aldaar op den 26sten 160
sleden met paarden uit Friesland over de Zuiderzee waren gekomen en ook een groot
getal voetgangers en schaatsenrijders. Wel meer dan 3000 menschen waren op één
dag van Stavoren gekomen en weer teruggegaan. Ze hadden er anderhalf uur over
gedaan. Ook van Holland uit gingen de menschen een pleziertochtje naar Friesland
maken. Een vrouw was in een priksleetje van Hindelopen gekomen en 's middags
om drie uur weer terug gegaan, ‘'t geen de outste menschen hier omtrent niet heugt
ooyt meer geschiet te sijn.’

[2 Maart]
Met Cornelis Jacob Hagelis, die in 1738 zoo'n ‘ligtmisserije’ gepleegd had (zie bladz.
59), en waarvoor de justitie zoo uiterst gestreng was geweest, had men nu toch
medelijden gekregen. Op 2 Maart
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werd de jonge man uit het Rasphuis, waar hij een ellendigen tijd had doorgebracht,
naar het Verbeterhuis, aan de Weteringschans gelegen, overgeplaatst. Er was daar
een apart vertrek voor hem gereed gemaakt en hij werd nu tenminste weer een beetje
als mensch behandeld.

[9 Maart]
De huisvrouw van Mr. Jan Backer overleed op 9 Maart. Mijn ‘sucharmijn’ Nichte
schrijft Bicker Raye. Hij vergist zich, niet zij, maar haar man, was een germain neef
van Bicker Raye's vader.

[10 Maart]
Van dominee Hondius, die op 10 Maart, door velen betreurd, overleed, wordt het
volgende verteld. In zijn jonge jaren moet die ook een goed krijgsman geweest zijn,
want toen hij nog te Nijmegen was en er onder zijn preek bericht kwam, dat de
Franschen in aantocht waren, staakte dominee onmiddellijk zijn predicatie en zei:
‘het is nu geen tijd van preeken, maar van vegten’, deed een kort gebed en spoedde
zich naar de wallen, waar hij een van de eersten was, die een kanon op den vijand
losbrandde.

[23 Maart]
Den 23sten Maart stond ‘Mama Lafeber’ te pronk. Deze dame hield een huis, dat
men in de 18de eeuw heel keurig ‘een etablissement Mont Athos’ noemde. Hij ergerde
zich enorm over de brutaliteit van dat wijf: ‘zij was zoo assurant, dat zij een snuyfje
nam’, schrijft hij verontwaardigd.
Een week later stond er een edel viertal op dezelfde plaats. Drie vrouwlui en een
manspersoon. Zij oefenden hetzelfde bedrijf uit als mama Lafeber en maakten er hun
werk van Aalmoezeniersmeiden (verpleegden uit het Aalmoezeniersweeshuis op de
Prinsengracht) aan te houden, die te verkleeden en voor ‘hoeren’ te laten gebruiken.
Met genoegen vertelt Bicker Raye, dat deze ellendelingen binnenskamers braaf
gegeeseld werden en daarna uit de stad gebannen. Mama Lafeber had blijkbaar geen
afstraffing gehad, maar alleen maar te pronk gestaan.

[15 April]
Op 15 April was een vischvrouw van zijn markt, die op het uiterste zwanger was
‘met haar dikke lichaam te barsten gevallen’, zoodat zij een kwartier daarna stierf.
Het arme mensch liet een man met
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twee kinders na en er was niets om haar onder de aarde te bestellen, zoodat er een
collecte op de markt voor haar werd gehouden. De afslager zal ook wel het zijne
bijgedragen hebben. Als bijzonderheid deelt hij nog mede, dat men naderhand bevond,
dat zij van twee kinderen zwanger was geweest, die mede dood waren, vindt hij nog
noodzakelijk te vermelden.

[3 Mei]
Op 3 Mei was het nog guur en koud. Nergens eenige groenten en nog geen gras en
het hooi was nagenoeg op. Men gaf tot 30 à 40 gulden voor 1000 pond. Wanneer
dat zoo doorging, zou de toestand kritiek worden en het vee van honger omkomen.
En de toestand werd hoe langer hoe erger. Op 5 Mei werd reeds 50 à 60 gulden voor
1000 pond hooi betaald. Twee dagen later zelfs 80 gulden en op 10 Mei had de
baljuw, Mr. Jacob van der Dussen, er 100 gulden voor moeten neertellen. Den
volgenden dag waren de prijzen gestegen tot 125 à 130 gulden voor 1000 pond hooi
en 15 gulden voor 100 bosjes stroo.
Door de continueele koude Noordenwind bleef nog alles even dor. Honderden
beesten stierven van honger. Er was alleen nog maar roggebrood om ze in het leven
te houden, maar dat was ook considerabel duur.

[12 Mei]
Er schijnt een poging gedaan te zijn om door middel van een diepe put de stad van
water te voorzien. Burgemeesteren hadden n.l. op 12 Mei toestemming verleend om
op het Amstelveld een put te graven om zoet water te vinden. Zij hadden de
ondernemers van dit werk daartoe een stukje terrein van 125 voet in het vierkant
afgestaan. Het zou, wanneer de proefneming slaagde, voor vijftig jaar hun eigendom
blijven en dan weer aan de stad komen. Maar er werd geen water gevonden. Althans
geen drinkwater.

[21 Mei]
Op 21 Mei had Bicker Raye weer zijn omschrijfmaaltijd met de hem on erhoorige
officieren in den Doelen op den Singel. En ‘bij die ockasie werd over verschijdene
militaire emplooye gedisponeert’. Hij bericht ons de verschillende mutaties bij zijn
compagnie, de aanstellingen tot ‘capitijn des arms’ in de drie ‘corporaal-
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schappen’ en wie er benoemd werden tot cadet, korporaal, 1ste en 2de lanspassaat
enz.

[8 Juni]
Nog in de 18de eeuw werd aan de trouwbelofte veel waarde gehecht en verbindende
kracht toegekend. Juffrouw Stamhorst had schriftelijk trouwbelofte gegeven aan een
zekeren de Haan. Daar was haar vader, die het eerzame ambt van ‘Cipier van de
Boeyen’ bekleedde, alles behalve over gesticht. Die de Haan was een losbol, die
vroeger dominee was geweest en daarna advocaat. Geen wonder, dat papa het huwelijk
niet toe wilde staan en alles in het werk stelde om die fatale trouwbelofte van de
Haan te pakken te krijgen. Nu, voor 2500 gulden wilde deze laatste het stuk wel
verscheuren. Aldus geschiedde in den morgen van den 8sten Juni en de vader betaalde
prompt den gewezen verloofde het overeengekomen bedrag uit, maar 's avonds gingen
de twee gelieven, die nu behoorlijk in hun contanten zaten, stilletjes de poort uit.

[9 Juli]
Toen er op 9 Juli justitie werd gedaan, was 't haast niet de moeite waard. Alleen maar
geeselingen en een paar brandmerken; radbraken, onthalzen, hangen stonden ditmaal
niet op het programma. Maar met zijn elven kregen de gegeeselden 450 slagen.
Daarvan had Pieter de Reus er 51, Kobus de Waterhaalder ook 51 en Kornelis Mook
er 50 geïncasseerd.
Op denzelfden dag, dat dit alles geschiedde, had hij bericht gekregen, dat zijn
boezemvriend, de Heer Jan Meyn, die in 1726 als onderkoopman naar Indië was
gegaan, in het vaderland was teruggekomen. Zijn Edl. die in Indië getrouwd was,
was o.a. gouverneur van Rembang, kassier van Compagnie's geldkas en
ontvanger-generaal geweest, had zijn ambt vrijwillig ‘gekiteert’ en was op 28
November 1739 naar Holland vertrokken. De reis was heel voorspoedig geweest,
maar op 29 Mei hadden ze om de noord een zware storm gehad, waardoor S. Edl.
vrouw, die zwanger was, een zware alteratie had gekregen en eindelijk na veel
sukkelens op 6 Juli was verlost van een dood kind. Twee dagen later was het schip
op de reede van Texel, en de zieke werd toen onmiddellijk met een lichter naar
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Amsterdam vervoerd. Hij zelf kon van den heer Bewindhebber Van Hoorn geen
permissie krijgen mee te gaan, maar moest aan boord van zijn schip blijven en toen
dat eindelijk te Amsterdam aankwam, vond hij zijn acht en twintigjarige vrouw reeds
overleden. H. Edl. had zoo naar Amsterdam verlangd. Zij was er wel geweest, want
het was op den Singel en in de lichter, waarmee zij uit Texel was gekomen, dat zij
den laatsten adem uitblies, maar zij had de stad niet meer gezien en ook geen afscheid
van haar man genomen, waar zij in haar doodstrijd zeer om geroepen had.
Bicker Raye had ook bespeurd dat zijn vriend ‘de aap mooi mede gebragt had’, maar
veel goed was er toch nog van hem aangehouden. Dit laatste zal wel de reden zijn
geweest, dat de Bewindhebber hem niet toegestaan had het schip te verlaten. De man
had natuurlijk allerlei kostbaarheden, diamanten enz. bij zich. Het was nog in die
goeje ouwe tijd, toen bijna ieder dienaar van de Oost-Indische Compagnie trachtte
in een paar jaar rijk te worden. Voor iemand, die kassier van Compagnie's geldkas
en ontvanger-generaal was geweest, was het natuurlijk wel te verwachten dat hij ‘de
aap’ extra mooi mee naar patria zou nemen.

[15 Juli]
Mr. Joachim Rendorp, brouwer op de Geldersche Kaay ‘in den Haan’, had in 1717
de ridderhofstede Marquette, onder Heemskerk, van Jonkheer Wigbold van der Does
gekocht en noemde zich daarna heel deftig, Vrijheer van Marquette. Na zijn overlijden
in 1730, woonde zijn weduwe, de dochter van den ‘suikerbakker’ Meyners van de
Prinsengracht, meestal op 't huis Marquette en op 15 Juli 1740 overleed de ‘vrouwe
van Marquette’ op haar ridderhofstede. Eenige dagen later wordt ons bericht dat de
‘regte vrouwe van Markette’ in de Willemstad is overleden.

[26 Augustus]
Op 26 Augustus stond er in de Leidsche Courant een kwaadaardig pasquil: ‘ieder
die enige pretentie heeft op den insolventen boedel van de weeduwe Kemena en van
den Santheuvel te Amsterdam, gelieve hun pretentie ten haaren huize op te geven
voor primo September, en later niet’. Dat was al een bijzonder gemeene streek, want
het
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gold hier ‘considerabele rijke mensen en een van de grootste kooplieden en beste
comtoire’. Die lieten dat ook zoo maar niet langs hun kant gaan en daags daarop
lieten ze in de couranten zetten dat ‘ieder die den inventeur van dat faamroovent libel
weet aan te wijsen, zoodat deze van het fijt overtuygd wert en in de handen van de
justitie geraakt, een premie sal genieten van vijfduysent gulden’. Of ze dien
grappenmaker nog te pakken hebben gekregen?
Bartholomeus van den Santheuvel, tot een Dordrechtsche regentenfamilie
behoorende, had zich te Amsterdam gevestigd, waar hij tot de aanzienlijkste
kooplieden op de Levant behoorde; hij handelde van 1718 af in compagnie met zijn
schoonmoeder onder de firma de Weduwe Philip van Kemmena & Bartholomeus
van den Santheuvel.

[9 November]
Bicker Raye deelt ons thans ook geregeld het wachtwoord mede. Burgemeesteren
kozen daarvoor meestal den naam van een stad, maar op 9 November gaven ze voor
de variatie eens het woord ‘Negotie’.

[15 December]
Jan Reael, Vrijheer van Vreeland, stierf kinderloos op 15 December 1740, ‘sijnde
den laatste van het mannelijk oir’. Deze laatste vertegenwoordiger van het beroemde
geslacht der Reaelen, waartoe ook de gouverneur-generaal Laurens Reael, ‘de ridder,
de gezant, de groote generaal’ had behoord, liet een vermogen van bijna drie ton na.
Hij kwam heel ongelukkig aan zijn einde. Bicker Raye vertelt ons het ongeval
uitvoerig:
‘Den 16de (het was de 15de) is de Wel Edl. Heer Jan Reael, Vrijheer van Vreelant,
Scheepen deser stadt en Bewinthebber van de Oostindische Compagnie, op een seer
ongeluckige manier seer schielijk om het leeven geraakt. Zijn Wel Edl. sat in de roef
van de 's Gravelandse schuyt van schipper Stam, met den Heer Abraham Alewijn,
den koster van de Oosterkerk, Adolf Schimmelkeetel en den Heer Haagen, Schout
van 's Gravelant. De wint was zuydwest en een styve koelte, sodat, terwijl sij het sijl
bij hadden, het er vreeselijk deur liep en koomende in de Ringsloot, eeven deur de
Duyvendregtse brug, sat daar een waterschuyt aan den gront vast. De groote vaart
van de schuit van Stam maakte de waterschuyt driftig, en het roer, dat nog aan den
gront raakte, dreef de helmstok buyten uit. De schuyten
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in het passeeren naar malkander toesuygende, schaafde de helmstok van het
waaterschip langs de schuyt, tot aan de roef. Daar vattende nam deselve de heele
roef aan die kant mee, duwde Haagen en Schimmelkeetel voorover en trof de Heer
van Vreeland, die in de hoek zat, so tegen het hooft, dat hij sonder sig te verroeren
of eenig woort te spreeken morsdoot bleef. De Heer Schimmelkeetel is seer swaar
aan de schouder beseert, met een schampscheut, en sou, als het hem een duymbreed
meer gevat had, mede te pletteren geslaage hebben, dog is mooy aan de beeterhant’.

[27 December]
Op 27 December vernemen wij nog dat zijn vriend Pieter Aartsen overleden is, die
zijn beide zusters onterfd heeft en een zekere Dirk Steenhof als universeel erfgenaam
heeft aangewezen.
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Hoofdstuk X
Anno 1741
IN het begin van Januari had Mattheus Lestevenon, de Jonge, Heer van Berkenrode,
vrijwillig zijn ambt van secretaris1), dat hij sedert 1729 (sedert zijn vijftiende jaar)
bekleedde, neergelegd; hij was van plan Amsterdam te verlaten. Het ambt kwam nu
ter beschikking van Burgemeester Corver, welke aan Lambertus Gromée, die zeer
in de gunst van de familie Lestevenon stond, een prachtbaantje gaf. Deze heer kreeg
n.l. de kosters- en doodgraversplaats van de Nieuwe Zijds kapel. Ach ja, voor wat,
hoort wat. Lestevenon stond zijn secretarisplaats af, daarmee kon Burgemeester
Corver een van zijn familieleden of vriendjes een plezier doen en als tegenprestatie
kreeg een vriendje van de Lestevenons ook een voordeelig baantje.

[7 Januari]
Op 7 Januari overleed Jean Lucas Pels, Heer van Hogelanden, dezelfde, die op 11
Dec. 1740 na de dood zijner eerste vrouw (zie bladz. 70), met de rijke Anna Elisabeth
Geelvinck hertrouwd was. Zoo'n rijk man wordt natuurlijk niet vergeten: ‘7 do is de
Edl. Heer Jan Lucas Pels, Heere van Hoogelande, Schepen dezer stad, tot
onuitsprekelijke droefhijt van zijn elustere familie (het waren allemaal millionairs)
en duysenden menschen, na vier weeken getrout te sijn geweest, aan een slaapsiekte
en een pleuris in de borst overleeden. Hij was de grootste koopman van sijn tijt en
laat considerabel veel gelt naar’.

[11 Januari]
Van het overlijden van den heer Jacob Marchiant, op 11 Januari, wordt niet zooveel
drukte gemaakt. De overledene werd in de wandeling ‘Hagel en Donder’ genoemd.
Dat is alles wat Bicker Raye van hem weet te vertellen.

1) ‘Gemeenlijk worden tot dit ambt gekozen jonge Heeren van aanzien vermaagschapt aan
Burgemeesteren’ (Wagenaar III 490). Mattheus gelijknamige vader was viermaal burgemeester
geweest.
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Nieuwezijds-kapel in de Kalverstraat.

De makelaar Lourenso had valsche handen (handteekeningen) gemaakt en nog
veel meer schelmstukken bedreven. Het bleek trouwens, dat hij vroeger al eens te
Altena opgehangen was, n.l. ‘in portret’; hemzelf hadden ze toen niet te pakken
kunnen krijgen. Nu werd hij, na eerst behoorlijk gegeeseld en gebrandmerkt te zijn,
voor twintig jaar in het Rasphuis opgesloten.
Een weduwnaar met vier kinderen is op 23 Januari getrouwd met een weduwe die
er al zes had. Zoodat ze er tien bij elkaar brengen, wordt zeer juist opgemerkt.

[1 Februari]
Op 1 Februari overleed Pieter Pels, de jongere broeder van den zooeven genoemden
Jean Lucas Pels. Ook nu laat Bicker Raye zich
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niet onbetuigd. ‘Op 1 Febr. is de Edl. Achtb. Heer Pieter Pels, Scheepen deser stadt
en capityn van de Edl. Manhafte burgerij, na een langduerende en queynende siekte
overleeden, waaraan de Amsterdamse beurs considerabel verliest, als sijnde geweest,
met zijn korts overleeden Heer broeder Jan Lucas Pels, de grootste cooplieden en
reeders van scheepen, de geheele werelt door, die er in lange jaaren bekent sijn
geweest’.

[10 Februari]
Het was maar zaak om in die dagen niet failliet te gaan, vooral niet op een
schelmachtige wijze. De schuldeischers waren dan allesbehalve gemakkelijk en
stelden alles in het werk om den bankroetier te pakken te krijgen. Hadden ze hem
eenmaal, dan konden ze hem het leven extra zuur maken. Geen wonder dus, dat de
kruidenier, die (‘op schelmachtige wijze’ natuurlijk) in het begin van het jaar, bankroet
had gespeeld, er maar van door was gegaan. Maar de schuldeischers zaten ook niet
stil. De Heeren Jan Genits, van der Werf, Schepper en Rietbergen waren geducht bij
de zaak geïnteresseerd en omdat zij ‘apprehentie’ op zijn persoon en goederen
verkregen hadden, besloten zij alles in het werk te stellen zich van dien persoon
meester te maken. Zij hadden ‘conschap’, dat hij naar Utrecht was gevlucht en namen
dus een wagen en gingen hem achterna. Maar toen zij het dorp Maarsen gepasseerd
waren, reed de wagen in de Vecht, juist voor de hofstede van den Heer Cromhout.
De Heer Jan Genits, van der Werf en Schepper verdronken. Rietbergen en de voerman
wisten nog ‘levendig’ er uit te komen. Het ongeluk gebeurde op 10 Februari om vijf
uur in den morgen.
Wie wel verheugd zal geweest zijn, was de gefailleerde kruidenier, want Rietbergen
dacht er voorloopig niet aan hem nog te vervolgen. De man was veel te blij er nog
‘levendig’ afgekomen te zijn, al was dan ook de kans, dat hij zijn vordering nog
geheel of gedeeltelijk betaald zou krijgen, tot een minimum gedaald.
Jean Deutz noemde zich Deutz van Assendelft, omdat zijn vader die heerlijkheid in
1696, van Maximiliaan Hendrik van Renesse, Graaf van Masny, Baron van Elderen
gekocht had. De oude Jean Deutz, een voornaam bankier, had waarschijnlijk meer
contanten dan de Graaf.
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Behalve deze heerlijkheid had de oude Jean Deutz er zich nog een heele collectie
aangeschaft en zijn zoon, de Schepen Jean Deutz van Assendelft, was na zijns vaders
dood Vrijheer van Assendelft en Assumburg, Heer van heemskerk, Hoogdorp,
Nootdorp en Reewijk. Deze gewichtige persoon, hij moet een zeer schoon man
geweest zijn - sijnde wel seuven en een kwart voet lang en wegende zoo ongeveer
vier honderd pond -, overleed op den 10den Februari zeer ellendig. Hij had een steen
bij zich, waarvan de ‘curicijn’ Meyer hem eenigen tijd te voren had trachten te
verlossen, maar dat was dezen geleerden man niet gelukt, want toen de operatie
gedaan was, bevond hij ‘dat die steen besloten was in seker vlies, dat hij openende
absoluut doodelijk oordeelde, sodat de patiënt met onuitsprekelijke pijnen door sware
koortsen eindelijk zeer elendig is gestorven’ wordt ons medegedeeld, waarna Bicker
Raye zijn relaas van dit sterfgeval besluit met te vertellen, dat de overledene, behalve
een vrouw en twee zoons, ook nog een heeleboel geld had nagelaten.

[2 Maart]
Op 2 Maart was er tijding uit Engeland gekomen, dat de gewezen secretaris Mattheus
Lestevenon in Londen een goed huwelijk had gedaan. Op 21 Februari was aldaar
getrouwd de Wel Edl. Heer Mattheus Lestevenon, de Jonge, Heere van Berkenrode
met de Edl. Lady Catharina Windsor, zuster van Lord Montjoy.

[8 Maart]
De oude mevrouw Huydecoper overleed op 8 Maart. Zij woonde op de Keizersgracht
in 't ‘huys van Coymans’ (thans de H.B.S. 5.-j.c.). Van dit sterfgeval geeft Bicker
Raye een heel verhaal, waaruit o.a. blijkt, dat die aanzienlijke dame een goede,
zorgzame huismoeder was.
Na gezegd te hebben dat de Hoog Edl. Welgeboren Vrouwe Hasselaer, huisvrouwe
van den Hoog Edl. Groot Achtb. Heer Burgemeester Jan Elias Huydecoper, Heere
van Maarseveen en Neerdijk, zeer schielijk is overleden, krijgen wij de
bijzonderheden:
‘Haar Edl. was 's middags om een uure gesond naar de solder gegaan om directie
op de vuyle kleere te geven. Mijn Heer om half twee tuys komende vraagt, waar is
mijn vrouw? De boye seggen dat mevrouw boven was, waarop de myt naar boven
gaat om mevrouw te roepen, dog
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boven komende vond sij mevrouw tusschen de vuyle kleeren liggen, nog levendig
dog zonder spraak. Waarop ten spoedigste doctoor en barbier gehaald wier, die ten
eersten Haar Wel Edl. aderlieten, alsmede een lavement apliceerden, dat ook nog
zijn werking dee, dog om vijf uur in den namiddag gaf Haar Edl. den geest in den
ouderdom van even in de 70 jaar, sijnde rijkelijk 49 jaar getrouwd geweest. Haar
Edl. was bij uytstek swaar met de podagra geïncommodeert, waardoor Haar Edl.
handen zeer gedisfatsoeneerd waren, doch was een couracieuse vrouw zonder weerga.
Haar Wel Edl. is tot Maarsen in de graftombe, die den burgemeester aldaar aan
de kerk heeft laaten maaken, op 17 Maart begraaven’.
Er was deze maand Maart bijzonder veel zeevisch aangevoerd en over die
considerabelehoeveelheid, zooveelzelfs als bij menschen geheugen nooit gezien is,
was de afslager erg in zijn nopjes. Het netto provenu van de verkochte visch bedroeg
in Maart 27.051 gulden en 9 stuivers en daarvan stak de afslager ‘twee en een half
percento’ in zijn zak.

[20 Mei]
Een Engelschman, die valsche dubbeltjes gemaakt had, werd op 20 Mei, toen er
justitie gedaan werd, onthalsd. Overigens niets bijzonders.

[8 Juni]
Oud-Burgemeester Mr. Balth. Scott overleed op 8 Juni 1741. Hij was een van de
rijkste ingezetenen van de stad en liet aan zijn weduwe een vermogen na van 843.000
gulden (volgens de officieele opgave, het zal wel wat meer geweest zijn). De
burgemeester was een neef van de moeder van Bicker Raye en deze was zelf bij het
overlijden tegenwoordig. Hier volgt het overlijdensbericht:
‘Op 8 Juni is de Hoog Edel Groot Achtbaaren Heer & Mr. Balthasar Scott,
Burgemeester en Raad deeser stad, Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie,
Baljuw en Dijkgraaf van de Watergraafsof Diemermeer, Houtvester der Stad,
Directeur van het Deutzenhofje, in den ouderdom van 69 jaar overleden, na een
langdurige en quijnende siekte, en op 14 deeser met koetsen en de meeste staatsie
in de Westerkerk begraven.
Sijn Edl. Gr. Achtb. stond ciarmain (germain) over mijn van moeders kant en was
mijn weldoener en vaderlijke patroon (hij
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had aan hem zijn afslagersbaantje te danken). Ik ben alleen met Sijn Edl. knechts bij
Sijn Edl. overlijden present geweest, sijnde in

Deutzenhofje.

mijn armen gesturven. lk heb Sijn Edl. lighaam vervolgens ontkleet en over Sijn Edl.
onderkleere een laaken geslagen en 's anderendaags Sijn Edl. gekist. Verders in het
sterfhuys mijn geringe dienst, volgens pligt, tot assistentie gedaan en bij de begrafenis
geassisteert en mijn oprechten vrindt sien ten grave dalen. De almachtige God, hoop
ik, zal Sijn Edl. de eeuwige saaligheid en rust voor altoos laten genieten’.
‘P.S. Doordien er eenige vrienden van des burgemeesters eerste vrouws kant
onverwagt in de stad kwamen, die chiarmijns met Sijn Edl. Gr. Achtb. waren, en er
maar tien menschen tot de begrafenis veryst wierde, ben ik niet mede ter begravinge
geweest, 't geen mij leed doet, want had seer gaarne de laatste eere den overleedene
volgens pligt helpen aandoen’.
Nu, burgemeester Scott had Jacob in zijn testament, dat na den dood van zijn
weduwe zou geopend worden, niet vergeten, zooals wij zien zullen.

[15 Juni]
Doctoor van het gasthuis en professor en inspector van het Collegie Medici was
Doctor Daniël van Bueren, die op 15 Juni het tijdelijke met het eeuwige verwisselde
en dat hij een man was, die zijn dingen zeer wel verstond, daar vele menschen aan
zullen verliezen, willen wij gaarne gelooven. Maar hoe kwam die geleerde meneer
aan het baantje van Rotterdammer schipper, want ook als zoodanig wordt hij vermeld.
Wel een zonderlinge combinatie, medicus en binnenschipper. In de 18de eeuw vond
men dat blijkbaar heel gewoon.
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Door een bestiering van God almachtig geschiedde op 18 Juni een wonder. In een
moment werd een vrouw, die reeds eenige jaren lam was geweest en gewend met
een kruk onder den arm en met een ander handkrukje te gaan, van haar lamheid
genezen. Zij was uit de Oude Luthersche kerk komende, naar het Schapenplein
gestrompeld, waar zij als gewoonlijk bij de Munt op een bankje van een stoep was
gaan zitten om uit te rusten. Tot ieders verwondering had zij daarna zonder krukken
naar huis kunnen gaan. Maar zij en haar zuster waren door de alteratie van dit
onverwacht geluk zoo overstuur, dat de curiergijn Neelsing beide vrouwen eerst had
moeten aderlaten, om ze weer een beetje op hun verhaal te doen komen.

[3 Juli]
Bij de Waag op de Nieuwmarkt werden de scheepsankers gekeurd. Alleen de
waagmeester van de Sint-Antonieswaag mocht geschut en ankers wegen en er was
aan de zijde van de Geldersche kade een inrichting gemaakt, waar men de ankers
kon beproeven. Het was een hooge paal, waaraan de groote ankers werden
opgeheschen; dan liet men ze op een zwaar stuk ijzer vallen en doorstonden ze die
proef, dan konden ze afgeleverd worden. Dat dit keuren van ankers niet zonder gevaar
was, bleek op 3 Juli, toen een smidsknecht door de ring van het anker van de wip
werd geslagen en met zijn hoofd op den arm van het anker terecht kwam, ‘sodat de
harsenpan geborsten, dat de harsens daar uytviele’.

[7 Juli]
Zelfmoord was in die dagen nog strafbaar. Omdat men echter, wanneer de aanslag
gelukt was, den zelfmoordenaar moeilijk kon straffen, werd de helft van zijn vermogen
verbeurd verklaard. Er was echter meestal geen erfenis te verdeelen. Onder de rijke
menschen kwam deze misdaad zelden voor, maar op 7 Juli had een kok in de
Hoogstraat zichzelf verdaan en deze was een welgesteld man geweest, die vele huizen
in eigendom had. Slechts de helft van zijn bezittingen werd aan de erfgenamen
uitgekeerd, voor de andere helft was de Heer Hoofdofficier erfgenaam.
Eenige dagen later was er weer een kok, die zelfmoord pleegde. De man woonde
in de Spiegelstraat en verdronk zich in de Keizersgracht, maar nu was er voor den
Heer Hoofdofficier niets te halen.
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Het was een goed groentenjaar. De groenten waren zoo abondant, dat de peulen, die
prachtig waren en vol ‘orreten’ zaten, bij de weg werden geroepen: vier pond om
een stuiver.
Hendrik Vermijn was in gezelschap van eenige vrienden naar een boerenkermis in
den omtrek gegaan. De jonge heertjes wilden zich nu eens echt met die boeren
vermaken en aanvankelijk was dat ook het geval. De boeren hadden niet zoo gauw
in de gaten, dat ze voor den gek gehouden werden, maar toen ze dat merkten, waren
de poppen aan het dansen. Zij trokken hun messen en nu zou het eens hun beurt
worden. Maar de jongelui gingen, door de boeren gevolgd, aan den haal. Onze Hendrik
Vermijn wilde in een praam springen, in zijn angst struikelde hij en viel met zijn
borst op het boord, daarop in het water en kwam met zijn kop in den modder terecht.
De boeren lieten hun verslagen vijand eerst nog een beetje van het modderbad
genieten, maar hielpen hem tenslotte toch uit zijn benarde positie en haalden hem,
meer dood dan levend,

op den kant. Hij werd toen met een schuitje naar de buitenplaats van een van de
heeren, die niet al te ver daar vandaar lag, vervoerd, maar alle zorgen die men aan
hem besteedde, waren te vergeefs. Tengevolge van dit avontuur overleed hij eenigen
tijd daarna.
Het was nu Septembermaand en dat was vanouds de kermismaand bij uitnemendheid.
De Amsterdammers keken zich dit jaar de oogen uit naar een rhinoceros (renosteros
schrijft Bicker Raye). Zoo'n monster hadden ze nog nimmer gezien. Met een
Oostindië-schip, voor de Kamer van Rotterdam, was het dier dit jaar door den
schipper, voor eigen risico, meegebracht. het moet al tamelijk groot geweest zijn,
want het was vijf voet hoog en had een monstereus lijf. De jeugdige dikhuid, van
nauwelijks twee jaar, woog ongeveer 3000 pond. ‘Wanneer hij in 't leven sal blijven,
sal hij een schrikkelijk groot gestalte van
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een beest worden’, voorspelt de dagboekschrijver, die er natuurlijk ook naar was
gaan kijken.

[6 December]
Een verschrikkelijke Novemberstorm had uit het noordwesten gewaaid, waardoor
veel schade, zoowel in Texel als elders veroorzaakt was. Het water was ongemeen
hoog gestegen, ‘wel 92 duymen boven ordinair peyl, dat was maar 7 duym lager dan
in 1717, toen het bijna 100 duym boven het gewone peyl stond’. Maar het bleef toch
zacht weer en zelfs op 6 December was het nog steeds zulk ‘hantzaam’ weer geweest
en zoo droog, dat nog verscheidene melkbeesten in de landerijen liepen en er nog
overvloed van gras was in alle velden. De boter, die drie maanden geleden nog 30 à
34 gulden het vierendeel deed, was afgeslagen op 18 à 19 gulden.
Twee heeren hadden ruzie gekregen over een voogdij. Na het overlijden van den
Heer van Valencijn waren diens broeder en de Heer Daniël Verlet tot voogden
benoemd, maar die konden apparent over die voogdij niet al te wel accordeeren. De
schuld lag waarschijnlijk wel bij van Valencijn, want die was volgens Bicker Raye,
een ‘klugtig humeur van een man.’ Om zich op zijn medevoogd te wreken, ging hij
op een avond naar een boekdrukster en bestelde daar wel duizend briefjes, waarop
moest staan dat de Heer Daniël Verlet zijn diensten presenteerde en de clandizie
verzocht om garen voor een civiele prijs te mogen leveren en nog meer onzin, die
echter hoogst onaangenaam voor Verlet was. De boekdrukster, die wist, dat deze
heer een van de eerste en braafste kooplieden van de beurs was, besloot hem eerst
eens van de zonderlinge opdracht, die zij gekregen had, op de hoogte te stellen. Verlet
had er niet het flauwste vermoeden van, wie hem die poets had willen spelen, maar
ging naar den Heer Hoofdofficier. Deze zou een paar dienders op post zetten om te
zien wie de briefjes zou afhalen. Op het afgesproken tijdstip vervoegde Valencijn
zich bij de boekdrukster; hij had zich zeer vermomd en was als een bedelaar
toegetakeld. Onmiddellijk werd hij gegrepen en bij de ondervraging viel er aan
ontkennen niet te denken. Hij lamenteerde wel, dat hij het uit ‘revensie’ (wraak) had
gedaan, omdat hij met Verlet niet

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

93
kon accordeeren, maar dat was toch geen reden om hem zoo'n gemeene poets te
bakken. Verlet was echter een beste kerel en kreeg medelijden, toen de Hoofdofficier
het aan hem overliet of Valencijn naar de Boeyen moest worden gebracht, of dat het
voldoende was, indien hij vergiffenis vroeg, en wilde met dit laatste genoegen nemen.
Dat liet Valencijn zich geen tweemaal zeggen; op zijn knieën bad hij om vergiffenis
voor zijn laffe wraakneming. En hierop was het gezelschap gescheiden en kon
Valencijn in zijn ‘bedelaars-equipasie’ naar huis gaan.
Intusschen zou hij nog met den Heer Hoofdofficier moeten afrekenen, want diens
pretentie om hem, wegens het schelmstuk, civiel te vervolgen, bleef. ‘Omdat hij veel
gelt heeft, sal de Schout daar wel een seer goede reekening bij gevonden hebben,’
meent Bicker Raye.

[15 December]
Op den 15den December was een metselaarsbaas, Mr. Willem van Loenen, van
Maarsen naar Amsterdam gekomen om bij eenige heeren, die hun hofsteden in den
omtrek van zijn dorp hadden en voor wie hij diverse karweitjes gedaan had, zijn
‘Niwejaers reeckeninge te brengen’. Het liep slecht met den man af. Hij hield nog
al van een borreltje en het was bitter koud, dus had hij er een paar meer genomen
dan hij goedschiks verdragen kon, met het ongelukkige gevolg, dat hij aan den
Buitenkant zijn evenwicht verloor. Waarschijnlijk had hij het licht van een groot
schip voor een lantaarn aangezien en zijn hoofd op een zolderschuit te pletter gevallen.
Toen den anderen morgen het lijk gevonden werd, liep hem de brandewijn nog uit
den mond.
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Hoofdstuk XI
Anno 1742
IN het begin van dit jaar overleed Jacob van Lennep, de Jonge, die op de
Heerengracht, Westzijde, tusschen de Leliegracht en de Heerengracht ‘in 't Moortje’
woonde, en eigenaar was van de beroemde buitenplaats Otterspoor, aan de Vecht
onder Maarseveen. Hij liet bij zijn kinderloos overlijden, volgens de officieele opgave,
bijna zes ton na en had loffelijk bij testament over al dat geld gedisponeerd. Vrienden,
neven en nichten kregen allemaal wat. Niemand was vergeten en ook zijn bedienden
waren magnifiek bedacht.
Tengevolge van de koude was de bekende ‘curiergijn’ Meyer overleden. De man
had twee dagen te voren nog geard, maar had toen kou in het hoofd gevat, die hem,
buiten kennis ‘verselt met stuypen’, uit de wereld wegnam. Hij was een specialist in
het steensnijden en was stads- en admiraliteits ‘curiergijn’ en had ook in Utrecht en
Haarlem, waar hij eveneens stadsheelmeester schijnt geweest te zijn, veel praktijk.
Dit overlijden was, zooals we begrijpen kunnen, een groot verlies voor de wetenschap,
daar door deszelfs bekwaamheid zeer veel werd verloren, niettegenstaande hij ook
wel bij geval een ongelukkige operatie deed.
Dat de accijns op het gemaal ontdoken werd, was den vroeden mannen van de
regeering een doorn in het oog en wee den bakker, die er op betrapt zou worden zelf
zijn graan te malen. Toch had een op Kattenburg het er op gewaagd. Helaas had men
spoedig het bedrog ontdekt en het handmolentje, dat hij in huis had, gevonden. Gevolg
was, dat de bakker en zijn knecht in de boeyen waren opgesloten. Hij was door een
gewezen knecht verklikt en daarover
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was iedereen verontwaardigd. Toen op een keer de bakkersvrouw dezen gewezen
knecht voor verklikker uitschold, trok de goe gemeente, die medelijden had met den
bakker, haar partij en werd de vent op barbaarsche wijze door de woedende menschen
vermoord, ‘sodat de harsens op straat laagen en de neus van sijn aangesigt af was.’
Juffrouw Diederiks was altijd verschrikkelijk haastig gebakerd en driftig was ze ook.
Die eigenschappen zijn dan ook de oorzaak van haar dood geweest. Eens op een keer
had zij de meid geroepen om haar een kopje koffie in te schenken uit de koffiekan,
die niet ver van haar op de tafel stond. Toen de meid niet vlug genoeg kwam, vloog
zij driftig van haar stoel op en schonk zich woedend een kopje in, dat zij met zooveel
haast in wilde zwelgen, dat de heete koffie in haar verkeerde keelgat kwam, waardoor
zij aan het hoesten raakte en ‘ilicoo’ (op staanden voet, dadelijk) op de plaats dood
bleef, waardoor de man ‘van dit beelt ontslaagen raakte.’ Deze gebeurtenis wordt
ons op den 17den Maart medegedeeld.

[26 Mei]
Nauwelijks een jaar na haar huwelijk met Mattheus Lestevenon, Heer van Berkenrode
en Strijen, dat destijds vermeld werd, stierf op 26 Mei de Edl. Lady Catharina Windsor
te Frankfort a-M. aan de kinderpokjes. Het jeugdige paar had door Frankrijk en Italië
gereisd en was nu op de terugreis naar Holland. Zij werd te Bockenheim in een tombe
begraven. De bedroefde weduwnaar had er later een ‘mosolee’ naar toegezonden.

Drie boeven, die er blijkbaar genoeg van hadden langer in het Rasphuis te zitten,
hadden een poging gedaan om er uit te breken. En het was waarachtig bijna gelukt,
want eerst op het laatste oogenblik werden zij ontdekt en hun toeleg verijdeld. Het
spreekt vanzelf, dat ze toen weer beetgepakt werden en dat het een beetje hardhandig
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ging, vooral toen ze brutaal waren. Voor straf kregen ze nu voor eenigen tijd een
houten kraag om den hals, waardoor ook een hand gestoken werd. Een hoogst
onaangename straf, die hen echter voorloopig wel belette weer eens een poging te
doen uit te breken.
Bicker Raye hield van mooie groote vrouwen. Bij het overlijden van de dochter van
doctor Pingree, die in een uur of drie gezond en dood was, zegt hij dat deze dame
van een extra schoon postuur was, omtrent 30 jaar oud en dat ze wel 250 pond woog.
Ondanks dat gewicht moet ze bij uitstek ‘allert ter been’ zijn geweest.

[3 Juli]
Een vroolijke boel daar in dat huisje aan den Overtoomschen weg, in den avond van
den 3den Juli. Het heele gezelschap was smoordronken en de dochter zelfs zoo, dat
ze naar bed had moeten gaan. De overigen bleven lustig doorfuiven en ondertusschen
was er brand ontstaan en stond het huis in lichte laaie. In het tuinhuisje zaten ze te
drinken en te zingen als ‘krieken’, terwijl het huis tot den grond toe afbrandde. De
dochter had nog gered kunnen worden, maar ze was zoodanig met brandwonden
overdekt, dat ze nog dienzelfden avond den geest gaf, waarschijnlijk zonder tijd
gehad te hebben nog nuchter te worden.

[7 Juli]
Bij het ‘justitie doen’ op 7 Juli werden twee kerels opgehangen, een inbreker en een
scheepsdief. Onder de gegeeselden die gebrandmerkt werden, was een voormalig
Hongaarsch officier, die aan lager wal geraakt was. De man was luitenant in dienst
van de Koningin van ‘Ongarië’ geweest, maar was, bij de overgave van een stad,
door de Franschen en Beijeren genoodzaakt gedurende een jaar zijn koningin niet
meer te dienen. Met vrouw en acht kinderen was de werkelooze krijgsman maar naar
het rijke Holland getrokken. Hier ging het ook niet al te best. Bedelend moest hij aan
den kost zien te komen en ten slotte maakte hij zich schuldig aan allerlei diefstallen,
waarom hij nu van den Amsterdamschen beul 41 slagen had ontvangen en voor een
paar jaar in het Rasphuis was opgeborgen. Wat er toen van zijn gezin is terecht
gekomen wordt niet verteld.
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In totaal werden er dien dag 833 slagen uitgedeeld, die onder 23 personen verdeeld
werden.
Van de drie kerels, die indertijd uit het Rasphuis hadden trachten te breken en zich
zoo ‘brutaal’ tegen hun arrestatie hadden verzet, dat zij nog eenigen tijd met een
houten kraag moesten rondloopen, was er een, die nog wat extra's te goed had. Hij
had den suppoost Mijndert een schop gegeven en die was zoo goed raak geweest,
dat de man voor dood was neergevallen en lang slecht had gelegen. Die schurk, zijn
naam was Marinus, kreeg daarom zestig slagen.

[18 Juli]
Jacob Voordaag, een collega van Bicker Raye als kapitein van de Burgerij en
daarenboven nog regent van den Schouwburg en van het Oude Mannenhuis, Directeur
van de ‘collonie de Barbiesjes’ (Berbice) en Commissaris van het Touwwerk - aan
functies dus geen gebrek - was op 18 Juli overleden.
Na ons eerst verteld te hebben dat Sijn Edl. geleden had aan zware koortsen,
podraga en opstopping van het water, dat hij op 't laatst niet anders kwijt kon raken,
of 't moest hem door den curiergijn Ulhoorn worden afgetapt, vernemen we nog de
volgende bijzonderheden. De man was heel vriendelijk tegen alle menschen en had
de bekwaamheid zeer sierlijk en bondig te raisonneeren, ja zelfs voor een koning te
spreken, maar was altoos mede een groot liefhebber geweest van wijntje & Trijntje.

[15 Augustus]
Een griezelige vondst in den Buiten-Amstel bij het Hoedenmakerspad. Daar werd
op 15 Augustus een manshoofd uit het water opgevischt, gewikkeld in een wit servet.
Het was vreeselijk verminkt; de neus was er afgesneden, met een bijl was de schedel
gespleten en in iedere wang was een gapende wond. Op ongeveer dezelfde plaats
werden nog andere stukken van een menschelijk lichaam gevonden en in verband
met dezen misdaad werd een Zweedsch kapitein, een man van in de tachtig jaar, in
het ‘Witte Wammes’1) wonende, gevat en na door den Heer Hoofdofficier en twee
H.H. Schepenen geëxamineerd te zijn, in de Boeyen gebracht. Den volgenden dag
werd nog een medeplichtige, Jan van der Sluys, een zeer voornaam

1) Zie de noot bij blz. 44.
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dansmeester, bij den kop gevat. Behalve dat men vermoedde, dat hij van deze misdaad
meer wist, werd de dansmeester beschuldigd met zijn eigen dochter, die hij bij zijn
eerste vrouw had, een meisje van 16 à 17 jaar, ‘geboeleert’ te hebben.
De Zweedsche kapitein had zijn misdaad bekend. Hij had in een tuin op het
Hoedenmakerspad een zekeren Hellendaal met een bijl den kop ingeslagen en
vervolgens het lichaam aan stukken gehakt

en hier en daar een gedeelte weggeworpen. Op 22 September onderging de
moordenaar zijn straf. Hij werd eerst geradbraakt, vervolgens werd hem de kop
afgehakt en deze op een pen gezet. De oude heer, hij was zes en tachtig jaar, was
een onverschrokken kerel, die niet bang was voor den dood. De beul en zijn knechts
hadden het met hem heel gemakkelijk. Hij ging met een sprong op het kruis zitten,
vervolgens liggen, en strekte zijn armen en beenen ordentelijk uit. Dat deden de
andere patiënten gewoonlijk niet zoo gewillig, maar hem deerde het blijkbaar niet
en hij stierf zonder eenig berouw of leedwezen ‘als een beest’.
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Ofschoon gesustineerd werd, dat de dansmeester, van der Sluys, er meer van wist,
beklapte de oude kapitein hem niet en nam alles voor eigen rekening. Er moest ook
nog een derde persoon in de zaak betrokken zijn, maar van dezen veronderstelde
men, dat hij naar Engeland gevlucht was.
Intusschen werd de dansmeester nog maar gevangen gehouden; hij werd eerst op
den 2den Februari van het volgende jaar losgelaten, op voorwaarde, dat hij alle
onkosten betaalde van zijn gevangenschap, sedert 19 Augustus. Nu dat zal de man
wel gaarne gedaan hebben.
Gebleken was, dat hij den Zweedschen kapitein had omgekocht Hellendaal iets
in te geven om zijn memorie eenigen tijd te verliezen. Deze Hellendaal bediende als
solliciteur de vrouw van van der Sluys in een proces, en daarom wilde deze hem
voor een tijdje onschadelijk maken. Het gelukte echter den Zweed niet zijn slachtoffer,
dat verzocht was in een tuin op het Hoedenmakerspad te komen, de tinktuur
goedschiks in het lijf te krijgen, waarop de kapitein zich zoo boos maakte, dat hij
hem doodstak en met behulp van een zekeren Henry, een Engelschman, die later had
weten te ontkomen, het lichaam in stukken hakte. Op deze manier was Hellendaal
zijn memorie zeker kwijt en had de oude kapitein zich naar behooren van de hem
opgedragen taak gekweten.
De dansmeester was dus weer vrij, want het gerucht, alsof hij met zijn eigen dochter
te doen had gehad, scheen onwaar te zijn, althans men hoorde er niet meer van
spreken.
In het begin van September werden twee vrouwen door den schouten-diender in de
boeyen gebracht. Het waren twee dienstmeiden van Mr. Hendrik Hooft, die ruzie
hadden gekregen - waarschijnlijk om een kermisvrijer. Een had mijnheers degen
genomen en de ander een broodmes en met die wapens hadden ze elkander
toegetakeld. Het slot was dat geen van beide heldinnen kon kermis houden.

[21 September]
Het oudste zoontje van de zuster van Jacob Bicker Raye, de tienjarige Pieter van
Loon, was op de Latijnsche school en het ventje
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leerde best. Op 21 September had hij den eersten prijs in ‘het eerste Latijnsche school’
(bedoeld wordt schooljaar of klasse) weggedragen. Oom Jacob is daar zoo over in
zijn nopjes, dat hij het belangrijke feit in zijn dagboek vermeldt.

[1 Oktober]
Op den Isten October was er een Engelsch kind, dat een ‘Hermafrodriet’ was, te zien
geweest. Het was ± vier maanden oud. Waar men zich in die dagen al niet mee
vermaakte.

[14 Oktober]
Bij het overlijden van Mr. Daniël Kick, Raad in de Vroedschap van de stad, op 14
October, wordt er nog eens even aan herinnerd, dat hij de grootvader was van de
‘beruchte’ mevrouw Hasselaar. Hier vergist Bicker Raye zich. Mr. Daniël Kick was
de vader van Anna Divera Kick Pancras en niet de grootvader. Ook was hij geen 94
jaar oud geworden, maar slechts 58. De grootvader, eveneens Daniël Kick geheeten,
zou 94 jaar zijn geweest, maar deze was in 1742 reeds 24 jaar dood.
Onze dagboekschrijver vergist zich wel eens meer, maar ditmaal wel een beetje
erg.

[20 Oktober]
Op 20 Oct. 1742 zal er wel een groot familiefeest bij hem thuis zijn geweest. Zijn
moeder, vrouwe Alida Catharina Bicker, weduwe van den WelEd. Heer Jan Raye,
Heer van Breukelerwaard, vierde n.l. haar zeventigste verjaardag.
In Elias, de Vroedschap van Amsterdam, wordt echter als geboortejaar 1671
opgegeven. Het is echter haast niet aan te nemen, dat Jacob niet zou weten hoe oud
zijn eigen moeder was1).

[30 Oktober]
Op 30 October trouwde de derde zoon van Burgemeester Daniël Hooft, de drie en
twintig-jarige Jan Hooft met de eenige dochter van den schatrijken burgemeester
Gerrit Corver. Een zeer aanzienlijk huwelijk, ‘een considerabele partij aan bijde
kanten’, zooals Bicker Raye het noemt.

1) Volgens het Doopboek der Oude Kerk, is Aletta, Catharina Bicker, later gehuwd met Johan
Raye, gedoopt op 20 Oct. 1671. De familie vergiste zich dus inderdaad in haar leeftijd; zie
ook blz. 115 en 236.
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Onder de gegeeselden op 10 November was, naar Raye meedeelt, ook een
bakkersbaas, een getrouwd man, die onder trouwbelofte twee
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vrouwen had ‘gedebocieerd’. Later vernam Bicker Raye echter, dat zijn verslag, wat
betreft den

bakker, onjuist was en haast hij zich het te corrigeeren. De bakker was n.l. in het
geheel niet gegeeseld, maar door sollicitatie van zijn vrouw met een geldboete en
een bannissement van 12 jaar gestraft. De persoon, die het laatst gegeeseld werd en
die hij voor hem aanzag, moest dus een ander geweest zijn.
Dienzelfden dag kan hij met trots vermelden, dat er twee kabeljauwen op zijn markt
waren geweest, die bij elkaar niet minder dan 47 gulden gegolden hadden.
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Hoofdstuk XII
Anno 1743
[15 Januari]
EEN aandoenlijk verhaal van een oude weduwe van vijf en zeventig jaar krijgen we
op 15 Januari. Het oude mensch lag te bed, toen ze 's morgens om vier of vijf uur
plotseling wakker schrok en haar meid ‘daar sij extra veel werk van maakte’ voor
haar bed zag staan, die tegen haar zei ‘juffrouw ben je wakker?’ Ja, de juffrouw was
wakker en toen zei de meid ‘ik versoek, dat je mij te hulp komt; ik heb een kind
gekreegen’. Dat was nu wel een mededeeling om van te schrikken en de juffrouw
vloog dan ook ontsteld haar bed uit, opende de deur en riep de buren om een handje
te helpen, want zij zag er alleen geen kans toe. Er werd een vroedvrouw gehaald en
de meid, nadat zij zoo'n beetje geholpen was, en gezegd had, wie de vader van haar
kind was (die was dood), werd met haar kind de deur uitgezet. Men had nog een
sleetje gehaald om moeder en kind weg te rijden. Juffrouw Pus, zoo heette ze, kon
weer gaan slapen. Helaas is ze van de alteratie eenige uren daarna overleden.

[22 Januari]
Op den 22sten Januari een deftig huwelijk. Cornelis Munter, de zes en twintigjarige
zoon van Burgemeester Mr. Willem Munter, zelf ook reeds Schepen van de stad en
lid van de voorname firma Andries Pels & Soonen, trouwde op dien dag met
Margaretha Cornelia van de Poll, de dochter van Burgemeester Mr. Harman Hendrik
van de Poll, bij haar huwelijk genoemd ‘een seer schoon mens en tusse de sestien
en seventien jaar oudt’. Het jonge paar ging op de Heerengracht wonen in het
prachtige dubbele huis, het derde ten oosten van de Spiegelstraat1) (thans no. 468).
Den volgenden dag was er alweer een huwelijk in de groote wereld

1) Cornelis Munter overleed 30 Dec. 1750. Veel opschudding maakte vier jaar later het plan
van zijn weduwe om te hertrouwen met den broeder van den Franschen gezant in den Haag,
graaf d'Usson (zie Elias, II, 1065). Haar familie verzette zich daartegen ten sterkste; haar
vader, burgemeester mr. Harmen Hendrik van de Poll, trachtte zelfs de Staten van Holland
te bewegen ‘huwelijken tusschen Roomschen en Protestanten seer difficiel te maken’; toen
dit niet lukte wilde hij door den Raadpensionaris Steyn het huwelijk laten verbieden. Door
een persoonlijk onderhoud met Steyn wist de ‘beeldschoone imposante vrouw’, aldus Elias,
dezen echter voor haar zaak te winnen. Zij stierf in 1798 te Parijs.

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

103
en trouwde Mr. Nicolaas Geelvinck, Heer van Castricum, Backum, Stabroek,
Croonenburg, Velsen en de Santpoort, Schepen van de stad (later zou hij ook de
hoogste waardigheid bekleeden) met Hester Elisabeth Hooft, de 24-jarige weduwe
van Mr. Willem Meulenaer. Zij werd ‘voor de schoonste vrou van fatsoen gedebiteert,
die men kent’, schrijft Bicker Raye.
Aan de Edl. Heeren Gecommiteerden tot de aanstaande personeele belasting (het
waren de Heeren kolonel Jan van Loon, kolonel van de Poll en Cornelis Hop) moest
Bicker Raye, in zijn kwaliteit van kapitein van de burgerij, rapport doen wegens het
kohier van zijn wijk no. 50. Hij was zoo welwillend geweest verscheidene burgers,
die in zijn wijk woonden en die te hoog wegens de huren waren gesteld, voor
vermindering voor te dragen. De Heeren namen hiermee genoegen, bedankten hem
en beloofden niet te zullen nalaten de Edl. Gr. Achtb. Heeren Burgemeesteren hun
genoegen dienaangaande en zijn ‘exakte obedientie’ te kennen te geven.

[15 Februari]
Op 15 Februari een Mevrouw Sautijn in de kraam overleden. Vijf dagen later een
andere Mevrouw Sautijn bevallen. Zij waren met twee broers getrouwd.

[23 Februari]
Het te vondeling leggen van kinderen was iets heel gewoons en kwam bijna iederen
dag voor. Evenals trouwens het vermoorden van pasgeboren kinderen.
Op den 23en Februari wandelde Bicker Raye toevallig voorbij het
Aalmoezeniersweeshuis, waar even te voren een vondeling was neergelegd. Het was
een allerliefste jongen van een dag of vier en het had een briefje aan zijn luier, waarop
stond, dat het uit onmacht was, dat het kind te vondeling was gelegd. Verzocht werd
het op te nemen. Het was behoorlijk in de Westerkerk gedoopt. Het werd dan ook
opgenomen en Bicker Raye hoorde de kinderen van het huis, waaronder heel wat
waren, die evenmin hun vader en moeder kenden, ‘weer een broertje’ zingen.
Vijftien jaar lang had de Heer Andries van Bom een stalknecht
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gehad, waarover hij bijzonder tevreden was en toen deze knecht stierf, bleek het een
vrouwspersoon te zijn. Niemand had daar het flauwste vermoeden van gehad, want
die vrouw kon uitstekend met paarden omgaan. Dieren, die niemand anders kon
regeeren, wist zij in de manege zoo te dwingen en te temmen, dat haars gelijke zelfs
onder de mannelijke ‘cecte’ niet te vinden was.

[31 Maart]
Nauwelijks twee maanden na haar huwelijk overleed tot onuitsprekelijke droefheid
van haar familie, op 31 Maart, de schoone Hester Hooft, echtgenoote van Mr. Nicolaas
Geelvinck. Zij moet aan een zeer ellendig en onbekend ongemak, dat men meende
van de milt ontstaan te zijn, gestorven zijn.

[3 April]
Dat was een groot verlies, niet alleen voor de gastvrije Willem Bus zelf, maar ook
voor al zijn vrienden, dat zijn nicht en huishoudster, juffrouw van der Does, die zoo
uitstekend voor alles zorgde, op 3 April niet meer tot de levenden behoorde.
Daar heeft neefje van Loon alweer een prijs uit het tweede Latijnsche school
weggedragen, ditmaal een derde. Het jonge mensch is nu reeds naar de derde klasse
overgegaan.

[27 April]
De Gr. Edl. Achtb. Heer Mr. Nicolaas Sautijn, Oud-Burgemeester en Raad ter
Admiraliteit, Bewindhebber der O.I. Compagnie en nog een heeleboel meer,1) overleed
op 27 April op 66-jarigen leeftijd. De burgemeester had op de Heerengracht bij de
Reguliersgracht gewoond en was weduwnaar van Clara Decquer, die, zooals B.R.
destijds vermeld heeft, op 5 Januari 1739, met koetsen begraven was, hetgeen men
toen nog nooit te voren gezien had.

[29 April]
Het liep weer tegen Mei en de oude mevrouw Raye, de moeder van Jacob, ging weer
eens verhuizen. Van den Binnen-Amstel vertrok zij op 29 April naar de
Reguliersgracht, stille zijde, het vierde huis van de Heerengracht. ‘Wij’, schrijft haar
1) Zie Elias, II, 661. Nicolaas Sautijn is drie maal burgemeester geweest. Na het geruchtmakende
proces tegen zijn broer, mr. Willem Sautijn, werd hij door de heerschende côterie ten val
gebracht, toen het bleek, dat hij stadspostjes had verkocht, o.m. het doodgraversambt van de
Westerkerk voor ƒ 8000 (Elias I, CXLV).
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[3 Mei]
Het schijnt dat Willem Bus weer een andere huishoudster had gekregen. In ieder
geval, het liet weer niets te wenschen over, daar op het gezellige ‘Oostermeer’, waar
Bicker Raye met nog twee andere vrienden, de heeren Gerard Terborgh en Mr. Albert
Hooglant, op 3 Mei te logeeren waren gevraagd. Er werden ook belangrijker zaken
gedaan. Bus en Terborgh gingen een overeenkomst aan, waarbij zij elkander beloofden
aan den langstlevende een legaat van 6000 gulden te vermaken. Ieder zou de acte
voor zijn eigen notaris passeeren en de twee andere heeren, waaronder Bicker Raye,
zouden als getuigen optreden.

[5 Juni]
Op 5 Juni twee deftige huwelijken: Elisabeth Hooft, de oudste dochter van
Burgemeester Mr. Daniël Hooft, Vrijheer van Vreeland, trouwt met Mr. Wouter
Valckenier, Schepen van de stad. Het echtpaar nam zijn intrek in het familiehuis der
Valckeniers op den Kloveniersburgwal bij de Nieuwmarkt (thans no. 23).
Op dienzelfden dag werd ook het huwelijk voltrokken tusschen de jongste dochter
van Mr. Boudewijn van Collen, Schepen en Bewindhebber der O.-I. Comp. en Mr.
Dirck Backer, Heer van Nootdorp. Hun toekomstig adres was Heerengracht, bij den
Amstel (thans no. 580).

[27 Juli]
Mr. Mattheus Lestevenon, Oud-Burgemeester van Amsterdam en Bewindhebber der
Oost-Indische Compagnie (zie blz. 266, noot 1), overleed op 27 Juli in den ouderdom
van bijna 67 jaar. ‘Sijn Hoog Edl. Gr. Achtb. was een exempel van de potagristen,
aan welk ongemak en gevolgen van dien hij sedert eenige jaaren elendig had geleeden,
sodat hij wel in vier à vijf jaren niet uyt zijn huys

geweest was. Hij laat een eenige soon en considerabel veel gelt en goet na’, weet
Bicker Raye van hem te vertellen.
Een groote distillateurswinkel was gevestigd op den Singel, tegenover de Kleine
Vischmarkt (voor de Generale Doelen, thans de Universiteitsbibliotheek). Het was
een heel hoog gebouw, waar ‘de drie fleschjes’ uithingen, en toen het op 29 Juli

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

106
in elkaar stortte, moest het huis er naast het ook ontgelden. Heel veel consternatie,
maar verder geen ongelukken.
Jacob Boreel, afslager van de meubilaire goederen, schijnt nog al driftig geweest te
zijn en er vrij zonderlinge manieren op na gehouden te hebben. Eens had hij een van
zijn dienstmeiden met een slijpbord ‘in haastigheid’ een flinken slag in den nek
toegebracht. Een dag of tien later stierf de meid en toen zei men, dat het tengevolge
van dien ongelukkigen slag was, wat ook wel het geval zal geweest zijn. Maar in die
dagen zal men het een Boreel niet om zoo'n kleinigheid lastig gemaakt hebben.

[22 Augustus]
Alweer een burgemeester, die het tijdelijke met het eeuwige verwisselde; en wat
voor een, Mr. Lieve Geelvinck, Heer van Castricum, Mijnden, de beide Loosdrechten,
Backum en Croonenburg, was niet minder dan zeven maal Regeerend Burgemeester
geweest. Geen wonder dat Bicker Raye ons een heel verhaal geeft van 's mans
overlijden. 22 Augustus is de Hoog Edelen Groot achtbaaren Heere, den Heer Mr.
Lieven Geelvinck, Heere van Castericum, Mijnden en de Loosdregten, Regeerent
Burgemeester en Raadt, mitsgaders Bewinthebber in de Oostindische Compagnie,
etc. etc., in den ouderdom van 68 jaaren aan een opstopping van waater in de nieren,
na agt daagen elendig geleeden te hebben, overleeden, tot groote en smertelijke
droefhijt van sijn Hoogwaarde Familie en de gansche burgerij deser stad. Dominee
Culenkamp in de laatste dagen daar verzogt sijnde, sijde de Burgemeester tegen hem:
‘Dominee, gij kompt hier bij mijn als bij een gecondemneerde ter doot; ik heb U Ed.
versogt om met mijn een gebet tot Godt te doen’. De Burgemeester lij op een rustbank;
de dominee op zijn knyen vallende om te bidden, zoo stont den Burgemeester, doch
met groote moeyten, op, met intentie om ook op zijn knyen te gaan liggen. De dominee
sulks siende, syde: ‘Mijn Heer, God siet Uw goede hart, en U kragten laaten sulks
niet toe’. Waarop den Burgemeester antwoordde: ‘Die kragten, die Godt mij nog
overlaat, sal ik dan besteeden om hem te dienen’, en ging, niettegenstaande deszelfs
swakten, ook op zijn kniejen leggen bidden.
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‘Sijn H. Edl. is den 27 met de grootste statie met koetsen in de Niwen Kerk begraven,
onder een nooyt gehoorde toevloet van menschen, sijnde de Dam zoo vol alsof er
justitie gedaan wiert, dewelke alle sijn nooyt volprezen deugden en gemeensame
burgerliefde en groot verstant uitgalmde’1).

[19 September]
Een jongen van 19 jaar werd op 19 September geradbraakt. Hij had een vrouwmensch
op de Schans, onder ‘protekst van haar eens te caresseeren, met een kousebant
verwurgt’. Beestachtig, maar de straf was het ook.

[7 November]
Burgemeester Mr. Daniël Hooft, die op 7 November stierf, liet een erfenis na, die
wel de moeite waard was. ‘Een groote schat van geld, dat hij door tijd en suynighijt
bij malkander had vergaart’, konden zijn zes zoons en zijn dochter gaan verdeelen.

[21 December]
Op 21 December werd er een schoolmeester naar de Boeyen gehaald. Het was
Monsieur Niwenhuyse, die getracht had jonge meisjes van 14, 15 en 16 jaar, die bij
hem school gingen, te ‘debocieeren en tot zijn wil te krijgen’. Of hij daar toe gekomen
was, wist men niet te vertellen.

[22 December]
Dan was op 22 December een zekere juffrouw de Wijs, in hooge ouderdom overleden.
Dat mensch moet een baard gehad hebben of het een manspersoon was.

1) Raye vertelt niet, dat ook deze hooggeprezen burgemeester zich schuldig maakte aan
nepotisme; zoo bezorgde hij volgens Elias (I : CXL) aan zijn zoon Nicolaas het ambt van
ontvanger der gemeene middelen, dat hem gemiddeld ƒ 20 000 per jaar opbracht. Om het
bedoelde ambt vrij te krijgen werd aan Balthasar Scott een plaats als burgemeester verzekerd;
wij zagen reeds, dat Jacob Bicker Raye daaraan zijn baantje als afslager dankte, blijkbaar
ook zijn aanstelling als kapitein der schutterij. Toen de ambtstijd van Scott afgeloopen was,
werd hij nimmer herkozen en moest hij zich met een weinig belangrijke plaats in de thesaurie,
‘op het ezelsbankje’, tevreden stellen.
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Hoofdstuk XIII
Anno 1744
[15 Januari]
WAARSCHIJNLIJK groote pret, vooral voor de kinderen: Schoolmeester
Niwenhuyse, die eenigen tijd te voren, op vermoeden, dat hij onzedelijke handelingen
met eenige van zijn leerlingen gepleegd had, gearresteerd was, werd voor eenige
jaren uit de stad en de jurisdictie gebannen. Maar vóór dat hij de poort werd uitgezet,
moest meester, tot groot vermaak van oud en jong, een paar uurtjes op de kaak te
pronk staan. Men had hem, als teeken van zijn waardigheid, twee garden om den
hals gebonden. Wat zal hij uitgelachen en gehoond zijn. Een plezierige middag was
't voor hem niet op dien 15den Januari1). Het was daarenboven nog bitter koud ook
en overal werd geard, ook op den Binnen-Amstel.

[20 Januari]
Op 20 Januari overleed Mevrouw de weduwe du Fay, een dochter van Mr. Aernout
van Alsem, die Advocaat-Fiskaal te Malakka en later Raad Ordinaris van Nederl.
Indië was geweest. Van deze rijke weduwe vertelt Bicker Raye niet veel goeds.
Behalve dat hij zegt, dat zij in haar jonge tijd tweemaal in Oostindia was geweest en
dat zij zeer veel geld naliet, deelt hij ons ook mede, dat de dame, behalve al dat geld,
nog een slechte naam had nagelaten, ‘also men segt dat sij so kwaadaardig was, dat
haar gelijke niet bekent is geweest’. Haar eerste man Willem Backer, Jacobsz was,
evenals haar vader, Raad Ordinaris van Oost Indië geweest, waar hij in 1720 overleden
was. De weduwe was toen naar Holland gegaan en was twee jaar later met den
Schepen du Fay getrouwd.

[24 Januari]
De Heer Hendrik van Hoorn was een voornaam koopman en suikerrafinadeur,
Kanunnik van het kapittel van Oud-Munster,

1) Zie ook 107. Uit de confessieboeken blijkt, dat Nieuwenhuyze zich inderdaad op
onverantwoordelijke wijze had misdragen; drie ‘juffrowtjes’ van zijn schrijfschool had hij
achtereenvolgens met oneerbare bedoelingen door zijn zoontje op zijn kamer doen ontbieden.
Dat het niet tot het allerergste gekomen was, was niet zijn schuld; de kinderen wisten de
vlucht te nemen, vóór het daartoe kwam. Zijn vonnis: te pronk stelling en 30 jaar ballingschap,
staat wel in schrille tegenstelling met dat, wat op denzelfden dag tegen twee 23-jarige
aalmoezeniersjongens werd uitgesproken, die wegens daden van homosexualiteit op den
Dam gewurgd moesten worden, waarna hun lichamen met gewichten bezwaard in ‘de riviere
het IJ’ geworpen werden.
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Kerkmeester, Directeur van den Levantschen handel en sedert 1720 Directeur van
de geoctrooieerde kolonie de Berbice. De oude heer, hij was bij zijn overlijden, op
24 Januari 1744, bijna 83 jaar, was zeker niet de eerste de beste, maar Bicker Raye
vertelt niets anders van hem, dan dat hij aan een beroerte is overleden, zijnde een
man van hooge jaren en tot zijn dood toe een groot liefhebber van de vrouwelijke
‘cexe’.

[2 Februari]
Ongevallen op de Vischmarkt worden natuurlijk niet vergeten: op 2 Februari is er
op mijn vischmarkt aan den Dam een vischvrouw, die zeer slecht van leven was,
Jacoba Jooste genaamd, zwaar beschonken geweest en na eenige brutaliteiten
uitgezegd te hebben, op het secreet aldaar doodgebleven.
In een ‘Speel- of hoerhuis’ in de Barndesteeg ging het in den nacht van 2 op 3 Februari
vroolijk toe. Er was gespeeld en het feest had tot 5 uur in den morgen geduurd. Omdat
het zoo koud was, waren de dames, die allemaal smoordronken waren, met stoven
naar bed gegaan. Gevolg hiervan was dat er brand ontstond. Twee vrouwen waren
op vreeselijke wijze door het vuur ‘beschadigd’ en zijn kort daarop overleden. De
hospes en zijn wijf waren beide door een venster ontvlucht en bij de buren geborgen.

[5 Februari]
Burgemeester Huydekoper was op 5 Februari in zijn huis op de Keizersgracht,
tegenover de Westermarkt, 't huys van Coymans (thans nos. 175-77) overleden en
dit sterfgeval mocht niet zoo maar zonder meer vermeld worden. Eere wien eere
toekomt. ‘Deze namiddag om twee uur is de Hoog Edl. Groot Achtb. Heer Jan Elias
Huydekooper, Heere van Maarseveen en Neerdijk, Burgemeester en Raadt dezer
stad, alsmeede Postmeester van het Antwerpse postcomptoir, naar een siekte van
eenige daagen, in den ouderdom van 74 jaar en 9 maanden, tot groote droefhyt van
Sijn Ed. familie en duysenden burgers deser stadt, also hij om sijn goedtaardighyt
en verdere loffelijke hoedaanigheden seer bemindt was, overleden, en is den 12den
Februari, also het besloten water was, met koetse naar Maarsen gebragt en aldaar in
sijn graftombe in de kerk begraaven’.
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[21 Februari]
Nu weer een paard op hol, het dier doet niemand kwaad, beschadigt zoo ongeveer
niets, maar een meid wordt er dol van.
Dat gebeurde op 21 Februari. Een hollend sleeperspaard was op den Nieuwendijk
door een glazen deur een zilversmidswinkel binnen gegaan, tot achter aan toe, had
zich toen weer omgekeerd en was er uitgerend, zonder iets te beschadigen, behalve
de deur, die aan gruzelementen was. De meid in de toonbank (de winkeljuffrouw
zouden wij haar nu noemen) was echter door dat onverwachte bezoek zoo gealtereerd,
dat het haar in het hoofd was geslagen en men vertelde, dat ze puur dol geworden
was van den schrik.

[23 Februari]
Mevrouw de weduwe Lacroix, vrouwe van Sillershoek, die op 23 Februari overleed,
wordt ook niet bepaald opgehemeld; ‘sonder weerga gierig en quaataardig geweest
sijnde’, wordt van deze dame gezegd. Maar een zekere meneer P. Ouwens had
blijkbaar een nog slechtere reputatie. Deze ‘seer voornaame lichtmis’ overleed op
denzelfden dag en kon niet eens door zijn familie begraven worden. De man had
waarschijnlijk niets nagelaten om beslag op te leggen en daarom werd zijn lijk door
zijn talrijke crediteuren ‘gearresteerd’. Elf dagen bleef het boven de aarde staan.
Toen gaven de crediteuren het blijkbaar maar op, of wellicht had de familie van den
overledene het met hen op een accoordje gegooid.
De twee laatste dagen van de maand Februari waren prachtig voor de vischmarkt
geweest en ook voor den afslager waren het goede dagen; die had er aardig wat aan
verdiend en had alle reden om verheugd te zijn.
Op den 28en waren 21 loten visch aangekomen, waarvan 13 met levendige, zijnde
26 korven, waarvan vrij geld is gekomen f 1976. En den 29en was 't nog beter, toen
waren er 26 loten, waarvan 13 met levendige visch, zijnde 34 korven, waarvan is
gekomen f 2387. Zooveel in twee dagen was nog nooit gebeurd en deze week had
de afslager als salaris bijna f 200. - ontvangen.

[20 Maart]
Op 20 Maart is de Heer Hendrik Ernst de Bertry, Raad en Resident van Sijn
Koninklijke Majesteit van Polen, Keurvorst van Saksen, in
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den ouderdom van 51 jaren overleden en te Dordrecht begraven. Hij was een
vriendelijk en beleefd man en wij krijgen een uitvoerige uiteenzetting van de oorzaken
van zijn dood. De Heer Bertry was, als zoovele anderen, zeer geïncommodeerd met
de podagra, hetgeen hij voor zijn dood in de maag en vervolgens in het hoofd kreeg,
waardoor hij eenige dagen puur dol is geweest, zoodat hij door drie, vier menschen
moest bewaakt worden. Het zette zich daarna tot een groot gezwel aan den hals,
waardoor hij zijn verstand begon terug te krijgen, maar dat gezwel was zoo groot en
‘viement’, dat hij toen weer niets door de keel kon krijgen, waardoor hij eindelijk
ellendig is gestorven. Ziezoo, nu weten we tenminste waaraan deze Koninklijke Raad
en Resident gestorven is.

[26 Februari]
Het spreekt van zelf dat we van de weduwe van Burgemeester Scott een uitvoerig
overlijdensbericht krijgen.
‘Den 26sten is mevrouwe Constantia Aletta Coymans, weed. van den Wel Edl.
Gr. A. Heere Mr. Balthasar Scott, in leeven Burgemeester en Raad etc. etc., seer
schielijk overleeden in den ouderdom van 59 jaaren. Haar Edl. had 's middags nog
gesond met smaak gegeten, maar kreeg na den eeten een beroerte, hetgeen, nadat sij
sig uit haar selfs hat doen aderlaaten, op de tong plaatste, waardoor sij ten eerste
buyten spraak was. Doctoor Hanedoes, ondertusschen gehaalt sijnde, condemneerde
de laating, also de beroerte na sijn seggen uit slijm bestond en ordineerde een
lavement, hetgeen tot tweemaal toe geapliseert wier, dog het ongemak nergens na
luysterende (alsof men door een lavement de spraak terug zou krijgen?) werd Haar
Edl. van tijt tot tijt slimmer en gaf om half negen 's avons den geest. Haar Edl. is
vervolgens op den 2den April met seve koetse en de lijkkoets 's avons in de
Westerkerk, met de meeste statie, begraaven in het graf no. 106 bij haar man saliger,
hetgeen sij begeert heeft, dat in de tijd van veertig jaren niet mag worden geopent
en dat haar testament, so van haar man als van haar, ses weeke na haar begrafenis
moet gesloten blijven. Haar booye, soo binnen als buyte, had zij een alderbeste
dubbelde rou besproken, so kostelijk, als deselve maar gemaakt kost worden, hebbende
de draagers ider zes ducatons voor hun moyte gekregen
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en heb ik met den Heer Scheepe en Raat Witsen in op een na de laatste koets gesete’.
Notaris Eybergen, wonende in het Weeshuis, was met den Heer Straalman in een
open chaise uitgereden, maar toen zij naar huis

gingen, waren de heeren ietwat beschonken en waren ze met chaise en al in den
Amstel geraakt. De notaris verdronk, maar de ander kwam er onbeschadigd uit.

[9 April]
Geheelonthouders waren er nog niet zooveel als thans en er was aan kroegen en
herbergen geen gebrek. Ja, de brandewijnverkoopers zaten zelfs met hun flesschenbak
op de pleinen en bruggen. Men kocht in die dagen een borreltje, zooals tegenwoordig
een nieuwe haring. Op de Oude Brug had reeds vele jaren vader Staal zijn standplaats,
maar op 9 April 1744 had de oude heer, hij was diep in de tachtig, het tijdelijke met
het eeuwige verwisseld.
Bicker Raye mocht hem graag. ‘Hij was een seer stark en pront man’ en was de
commissionaris van zijn familie om wild of iets anders te koopen.

[14 April]
Elisabeth Buys, de 21-jarige dochter van Mr. Mattheus Buys, in leven
Commies-Generaal der Admiraliteit te Amsterdam, en van Sophia Huydecoper, was
een mooi meisje. Toen zij op 14 April met Mr. Elias Schellinger trouwde, schreef
Bicker Raye ‘op 21 April (hij vergist zich een week) is de Edl. Achtb. Heer Mr. Elias
Schellinger, regeerend Schepen en Raad, getrouwt met Mejuffrouw Betje Buys, die
voor een van de schoonste vrouwen van fatsoen wert gehoude’.

[15 Mei]
15 Mei was een gewichtige dag voor de familie. Toen werd, zooals zij dat vóór haar
dood bepaald had, het testament van Constantia Aletta Coymans, de weduwe van
Burgemeester Mr. Balthasar Scott, die op 26 Maart overleden was en dat tevens het
testament van haar, in 1741 overleden echtgenoot was, in het bijzijn van alle
erfgenamen geopend. Jacob blij; hij was met een legaat van twintig duizend gulden
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begunstigd en zijn moeder met een van een halve ton. De kinderen van Burgemeester
Daniël Hooft waren erfgenaam, maar verder waren nog vele anderen begunstigd. De
broer van de burgemeester, de Heer Jacob Elias Scott, kreeg honderd duizend gulden;
de Vrouwe van Maarseveen (Sophia Maria Agatha van der Muelen, echtgenoote van
Mr. Jan Huydekoper) en haar zuster de Vrouwe van Hemmen (Constantia Isabella
van der Muelen, echtgenoote van Mr. Frans Godard Baron van Lijnden) ieder drie
maal honderd duizend gulden, en samen al het zilver, goud, linnen en wollen goederen
etc.; de Diakonie honderd duizend gulden; en verder nog zeer considerable legaten
aan velen van de vrienden en goede bekenden, die met malkander meer als vijftien
maal honderd duizend gulden bedragen. Er bleef nog genoeg over, want de geheele
nalatenschap bedroeg wel twee en twintig maal honderd duizend gulden. En dat in
het midden der 18de eeuw, toen een ton heel wat meer waard was, als thans. Volgens
de officieele opgaven zou de burgemeester 843.000 gulden hebben nagelaten en zijn
vrouw 1.619.000 gulden.
Minder tevreden dan de familie van Burgemeester Scott, was waarschijnlijk de
neef van een zekeren Heer Jacob van Speck, die op 10 Juni overleed en aan zijn neef
Weevering, die met zijn broers dochter getrouwd was en kinderen daarbij had, niets
naliet. De erflater had zijn geheele vermogen, wel niet zoo groot als dat van het
echtpaar Scott, maar toch ook wel de moeite waard, ± 130.000 gulden, aan de
Gereformeerde Diaconie vermaakt, behoudens eenige kleine legaten aan de executeurs
van het testament en aan eenige andere personen.
En nu krijgen wij iets heel moderns. ‘Een werkstaking’. Een 18de eeuwsche
werkstaking, precies eender als een uit onzen tijd. Ten minste wat het staken zelf
betreft.
De katoendrukkersknechts wilden meer loon hebben, wat heel natuurlijk was,
want de loonen waren niet bijster hoog. Maar de werkgevers, de ‘bazen’ noemde
men ze toen nog, waren van een andere opinie, vonden het loon meer dan voldoende
en goedschiks kregen de knechts nergens hun zin. Dan maar kwaadschiks en zij
sloten een overeenkomst of beter ze maakten een complot ‘waarbij sij de baasen
wilden dwingen haar meer loon te geven als voor deese.’
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Op een goeden dag staakte de overgroote meerderheid van de katoendrukkersknechts,
zoowel binnen als buiten de jurisdictie, den arbeid. Er waren natuurlijk ook
goedwilligen, ‘onderkruipers’, die van een dergelijke methode niet wilden weten.
Met allerlei dreigementen werden ze toen gedwongen ook mee te doen, en
verscheidene winkels (werkplaatsen) werden ‘vuil’ verklaard. We zien het, alles ging
heel modern. Men dacht er precies eender over als thans. Alleen de regeering van
de stad dacht een beetje anders. Den volgenden nacht reeds werden door het ‘volle
gerecht’ vijf à zes van de belhamels (de leiders zeker) van hun bed gelicht. Er waren
er, die de justitie niet binnen wilden laten en hun deuren gesloten hielden. Geen nood,
die waren spoedig opengebroken en daar zat het heele stakingsbestuur in de Boeyen.
Nu was er den volgenden dag wel veel gemor en samenrotting van mans- en vrouwlui
op het Leidsche plein en men dreigde een paar katoendrukkerijen te plunderen. Ook
daar was de overheid niet bang voor. De Leidsche poort, waardoor men de meeste
katoendrukkerijen bereikte, die vooral aan de Overtoom gelegen waren, bleef gesloten
en de andere poorten werden met dubbele wachten van stadssoldaten bezet. Toen
werd een zeer streng plakkaat tegen de ‘muytemakers’ afgelezen en overal aangeplakt.
Een premie van 300 gulden werd uitgeloofd aan diegene, die den eersten aanlegger
wist aan te wijzen. Er zat voor de katoendrukkers niets anders op dan maar kalm het
werk te hervatten. ‘Wat er verder van de gevangene sal worden, sal de tijt leere aldus
eindigt onze verslaggever zijn relaas van deze 18de eeuwsche arbeidersbeweging.
25 do Synder vier karels uyt het Rasphuys, die op de sekreete plaats saten uytgebroken,
boven door de solder en sijn van de turfsolder van het Latijnsche school te laat
gekomen, van waar sij sig met een tou uyt het venster int eerste klooster hebben
afgelaaten; daarbij was een geweese Luytenant van de Coningin van Ongaria, en de
makelaar Lourenso, die bijden op de sekreete plaats als waakers waren; de derde was
een smouse knegt, die om sodomi daar voor altoos sat en de vierde hat daar int huys
mense gekwest en sat daar ook voor veele jaaren.’
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[7 Juli]
Hoe 's lands oorlogsschepen destijds hun bemanning voltallig maakten, leert ons het
berichtje, dat op 7 Juli zeventien boeven uit het Rasphuis, 's nachts geboeid naar de
admiraliteitswerf zijn gebracht, om naar de oorlogsschepen getransporteerd te worden
‘ten ynde de togt mede te doen.’
Plezierig voor de officieren, die met dergelijk gespuis varen moesten.
Pieter van Loon, zijn neefje, heeft de secunde prijs uit het vierde Latijnsche school
(jaar). Wel gefeliciteerd.

[24 November]
Op 24 November werd het groote huis van wijlen Burgemeester Scott op de
Heerengracht bij de Vijzelstraat, publiek in het Heeren-logement verkocht voor
116.500 gulden. Kooper was Mr. Jeremias van der Meer.

[20 Oktober]
20 October is mijn moeder die regtevoort een tamelyke gesonthyt besit, in haar dri
en seventigste jaar getreden.
13 November. Zestigste verjaardag van ons aller vriend Willem Bus.
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Groote fuif op Oostermeer. ‘Met musikanten, en vuurwerken, die ik daar besorgt
hat, seer vroolijk gemaakt’. Dat willen we graag gelooven.

[10 December]
De Heer Aartsen in de Nes ‘in 't groene Naaykussen’ was op 10 December zeer subiet
doodgebleven. Eerst had hij wat menschen bij zich thuis gehad en er was een stevig
glas wijn gedronken. In ‘de graaf van Holland’ in de Kalverstraat zou gegeten worden.
Aartsen liet zich ook daar niet onbetuigd en moet considerabel veel vleesch gegeten
hebben. Toen hij 's avonds om twaalf uur naar huis wilde gaan, zakte hij op de stoep
van ‘de graaf van Holland’ in elkaar en was ‘iliko’ dood.

[12 December]
Een tamelijk onsmakelijke geschiedenis wordt op 12 December genoteerd. In de
Halsteeg moest een secreet opgeruimd worden. Drie metselaars waren bezig den
mond daarvan open te breken, toen het gewelf instortte en de drie mannen in den
beerput, die zeer diep was en bijna geheel vol, vielen. Een buurvrouw die het
geschreeuw hoorde, liep het huis in, om de menschen te helpen, maar viel er zelf
ook in en nu spartelden ze met zijn vieren. Twee verdronken, of beter versmoorden,
maar de twee anderen kreeg men er nog levend uit, maar men was bang dat ze het
nog zullen besterven van al die ‘vuylighijt’ die zij in het lichaam hadden gekregen.

[18 December]
Al waren de menschen dood, dan wreekte de justitie zich soms nog op hun stoffelijk
overschot. Op 18 December werd het lijk van een zelfmoordenaar, die eerst een bij
hen inwonenden ‘rygelyfmaker’ vermoord had, op een horde naar de Nieuwe
Stadsherberg gesleept en van daar met een schuitje naar de Volewijk, aan den overkant
van het IJ, gebracht, en met de beenen aan de galg opgehangen1).
1) Van ouds werd streng tegen zelfmoordenaars opgetreden. Bontemantel (uitg. Kernkamp, I,
LXXXIV) deelt als eisch van een schout mee, die hem trouwens werd ontzegd, ‘dat het
lichaam onder de (boven-)deur door getrocken sal worden, en op een horde, met het hooft
omlaegh, langs de straten gesleept om onder de galgh also begraeven te worden.’
Het hier vermelde geval was trouwens wel zeer ernstig. De eerste bewerker heeft het al te
kort geresumeerd; Raye's relaas luidt als volgt: ‘15 Dec. (1744) is er een schrikkelijk geval
gebeurt in de Vijselstraat bij de Kysersgracht. Een diender van de H. Baljuw van der Dussen,
die eerst als knegt by Sijn Ed. gewoont hat, was met een mijt uyt dat huys getrout en
vervolgens diender geworden, levende hy goddeloos met sijn vrou, waar hy reets vier kinderen
by hat; selfs sloeg hy haar so elendig, dat een rygelijfmaker, die by hem als commensaal
woonde, niet kon nalaten nu en dan een woort ten besten te spreeken, maar sijn mishandeling
omtrent sijn vrou gong so ver, dat sy genootsaakt werd de vlugt te nemen, nemende drie
kinderen mede. Die vrou, eenige dagen weg geweest sijnde, kompt de diender op de middag
thuys, stuurt de mijt uyt en gaat na boven toe, daar de rygelijfmaaker sat te werken en vermoort
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[25 December]
Mr. Coenraet van Beuningen, op 25 December overleden, was zeer zwaarlijvig. Toen
hij aan het hoesten raakte, stikte hij aan een fluim, die hij niet op kon geven, schrijft
Bicker Raye.
In de laatste dagen van het jaar kwamen uit alle deelen van het

die man met dri steeken met een mes op een gruwelyke wyse, loopt daarop na beneden,
neempt het eene kint, dat de vrou nog hat thuysgelaate en brengt het in een groenkelder onder
sijn huys, seggende tege die menschen: daar is mijn kint; berg dat, gelijk gy so dikwels mijn
vrou hebt geborgen. De mense syde, wat sullen wy met U kint doen en hoe komen U handen
so bebloet? Waarop hy syde, dat sult U straks wel gewaar worden en ik wens U tot in der
Ewighijt genagt. Waarop hy na agtere na de regenbak is geloopen, de mont of deksel oopen
gemaakt en daar met het hooft omlaag sig selven in begeven en versmoort.’
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land onrustbarende berichten over een ziekte onder het vee. ‘Hede ringneert de
besmettelijke siekte seer stark onder het runtvee door ons gansche lant, waardoor
seer vele beesten sterven, so elders als hier om de stat, hetgeene seckerlijk een groote
duerte in alle eetbare waaren sal veroorsaaken, dog hoope dat God dit ongeval in 't
kort sal doen ophouden, waarmeede dit jaar een ijnde neempt’.
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Hoofdstuk XIV
Anno 1745
DAT alweer een groot liefhebber van Luiksch bier overleden is, n.l. de
hoedenstoffeerder Cornelis van Loenen, is een van de eerste berichten uit het nieuwe
jaar.

[16 Januari]
Van de weduwe van den Heer Laval (een man, die in de Oost een hooge positie
bekleed had en in groot aanzien stond), een zekere juffrouw Rijswijk, die op 16
Januari overleed, wordt ook niet veel goeds verteld. Zij moet in haar jongen tijd ‘een
groot avonturierster geweest zijn. Men sijt dat zij een goet geloof had gehat, n.l. dat
twee meer konden doen als een.’
Een kind van Schepen de Witt geboren, dat onuitsprekelijk klein was, maar zeer
gretig in het zuigen en eenige dagen later stierf. Dat verder een vischvrouw door de
gladdigheid op zijn markt gevallen is, zich ‘ontheupt heeft, en naar het seggen van
de curiergijns nooyt weer zou kunnen gaan of staan’, is het ‘merkwaardigste’ op 19
en 20 Januari.

Vlak bij de ‘Plaats Royaal’ vonden een paar Aalmoezeniersweesjongens op den
Binnen-Amstel een zak met 530 guinjes. De eerlijke vinders gingen met hun vondst
naar den Heer Hoofdofficier. Later bleek, dat deze in een zak aardappelen was
verborgen geweest en zoo uit Zeeland naar hier geëxpedieerd. Door de zwaarte was
deze bij het transport van de slee gegleden. Oorspronkelijk hadden er 600 guinjes in
gezeten, maar 70 waren, door een gaatje, reeds zoo hier en daar rondgestrooid. Een
heeleboel
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werden nog bij den hoofdschout gebracht. Wel een bewijs voor de eerlijkheid der
18de eeuwsche Amsterdammers. De eigenaars hadden zich aangemeld; maar waren
verplicht, een zesde aan de vinders af te staan. Dat was een beste dag voor die twee
weesjongens.

[15 Februari]
Op 15 Februari was een makelaar zeer schielijk doodgebleven. De man stond er
slecht voor en zijn crediteuren waren heel scherp. Niet onmogelijk acht Raye het
dus, dat hij iets gebruikt heeft tot ‘schielijke verhuysing’.
We zijn het eens, dat het gelukkig is, wanneer een krankzinnige uit zijn lijden verlost
wordt, maar het klinkt ons wel een beetje vreemd, dat Bicker Raye van een dergelijk
sterfgeval steeds zegt, ‘sijnde dit tot groote vreugde van de familie’.
De sterfte onder het vee hield nog maar steeds aan en de melk werd hoe langer hoe
duurder. Voor een mingel (ong. I L.) zoete melk moest men reeds drie stuivers en
een oortje neertellen. En het zou nog veel erger worden, want principaal in Noorden Zuid-Holland en in 't Sticht van Utrecht was de sterfte onder het vee enorm.
Een kerel had zich in de Molensteeg in een verdacht huis doodgedronken.
Aanvankelijk had men gemeend, dat hij was doodgeslagen, omdat hij zoo blauw
was, maar de stads curiergijn Titsing, die het lijk geëxamineerd had, had bevonden,
dat de kerel in den drank gesmoord was.
Op 12 Febr. 1744 een staartster; ‘de staart vertoonde sig seer klaer, wel 3 roeden van
de star opwaarts gaande, beesemsgewijs, sijnde op sijn breetst nagenoeg wel 10 voet,
't geen een seer naare vertooning was.’

[5 Maart]
Hoe men destijds een schoorsteenbrandje bluschte, lezen we op 5 Maart. Er was
brand in den schoorsteen van den Heer Jacob Elias Scott, maar dat brandje werd
tijdig, zonder behulp van een brandspuit, gebluscht. Vooral was dit te danken aan
de vigilantie
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van den Heer van Castricum (Mr. Nic. Geelvinck), die daar juist voorbij kwam. Op
zijn advies werd de kop van den schoorsteen afgebroken en werden een paar flink
nat gemaakte kussens in een booyedeken (het spreekt vanzelf dat men er de dekens
van meneer en mevrouw niet voor gebruikte) gedaan en boven in den schoorsteen
gestoken.

[16 April]
Neefje Pieter van Loon, op 16 April weer een secunde prijs van het vijfde school en
overgegaan in het zesde. Wat een knappe jongen!
De concierge van het Stadhuis, de Heer Famars, overleed op 28 April. De man was
zeer zwaarlijvig en wat ‘potagreus, waarvoor veel gemedicineert’, maar zonder
succes. Hij had dat vette baantje door den Heer Elias, zijn voorganger, gekregen,
maar was verplicht dezen 1500 gulden per jaar uit te keeren. (Zie bladz. 65.) De Heer
Elias was nu zijn jaarrente kwijt.

[16 Mei]
Van Hendrik Bicker wordt het overlijden ten huize van zijn stiefvader, Burgemeester
Willem Munter, aldus vermeld: ‘Op 16 Mei is aan de kinderpokken in den ouderdom
van 21 jaren overleden de Edl. Heer Hendrik Bicker, eenig nagelaten kind van den
laatsten Burgemeester Hendrik Bicker. Sijn Edl. was secretaris deser stad en capitijn
van een compagnie burgers, en stont eerdaags te trouwen met de jongste dochter van
den Hoog Edl. Groot Achtb. Heer Mr. Jan Sautijn, regeerent Burgemeester dezer
stad, sodat dit sterfgeval rondom een zeer swaar en droevig verlies is’.

[30 Juni]
Die boekverkooper, die tevens het beroep van collecteur in de staatsloterij uitoefende,
moet wel een pootig heerschap geweest zijn. Op 30 Juni kwam een notaris met twee
getuigen bij hem aankloppen. De man van de wet kwam hem een ‘intredikt’ brengen.
In plaats van de heeren beleefd te woord te staan, gooide de boekverkooper ze alle
drie de deur uit en ‘klopte ze nog braaf voor den bek’ ook. Er moesten zelfs vier
dienders bij te pas komen om den woesteling, die zich zoo aan de persoon van een
notaris vergrepen had, in de Boeyen te brengen.
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[7 Juli]
Op den Binnen-Amstel, bij de Amstelstraat, stond vroeger de brouwerij ‘de Roskam’
en het gebouw stond er een halve eeuw geleden nog. Recht voor die brouwerij, en
midden op straat, zakte op den 7den Juli een paard met de pooten in den grond, en
toen het er uit getrokken was, ontdekte men daar een put, die meer dan vijftig voet
diep en met drinkbaar water gevuld was. Die ontdekking vond men toen zeer
mirakuleus, maar de overheid liet die put, daar midden in de straat, terstond dempen.
Op een Genueesch schip, dat in de haven lag, had een Spanjaard zich zelf met behulp
van een scheermes ‘ontmand, uit desperatie, “omdat hij bij de hoere geweest sijnde,
ongelukkig was geworden”. De chirurgijn, die hem verbonden had hoopte hem echter
in het leven te houden, also de pacient seer coeragieus en stark is’.

[24 Augustus]
In een linnenwinkel op den Nieuwendijk was op 24 Augustus iemand een paar stukken
linnen komen koopen, op naam van een ander, die een bekende klant van den
winkelier was. Hij had de stukken dan ook gekregen, maar voor alle zekerheid werd
de winkeljongen hem nagestuurd om te kijken of de man wel naar het opgegeven
adres ging. Die jongen trof een paar kameraadjes op den Dam aan het spelen en de
verleiding was hem te sterk. Hij staakte de vervolging en ging lustig aan het spelen.
Bij zijn terugkeer vertelde hij, dat de man zoo hard geloopen had, dat hij hem uit het
oog had verloren. De winkelier, die inmiddels zekerheid had gekregen bestolen te
zijn, gaf zijn meesterknecht er van langs en de jongen kreeg van allebei braaf klop.
Eenige dagen later zag de jongen den dief loopen. Deze had zelfs de pakken linnen
nog bij zich. Er was geen twijfel mogelijk en de jongen, die dat pak slaag nog niet
vergeten was, grijpt hem aan en brengt hem, met behulp van andere menschen, naar
het huis van zijn baas. De man bekende alles, gaf het gestolene terug en smeekte
hem, ter wille van zijn familie, geen schande aan te doen en de zaak niet te vervolgen.
Maar daar wilde de baas niets van weten. De schoutendienders werden gehaald en
de wanhopige man trachtte nu zelfmoord te plegen. Zwaar gewond stortte hij neer.
De wond
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bleek niet doodelijk te zijn, maar wanneer hij er van zal opkomen, zal hij zijn straf
niet ontloopen.

[12 September]
In de week vóór kermis werd de eerste electriseermachine te Amsterdam in het
openbaar vertoond. Onze verslaggever geeft er de volgende beschrijving van.
‘Op den 12den September 1745 is hier in de Engelse steeg te sien een macine,
sijnde een glase bol, die sterk gedraayt wordt’. Een blikken pijp van vier voet lang
is met het eene einde tegen den bol geplaatst; het andere einde houdt iemand in de
hand, terwijl hij op twee plankjes staat, die in een vierkanten bak liggen waar pik in
is. De draaiing veroorzaakt, dat het vuur zoo iemand, wanneer hem een ander wil
aanraken, overal met vonken uit het lijf springt. Ik zelf heb daarop gestaan, en terwijl
ik met de eene hand de pijp vasthield, met mijn andere hand, ja met een vinger,
brandewijn in een lepel in brand gestoken, en 't zelfde heb ik ook gedaan met een
degen, dien ik in de hand hield. Toen een ander met zijn vinger dicht aan mijn been
wees, vlogen mij de vonken uit de schenen, door twee paar kousen heen, en wel,
zonder dat zulks de kousen verzengde of mij eenige pijn veroorzaakte; alleen was 't
mij, toen de vonken er uit vlogen, net alsof ik met een speld geprikt werd. Duizenden
menschen gaan dit dagelijks zien, en ‘sig laten lektariseeren.’ Deze machine is door
een professor in Duitschland uitgevonden, en doet geen mensch quaat.

[15 Oktober]
Op bijna zeven en zeventigjarigen leeftijd overleed op 15 October burgemeester Mr.
Jan van de Poll, die niet minder dan zeventien maal de hoogste waardigheid bekleed
had. De burgemeester woonde in een mooi huis op de Heerengracht bij het
Koningsplein (thans no. 471 en kort geleden gerestaureerd) en had in het jaar 1700
de hofsteden ‘'t Huis te Spijk’ bij Velsen (ook genaamd 't Torentje) gekocht. Blijkbaar
was hij een ouderwetsch mensch en van die nieuwigheid van dat begraven met koetsen
moest hij niets hebben. Hij had bepaald dat zijn lijk zou worden gedragen en wel
door zijn eigen bedienden. Hij had er zooveel, dat er slechts twee dragers mankeerden,
om het getal lijk- en lantaarndragers volledig
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te maken. Aan allen werd een gedenkpenning in zilver uitgereikt.

[20 Oktober]
Op 20 October wordt een buitenkansje, dat den zoon van Hendrik Verschuur te beurt
is gevallen, vermeld. Deze jonge man schijnt goede vrienden te zijn geweest met een
zekeren meneerdie op ± 30-jarigen leeftijd ‘seer gedebosieerd’ overleden was en
hem 2000 gulden had nagelaten. Zooals we weten was Hendrik Verschuur, de vader
van den gelukkige, substituut afslager van de Vischmarkt en Bicker Raye's
rechterhand.

[20 November]
De heer Surmont, Heere van Vlooswijk en Kromwijk, koopman en bankier, was heel
rijk. Hij had wel twintig paarden op stal. Verder moet hij een uitmuntend schoon
man zijn geweest, ‘als een leeuw’ zegt Bicker Raye. Deze prachtkerel overleed op
20 November aan een pleuris. Doctor Tronchijn, die hem behandelde, had met zijn
patiënt geen raad geweten; hoewel dat hij hem meer dan honderd onsen bloed had
afgetapt, was de Heere van Vlooswijk toch, na eenige dagen, onder ellendige pijnen,
overleden.

[15 December]
Een Duitscher, een man van 53 jaar, had op een afschuwelijke manier vier menschen
vermoord. Dat zal wel zoo geweest zijn, maar toch zal de moordenaar zijn slachtoffers
wel niet zoo afschuwelijk vermoord hebben, als de 18de eeuwsche rechter te Hoorn
hem op 15 December liet ter dood brengen.
Eerst werd de man ‘van onderen op, levendig, langsamerhand, geradbraakt’. Zoo
stelde men hem eenigen tijd ten toon, maar de justitie vond dezen vreeselijken dood
nog niet genoeg. Van het lijk werden nu, met dezelfde bijl waarmee hij gemoord
had, de beide handen (die immers de moorden bedreven hadden) afgekapt. Toen
kreeg het lijk vier slagen op het hoofd en vier sneden in de keel. Er waren immers
vier slachtoffers geweest.
Nu werd de kop er afgekapt en evenals de handen, op pennen gezet. Het lichaam
op een rad. Bijl en mes aan staken vastgespijkerd. ‘Anderen tot afschrik en exempel’.
Dat Raye van deze executie melding maakt, komt waarschijnlijk, omdat de
moordenaar ‘alhier geaperiendeert’ was.
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[25 December]
De huisvrouw van den heer Eduard Daniëls, van zichzelf een juffrouw Frikkenius,
overleed op 25 December. Niet minder dan veertien zoons had deze dame achter
elkaar haar echtgenoot geschonken. De oudste was reeds kapitein te voet in
staatsdienst. Tot haar dood moet zij een zeer schoone vrouw geweest zijn, die nog
admirabel zong en zeer fraai op de ‘Claversimbaal’ speelde.

[31 December]
Onze dagboekschrijver eindigt dit jaar met op den 31sten December mede te deelen,
dat op dien dag te Amsterdam de tijding kwam, dat de vrede tusschen de keizerin als koningin van Hongarijë en Bohemen - den koning van Pruisen en den koning van
Polen - als keurvorst van Saksen - gesloten was.
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Hoofdstuk XV
Anno 1746
[4 Februari]
ALS een staaltje, hoe er met stedelijke ambten gesjacherd werd, kan de volgende
notitie van Bicker Raye dienen. ‘Op 3 Februari heeft de Heer Lammert Witsen zijn
secretarisplaats vrijwillig neergelegt, hebbende hetselve bekleet van het jaar 1697
tot heeden, en heeft te sijner dispositie voor hetselve gekreegen, een
conchiersiesplaats, een van keurmeester van de kalk en een waagdragersplaats;
vervolgens is de tweede zoon van den burgemeester Harmen Hendr. van de Poll
secretaris in sijn plaats geworden.’ Hij heeft niet lang van zijn rust genoten, want
reeds op 20 Maart van hetzelfde jaar overleed de ex-secretaris.
Kolonel Mr. Jan van Loon (zie bladz. 26), die reeds sedert 1735 met een houten been
of ‘stelt’ liep, legde op 4 Februari zijn functie bij de gewapende burgerij neer. Het
werd langzamerhand tijd; de kolonel was reeds bijna 70 jaaz. In zijn plaats werd zijn
zoon Willem van Loon, die reeds sedert 1732 kapitein was, benoemd tot kolonel van
de Edl. Manhafte Burgerij van de stad.
Bicker Raye had een nieuwen luitenant en een nieuwen vaandrig bij zijn compagnie
gekregen. Met veel staatsie werden de nieuw benoemden op zijn hoofdwacht door
den kapitein aan zijn mannen voorgesteld en nu moest er natuurlijk op de benoeming
gefuifd worden. In het Hof van Holland, in de Kalverstraat, had Bicker Raye een
dineetje besteld van achttien ‘borden’. Behalve de officieren en eenige onderofficieren
waren ook eenige goede vrienden op het ‘vriendelijk collation getrakteert’. De pret
duurde tot 's morgens half vier.
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Toen zijn moeder het pakhuis, ‘de Groote Moor’ op de Oosterse Kaay bij de
Batavierstraat en een huis daar achter in die straat gekocht had, moest dit natuurlijk
ook vermeld worden, maar in plaats van te schrijven ‘mijn moeder heeft een huis
gekocht’, geeft de zoon haar al haar titels, ‘weduwe van den Weledl. Heer Jan Raye,
heere van Breukelerweerd’ enz. Die deftige achttiende eeuw.

[21 Februari]
De Heer Renart, agent van Zijne Koninklijke Majesteit van Engeland, was op 21
Februari 1746 overleden. Hij was een zeer verstandig, vriendelijk en ‘obligant’ man,
maar liet helaas maar een zeer ‘medioker’ kapitaaltje na en een heeieboel kinderen.
Twee dagen later overleed de Heer Albert van der Merct, koopman op de Heerengracht
bij de Utrechtsche straat. Van dezen Directeur van den Levantschen handel en Schepen
van de stad, zegt Bicker Raye, dat hij een zeer verstandig man was en de bekwaamheid
had zeer wel in het publiek te kunnen spreken, ‘dog was meteen seer satieriek en
quaadsprekent’. Geen wonder, dat deze eigenschappen hem bij vele menschen en
zelfs bij zijn naaste vrienden nog al gehaat hadden gemaakt. Hij was o.a. President
Commissaris van de Wisselbank en zal aan zijn weduwe en zijn beide kinderen wel
wat meer hebben nagelaten als de zooeven genoemde Heer Renart.

[1 April]
Een plechtigheid, die ook thans nog aan enkele van onze gymnasia in eere wordt
gehouden, is de publieke oratie in de kerk door eenige leerlingen, die eindexamen
gedaan hebben. Vroeger was dat aan alle Latijnsche scholen gebruikelijk en op 1
April 1746 viel aan Bicker Raye's neefje, de thans vijftienjarige Pieter van Loon reeds meermalen door zijn oom in diens ‘notities’ vermeld - de eer ten deel ‘met seer
veel reputatie een publique oratie in de Latijnse taal in de Niewe Kerk te doen’. De
heele familie en alle vrienden en kennissen waren er natuurlijk bij tegenwoordig, om
naar den knappen jongen (alleen de beste leerlingen mochten een oratie houden) te
luisteren.
Groot was het aantal giften en legaten door de rijke Amsterdammers
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aan de armen geschonken. Nu weer, op 18 April was de oude mevrouw de Ruyscher,
na eenigen tijd ‘enossent’ (innocent = kindsch) geweest te zijn, overleden en had vijf
kapitale huizen op de Keizersgracht bij de Leidschestraat aan de Waalsche armen
gelegateerd. Bovendien had de erflaatster alle jaren 500 gulden beschikbaar gesteld
voor een extra maaltijd en een gift van drie stuivers aan al de kinderen en de oude
mannetjes en wijfjes in het Walenweeshuis, tot haar gedachtenis.

[16 Mei]
Op de buitenplaats aan de Vecht van zijn vriend, den heer Cornelis Graafland,
overleed plotseling op 16 Mei een zijner bezoekers aan een beroerte. De man was
maar even in de dertig, maar moet vrij wat ‘gedebochiert zijn geweest en wel
principaal door de morgendrank’.
Dit zal ook wel zijn vroegtijdigen dood veroorzaakt hebben. De man was eenigen
tijd afwezig geweest. Hij had n.l. met kapitein Mijtens een tocht ten oorlog gedaan.
Zijn naam wordt door Bicker Raye niet vermeld, maar hij was een jood en dus wordt
hij door onzen dagboekschrijver minder net betiteld.
Thuiskomende had hij eenige ‘sialosie’ (bedoeld wordt jaloezie) wegens het gedrag
van zijn bijzit tijdens zijn absentie, opgevat. Zij was een uitmuntend schoon mensch
en nog wel van goeden huize ook. Aanvankelijk schijnt de krijgsman zijn jaloezie
nog wat bedwongen te hebben, maar daarna vielen er harde woorden en stak de
jaloersche jood de vrouw met een mes in den buik, waarna hij het heele lichaam
opensneed. Geen wonder, dat het slachtoffer ‘aanstonds is doodgebleven’.
Ook deze moordenaar werd in hechtenis genomen.

[10 Juli]
Buiten de Weertpoort te Utrecht, had David van Mollem, die met de Amsterdamsche
juffrouw van Oosterwijk getrouwd was, en de schoonvader was van den schepen
Hendrik Nicolaas Sautijn, zijn mooie hofstede ‘Zijdebalen’ aan de Vecht en ook zijn
vermaarde zijdefabriek, die in 1716 door czaar Peter den Groote bezocht werd. Op
10 Juli overleed hij aldaar. Bicker Raye is goed over hem te spreken en schrijft: ‘op
10 Juli is hier tijding gekomen, dat tot
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Utrecht overleden was de Heer Davit van Molm, groot koopman en fabriceur in sij,
hebbende tot Utrecht een considerabele sijmolen buijten de Weerdepoort, die door
het water omdraayt, waardoor honderden mensen aan den kost komen, waarbij een
seer fraaye buytenplaats, sodat de stad Uytrecht seer veel aan dien heer sal verliesen,
also het een seer braaf man was, die seer goedarms was’.

[26 Juli]
In een goudsmidswinkel op 't Water (het Damrak) bij de Papenbrug, kwamen op 26
Juli een paar vreemdelingen en vroegen den eigenaar, of hij niet een partijtje mooie
juweeelen te koop had. Ja, natuurlijk; en men accordeerde voor een goede drieduizend
gulden. De klanten hadden echter geen geld, maar zouden vandaag een wissel krijgen
en morgen betalen. Of de juwelier nu maar zoo goed wilde zijn de kostbare steenen
in dit doosje te doen, dan zouden ze het verzegelen en morgen komen afhalen. De
juwelier deed zelf de kostbaarheden in het doosje en riep om een kaars, maar
intusschen had zijn klant kans gezien het doosje te verruilen met een dat precies
hetzelfde was, uitgezonderd, dat er geen juweelen maar in papier gepakte duiten in
zaten.
‘Sullende nog het doosje met juweelen komen halen en de wissel sal ook wel niet
gekoomen sijn’. Aldus eindigt Bicker Raye zijn relaas van dezen oplichterstruc.

[2 Augustus]
De Luyterse armen hadden het buitenkansje wel twee ton te erven van de weduwe
Klosman, die op 2 Augustus zeer subiet aan pijn in het hoofd overleden was. Haar
overleden echtgenoot was een rijk man geweest en had zijn vrouw, die vroeger als
meid bij hem gediend had, alles nagelaten. Omdat de juffrouw ‘als aparent geen
vrinden’ had, profiteerden de armen van de Luthersche Diaconie van haar erfenis.

[4 Augustus]
Een kruidenier uit de Oude Kennissteeg werd op 4 Augustus, naar Raye vernam, met
zijn schoonmaakster vergiftigd. Een neef, die van hem erven moest, had rottekruid
in een kan koffie gedaan, zoodat beide menschen op 't moment waren doodgebleven.
Neef hoopte op die manier een beetje spoediger in het bezit van de erfenis te
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komen. De man had nog de brutaliteit gehad bij het openen van de lichamen present
te zijn. Maar toen hij zekerheid kreeg, dat men hem verdacht, was hij naar Rotterdam
gevlucht. Ditmaal was de justitie bijzonder paraat. IJlings had men den hoofdschout
aldaar gewaarschuwd en er was reeds tijding gekomen, dat de moordenaar bij den
kop was gevat, ‘zoodat hij loon naar werken zal ontvangen’. Dat dacht men althans,
maar op 26 Augustus wordt vermeld, dat de man, die uit Rotterdam gehaald was,
onschuldig bevonden en onder handtasting uit de hechtenis ontslagen is.

[3 September]
De jood, die zijn bijzit op 27 Juni zoo gruwelijk vermoord had, werd op 3 September
geradbraakt. Verontwaardigd teekent onze verslaggever aan, dat de man niet naar
den dominee wilde luisteren en dus als een beest gestorven is, ‘schreewende
verschrikkelijk toen hij op het schavot quam’.

[30 September]
De heer Hendrik du Rieu, luitenant en koopman in katoen, was blijkbaar geen vriend
van Bicker Raye. Bij zijn overlijden schreef deze van hem, dat hij zoo onverdragelijk
grootsch was, dat geen mensch met hem om kon gaan en dat die luitenant meer wilde
gerespecteerd worden dan een kolonel.
Neen, dan de advocaat Commelin, die op 30 September het tijdelijke met het
eeuwige verwisselde, dat was nog eens een seer braaf en verstandig man, die veel
reputatie nalaat.

[9 November]
Op de Braak was een oude juffrouw van in de zeventig jaar in haar huis vermoord.
Het slachtoffer werd achter in de lantaarn (de overdekte binnenplaats) met afgesneden
keei gevonden. Omdat de meid, die reeds vele jaren bij haar diende, spoorloos
verdwenen was en men een stuk van haar overkleed tusschen de deur had gevonden,
werd natuurlijk die meid verdacht. Maar eenige dagen later werd in de Lindengracht
bij de Baangracht de romp van een vrouw opgevischt en later nog de beenen uit de
Prinsengracht. Aan een litteeken werden deze overblijfselen herkend. Men had het
lijk van de meid gevonden. Ten slotte werd nog, een week later, het hoofd van het
slachtoffer uit de Brouwersgracht, bij de Goudbloemstraat, uit het
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water gehaald. Nu was alle twijfel uitgesloten. De meid was zelf vermoord. Wie de
daders van deze gruwelijke moorden waren wist men nog niet, maar er werd zeer
naar gezocht en gevorscht. En nadat nog meer aanwijzingen gevonden waren, n.l.
een gedeelte van de gestolen voorwerpen, o.a. een zilveren trekpot en later nog een
heele sloop vol met allerlei zilverwerk, zooveel als een mensch kon dragen, schijnt
de justitie toch op het spoor van de daders gekomen te zijn. Op 9 November, dus
ruim een maand na den moord, werd een vrouwmensch ‘met het volle gerecht’ in de
Boeyen gehaald. Men was overtuigd dat zij er meer van wist, maar de vrouw
beschuldigde een paar anderen. Gevolg hiervan was, dat een nuchtere-kalfsslager
met zijn vrouw en nog een ongelukkige kruier (gebrekkig man) uit de buurt, streng
geboeid, onder een grooten toeloop van volk, naar het stadhuis werden gebracht.
Het was toevallig de compagnie van Bicker Raye die dien dag de wacht op het
stadhuis had betrokken en de schutters hadden de handen vol om de duizenden
menschen, die in het stadhuis wilden dringen, tegen te houden en de orde op den
Dam te bewaren. De kapitein was er zelf blijkbaar niet bij, althans het was niet hij,
maar zijn luitenant P. Jager, die het werkje moest opknappen. Die deed dat met
zooveel beleid en vigilantie, dat de Hoofdofficier de Dieu hem ervoor bedankte. De
hoofdschout de Dieu hield niet van halve maatregelen. Als ze met geweld het stadhuis
wilden binnendringen, dan moesten zij maar ‘voor Sijn Edls reekening, met de kolven
van de snaphanen doodgestampt worden.’ Tot zulke krasse maatregelen behoefde
intusschen de luitenant zijn toevlucht niet te nemen. De vrouw bleef maar ontkennen,
hoewel de bewijzen zich tegen haar opstapelden. Maar de 18de eeuwsche justitie
had een bekentenis noodig en had ook wel de middelen zich zoo'n bekentenis te
verschaffen. Bij scherper examen, d.w.z. op de pijnbank, was de vrouw wel
genoodzaakt te bekennen, dat zij alleen de moorden gepleegd had. Eerst had zij de
meid, die haar om geld kwam vragen, in huis gelokt en vermoord. Vervolgens had
zij het kleed van de meid aangedaan, was naar het huis van de oude juffrouw gegaan
en had haar tweede slachtoffer eveneens de keel afgesneden. Kalm was daarop alles
wat waarde had, en dat was een heele boel,
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uit het huis gehaald. Een pakje met juweelen had ze nog op een openbaar secreet
verstopt en het werd aldaar ook teruggevonden. Haar eigen man wist van niets. Twee
nachten had hij met zijn vrouw boven het lijk van de vermoorde meid, dat zij onder
de bedstee had gelegd, geslapen. Toen had zij het lijk aan stukken gesneden en die
weggeworpen.
De nuchtere kalfsslager, zijn vrouw en de gebrekkige kruier, die inmiddels duizend
angsten hadden uitgestaan, werden nu onschuldig verklaard en naar hun woning
gebracht. Geen wonder dat de slagersvrouw ziek was van alle alteratie.
De moordenares zou haar straf niet ontgaan. Op 17 December werd Hendrina
Wouters, geboren in ter Borch, oud 28 jaar, die de weduwe Tonnet, gewezen bakkerin,
en haar dienstmeid, Marie, op zoo gruwelijke wijze had vermoord, geëxecuteerd.
Ze werd van onderen op levendig geradbraakt. Toen werd, zonder den ‘genadeslag’
op het hart te geven een snee in de keel gegeven, vervolgens met een groote bijl den
kop, in twee slagen, afgehakt, vervolgens het linkerbeen, onder de knie en

ook het rechter- en ten slotte nog de rechterhand. De kop werd nu tusschen de beenen
op een staak te pronk gezet en later werd alles naar de Volewijk gebracht en Hendrina
Wouters met haar afgekapte ledematen op het rad gezet.
Het slachtoffer moet, in tegenstelling met den jood, die op 3 September als een
‘beest’ gestorven was, als een heilige het tijdelijke met het eeuwige verwisseld
hebben. Zij was zeer bereid en met groot leedwezen over haar gruwelstukken,
gestorven. Niettegenstaande zij Roomsch was - maar van God nog gebod wist, ja
zelfs niet wist het Vader-ons te bidden - had de jonge dominee Elsevier haar, door
klaarblijkelijke bijstand Godes, zoo ver gebracht, dat zij tot groote verwondering op
alles wist te antwoorden en zoo exemplaarlijk was gestorven, dat de dominee verklaard
had, dat, ‘so men op een mensch eenigen staat maken of verzekering kon geven, hij
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vast besloot, dat sij een weedergeboorene en sonder twijfel een kind Gods was’. Zij
ging ook zeer blijmoedig naar het kruis (het rad) en hoe meer de tijd naderde hoe
vroolijker zij werd. Zij heeft onder de executie geen hag of wag gezegd en gebeden
tot dat zij de snee in de keel kreeg.
Na een dergelijke executie zal het publiek maar weinig belang gesteld hebben in
die paar geeselingen, die toen nog volgden. Zoo'n geeseling hadden ze al zoo dikwijls
gezien. Er werd dien dag niet eens gebrandmerkt, maar het hoofdnummer, waarop
de 18de eeuwsche justitie, op 17 December 1746, het publiek had onthaald, was
bijzonder geslaagd.

[16 Oktober]
Wij gaan nu weer eenige bladzijden terug en lezen, dat op den 16den October de
opperboekhouder van het Soldij Comptoir op het

Het Oost-Indisch Huis.

O.I.-huis overleden is. Iedereen dacht dat de man rijk was. Wat men ook wel van
een opperboekhouder van het Soldij Comptoir mag verwachten. Het viel geducht
tegen. Toen het er op aankwam was
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alles ‘o : p :’, zoodat de boedel nog onder benefice van inventaris moest aanvaard
worden.

[8 November]
Op 8 November trouwde de twee en twintigjarige Willem Hooft, de jongste zoon
van den in 1743 overleden burgemeester Mr. Daniël Hooft, met de achttienjarige
Anna Catharina Muyssart, ‘makende te zamen 40 jaar ouderdom uit en zijn beide
uitneemend schoone menschen.’
Volgen nog eenige doodsberichten. Op 19 November is de Heer Baelde overleden,
die indertijd de buitenplaats bij Breukelen, van tante Raye gekocht had.
Verder is o.a. ook een zekere meneer Steenhoven overleden. De man zat met zijn
huisvrouw juist een ‘graveiassie’ (klaverjas?) te spelen, kreeg een overval en was
binnen tien minuten dood.

[12 December]
Op 12 December had een bekend ingezetene van de stad Amsterdam het tijdelijke
met het eeuwige verwisseld.
Iedereen kende hem, het was Christiaan Krabbekop, de oude man, die vele jaren
langs de Amsterdamsche straten en grachten gezworven had en die zoo beroemd
was, dat zijn naam nog bijna een eeuw na zijn dood in de spreektaal der
Amsterdammers voortleefde, ofschoon zij toen al niet meer wisten, wie die
beroemdheid eigenlijk geweest was. Wel veertig jaren lang had hij in het
burgerwachthuis aan den Kampersteiger aan den IJkant, in het oude ‘Zeeregt’,
gelogeerd. Hij had daar in een klein kamertje, een hokje, op een oude bultzak geslapen
en men had er nimmer aan gedacht hem daar vandaan te jagen. Medelijdende
menschen en vooral de schuitevoerders, waar hij bijzonder mee bevriend was, hielpen
hem aan de noodige kleeren en gaven hem te eten.
De man deed niemand kwaad. Hij was een ongevaarlijke dwaas en liep ‘voor mal’.
Hij vermaakte de menschen met zijn grimassen en zelfs de straatjeugd plaagde hem
niet al te erg. Christiaan Krabbekop was populair. Op zijn kaal hoofd droeg hij altijd
een blauwe slaapmuts en die nam hij dan voor de menschen af en krabde zich den
kop. Vandaar zijn naam.
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Waar hij eigenlijk vandaan was gekomen, toen hij zich, nu bijna een halve eeuw
geleden, te Amsterdam had gevestigd, wist niemand met zekerheid, maar men
vertelde, dat hij in zijn jongen tijd voor priester gestudeerd had - ergens in zijn
vaderland, dat ver van hier

lag. Hij had zelfs die studie ‘tot perfektie gebracht’, maar hij had het ongeluk, of
zwakheid, gehad een ‘vrouwspersoon te bevruchten’. Hij had toen zijn land moeten
verlaten en was eindelijk naar Holland gekomen en had hier rust gevonden. Maar al
die ellende was hem in ‘de harsenen geslagen’.
En nu was de ongelukkige overleden. Men had hem dood op zijn stroozak, in het
hokje van het Oude Zeeregt, gevonden. De man moest begraven worden. Daar zouden
zijn vrienden, de schuitevoerders, voor zorgen en het zou een prachtbegrafenis worden
ook. Men had eerst een collecte gehouden en de giften waren rijkelijk toegestroomd.
De Amsterdammers keken zich dan ook op dien 15den December de oogen uit,
toen zij die zonderlinge lijkstaatsie zagen. Die bestond n.l. uit drie steigerschuiten.
In de eerste schuit stond de lijkkist, en zes schuitevoerders met snaphanen gewapend
zaten er naast. Op de schuit woei een groote prinsenvlag. De overige schuitevoerders
- het waren er een heeleboel, die aan Christiaan Krabbekop nog de laatste eer hadden
willen bewijzen - volgden in de twee andere schuiten, die eveneens met
prinsenvlaggen versierd waren. Zoo werd hij grafwaarts gebracht. Bij het afvaren
was er geschoten en de schuiten voeren de stad door naar het St. Antonies-kerkhof.
Boven het graf werden nog eens drie salvo's gelost. De schuitevoerders keerden nu
met hun schuiten, langs denzelfden weg, naar den Kampersteiger terug en ‘maakten
daarna zich lustig vroolijk met het vaatje wijn, dat zij gekocht hadden’.
En in het grafboek van het St. Antonies-kerkhof werd aangeteekend: ‘15 Dec.
1746. Christiaan Krapkop, bij de Nieuwenbrug’.
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Toen 17 December de beul met zijn knechts het stoffelijk overschot van de
ongelukkige Hendrina Wouters op de Volewijk op het rad hadden gezet, stond er
een korenzetter1) of meter naar te kijken. Die man hield blijkbaar nog al van lugubere
grappen.
Er hingen daar nog meer lichamen van vroeger terechtgestelden; ook dat van den
jood, die op 3 September geradbraakt werd, was nog op het rad te pronk. En nu had
die korenzetter de brutaliteit op dat rad te klimmen en het lijk te omarmen en
spotsgewijze toe te spreken: Wel kameraad, hoe gaat het u hier al, hoe vaart gij en
diergelijke expressies. De beul en zijn knechts verboden het hem wel, maar de kerel
stoorde zich daar niet aan. Hij weigerde van zijn verheven standplaats te komen en
schold den beul nog uit op den koop toe. Dat liet die zich ook niet welgevallen. Met
een ijzeren ketting vlogen hij en zijn knechts op den man toe, met intentie hem op
hetzelfde rad vast te binden. Daar voelde de vent blijkbaar niet veel voor, want hij
sprong eraf en wist te ontkomen.
Hij was echter bekend en spoedig had men hem opgespoord en moest hij voor den
Heer Hoofdofficier verschijnen. Deze schijnt het feit niet zoo heel erg gevonden te
hebben, behalve dan wellicht de ‘vuile expressies’ tegen den beul, maar ook daar
viel nog wel over te praten. Men vertelde dat het zaakje zijn familie een aardige
stuiver geld had gekost, maar de man kwam met een flinke schrobbeering weer vrij.
Nu weigerden echter zijn confraters met hem te werken. Iemand, die op het rad op
de Volewijk was gaan zitten, had zichzelf infaam gemaakt en daar wilde men niets
meer mee te doen hebben.
Het jacht van den heer Huydekoper lag voor zijn huis (thans de Burgerwacht) in den
Singel. Op een donkeren avond hadden dieven getracht hun slag te slaan, maar ze
kwamen van een kouwe kermis thuis.
Een luik werd opengebroken en een van de kerels stak er zijn beenen door, om
zoo achteruit in het jacht te kruipen. Maar de schipper en zijn knecht en ook de jager
sliepen in de roef en hadden alles gehoord. Ze waren op hun hoede en hielden zich
doodstil en toen ze daar die beenen naar binnen zagen komen, pakte de stevige
schipper, ‘dat een forse vent is hem bij deselve, en trok hem daar

1) Wagenaar: Amsterdam II, 448 zegt: ‘moetende de korenzetters de maat regt zetten en houden,
terwijl de korendragers er het graan in storten, waarna het door den meter afgestreeken en
gemeeten wordt’.
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deur in het Jagt, waarop de andere aan 't loopen gingen. De schipper riep de wagt,
en leverde sijn gevangen aan haar over, die hem wat vleugelde en in de Kortegaart
bragten, van waar hij 's morgens in de Boeyen is overgebragt, sijnde het nog maar
een groote jongen van 15 à 16 jaaren’.

[25 December]
‘25 December is er een swaare brant geweest op de Singel over de Warmoesgragt,
bij een kaste- of stoovemaaker welk geheele huys van binnen gans is uytgebrandt,
sijnde het smorgens vroeg, nadat de mense na de kerk gegaan waren.’
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Hoofdstuk XVI
Anno 1747
[18 Januari]
EEN bekend advocaat werd door de Schepen-rechtbank op 18 Januari voor drie
maanden geschorst. Hij had zich in een proces van een valsch document bediend,
‘dewelke hij met stijve kaken’ voor den rechter voor egt wilde doen doorgaan.

[3 Februari]
Een burgerman bij de Haarlemmerpoort wonende was op 3 Februari op het
Karthuyserskerkhof begraven. Na afloop zette men zich in het sterfhuis, op het
Haarlemmerplein, aan het begrafenismaal, dat echter in een dronkemanspartij
ontaardde. Men was ‘zeer iverig om de glazen voor de vrienden in te schenken’,
maar toen het feest op zijn hoogst was, zonk de vloer onder de voeten van de gasten
weg. Vrienden en aansprekers ‘rolden onder malkander als een pot met piere; de
tafel met glaase en flesse altegaar aan stukkent’. Het heele gezelschap was in een
kelder terechtgekomen. Zij krabbelden weer overeind, en ‘liepen om 't zeerst, den
een sonder hoet, de ander sonder mantel, een derde met een halven mantel’, maar
allen ‘even comfues’, den kelder uit.
Zoo tegen het midden van Februari heeft Bicker Raye zijn arbeid moeten staken. Hij
heeft last van podagra gehad, is acht à negen weken zwaar ziek geweest en heeft
weken lang niets genoteerd.

[2 Mei]
Op den zden Mei was de Magistraat dezer stad op het stadhuis vergaderd en hadden
Haar Edl. Groot Achtbaarheden, tusschen elf en half twaalf uur, besloten de
Prinsevlaggen uit de Burgemeesterskamer te steken en van den toren te laten
wapperen.
Met eenparigheid van stemmen, alsmede met een onbegrijpelijke en
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‘onuitsprekelijke toejuyging van het gemeen,’ was toen de Prins van wege de stad
als stadhouder uitgeroepen.
Maar het volk was uitgelaten. ‘Er was wel eens zooveel quantitijt, als of er Justitie
gedaan zou worden op den Dam’. Nu, dat wilde

wat zeggen. Ieder moest zich met oranje tooien. Wee hem, die geen oranje droeg;
die liep alle kans een ongeluk te krijgen. Verscheidene menschen werden op dien
dag in het water gegooid, maar behalve die natte pakken en een man, die op het
Schapenplein (de Munt) een snee in de tronie kreeg, liep alles nogal rustig af. De
schepen op het IJ en in de wateren binnen de stad, waren met vlaggen versierd en
continueel werden er vreugdeschoten gelost op het Prinsenhof en op de werven van
de Admiraliteit en van de Oost- en West-Indische Compagnie.
's Avonds waren de huizen ‘geëlumineert.’ ‘God, hoope ik, sal Sijne Hoogheid
lange jaaren in het leeve sparen en alle deszelfs ondernemingen, ten beste van ons
lieve vaderland en ware gereformeerde godsdienst zeegenen. Het zij zoo’. Aldus
besluit Bicker Raye zijn relaas van het voorgevallene.
Twee dagen later werd Zijne Hoogheid de Heere Prince van Oranje en Nassau
van de pui van het stadhuis door de magistraat als Stadhouder, Admiraal en
Kapitein-Generaal verklaard over alle de steden van geheel Holland.
In den avond waren, op last van hooger hand, alle huizen weer geillumineerd. Ook
het stadhuis was boven de zeven poorten, zeer prachtig ‘geëlumineert’, hetgeen een
‘onbegrijpelijk schoon gesigt’ door de gansche stad veroorzaakte.
Ook ditmaal was alles tot groote verwondering zonder eenig ongeluk van brand
of onordentelijkheden, rustig afgeloopen.
Den volgenden dag was het feest op de groote vischmarkt (zijn markt). De ‘ring’
was met kronen en vlaggen versierd en er werd lekker gegeten en braaf gedronken
op de gezondheid van den Prins.
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Ofschoon dit laatste Bicker Rayer waarschijnlijk weinig schelen kon, zal hij zich
toch wel, bij dat fuifje op zijn markt, kostelijk gediverteerd hebben.
Ook op andere plaatsen werd door het volk druk feestgevierd en menig glaasje op
de gezondheid van den Prins gedronken. Zoo hadden de korendragers op de
Korenbeurs, die prachtig versierd was, een gezellige bijeenkomst, waarop zij met
zijn driehonderden niet minder dan 15 ankers wijn, ter eere van Zijne Hoogheid,
opdronken.

[10 Mei]
Op 10 Mei krijgen wij het bericht van overlijden van een collega van Raye, kapitein
van de Edl. manhafte Burgerij. ‘Zijnde in zijn tijd een zeer sterk drinker geweest,
waardoor hij sijn selfs so heeft geforseert, dat hij eenigen tijd voor zijn dood
genoegzaam lam en wesenloos is geweest en eindelijk elendig gesturven’.

[11 Mei]
Op 11 Mei was de Prins vergezeld van de Kroonprinses (dochter van den Engelschen
koning, de ‘princes royal’) en de jonge Prinses met eenige jachten uit Friesland te
Amsterdam gekomen. Aanvankelijk had men gemeend, dat Zijne Hoogheid met zijn
gevolg onmiddellijk naar Haarlem zou doorreizen en waren 27 compagnieën burgers
opgecommandeerd, om van de Haarlemmerpoort tot voorbij de plaats op den Singel,
waar de jachten van den Prins zouden aankomen, de straat af te zetten. Maar Zijne
Hoogheid resolveerde een dag en nog een nacht hier te blijven en nu werden 27
andere compagnieën burgers onder de wapenen geroepen, waarbij ook die van Bicker
Raye de eer had te zijn, om de eerste, die reeds van 's morgens drie uur dienst hadden
gedaan, af te lossen.
Toen onze manhafte kapitein met zijn compagnie van de Brouwersgracht op de
Heerengracht kwam aanmarcheeren, bemerkte hij, dat Zijne Hoogheid tot deszelfs
nachtlogies had verkozen het huis van den heer van Jeeveren, groot moskoviets
handelaar, waarop hem door den Edl. heer kolonel Willem van Loon werd
geordonneerd aldaar post te vatten. Dat was om half zes in den namiddag. De gastheer
van den prins, Volkert van Jevere, was een rijk koopman op Rusland en stond blijkbaar
nog al in de gunst van Zijne Hoogheid,
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die hem in het volgende jaar in de Vroedschap zou benoemen. Hij woonde in de,
van achteren in elkaar loopende, huizen ‘het blauwe Schaap’ op de Heerengracht,
tegenover de Romeinsarmsteeg en ‘de geele Nijptang’ op de Keizersgracht.
Om half zes stond dus de compagnie van kapitein Bicker Raye voor genoemd huis
op de Heerengracht, maar reeds om half zeven verzocht de kolonel hem weer in te
rukken. Er kwamen zooveel compagnieën, dat de kolonel er geen raad meer mee
wist. De compagnie kreeg order 's morgens tegen drie uur weer daar ter plaatse in
het geweer te verschijnen, maar de kolonel had de goedheid Raye, uit hoofde van
indispositie van podagra, te verschoonen. De luitenant P. Jager de Jonge werd verzocht
het commando op zich te nemen. Dien was dat wel toevertrouwd en alles verliep in
de beste orde.
's Avonds om half negen was het stadhuis weer ‘geelumineert’, De geheele
voorgevel en ook de toren, tot boven bij het scheepje, alwaar in 't rond lantaarns
hingen, ieder met vier kaarsen. Ook alle huizen waren geillumineerd met allerlei
‘dievise’ en ‘inschripsies’ en de ‘eluminatie veroorsaakte een onbeschrijfelijk schoon
gesigt’. Zijne Hoogheid ging zelf in persoon een kijkje nemen en maakte met eenige
personen van zijn gevolg in een schuitje een tochtje langs de Heeren- en
Keizersgrachten.
Ook ditmaal was alles zonder ongelukken of disorder afgeloopen.

[17 Mei]
Op 17 Mei waren met het oog op den oorlog, waarin het land gewikkeld was, de
‘beede stonden’ begonnen en die zouden alle Woensdagen 's avonds te zes uur
gecontinueerd worden. Dan moesten op hooge order alle winkels gesloten zijn en
alle neringen stop worden gezet.

[24 Juni]
Dienstboden schijnen in die dagen dikwijls levensmoede geweest te zijn. Zelfmoorden
kwamen herhaaldelijk voor. Nu weer op 24 Juni had de dienstmeid van mevrouw
Vonk van de Keizersgracht bij de Spiegelstraat zich met een mes een snee in de keel
gegeven en een considerabele steek in de borst.
Toen dominee Houthof met zijn familie op 9 Juli uit de kerk thuis kwam, was de
meid nergens te vinden. Later bleek, dat zij zich in den regenbak verdronken had.
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Een handelaarster in blanke slavinnen werd op 22 Juli naar de Boeyen gebracht. Het
wijf maakte er haar werk van jonge meisjes uit Utrecht te ‘debosiere’, naar Amsterdam
te vervoeren en in ‘hoerhuyse’ te besteden.

[31 Juli]
De zoon van schoenmaker Blok uit de Halsteeg was om de een of andere reden niet
bijzonder Oranjegezind. Behalve de regenten en hun kliek, schijnen er dus nog wel
meer Amsterdammers geweest te zijn, die het niet op den Prins en de Engelsch
gezinde staatspartij begrepen hadden, maar ze waren wel zoo wijs hun mond te
houden. Dat deed de jeugdige Blok echter niet. Op 31 Juli verscheen hij op den Dam
en riep ‘de Franschen boven en de Prins van Oranje onder’ en nog meer leelijke
dingen aan het adres van den Stadhouder. Gevolg was, dat de man door het gemeen
geducht afgetuigd werd. Maar daar was men nog niet mee tevreden. Het volk trok
naar het huis van zijn vader en dreigde het omver te halen, indien de schoenmaker
niet onmiddellijk een oranjevlag uitstak en op zijn luifel of voor zijn raam zou
schrijven: Oranje boven en Vivat Oranje. Wat de man maar geraden vond onmiddellijk
te doen. Verder werd hem de verplichting opgelegd, om van zijn Oranjegezindheid
te doen blijken, door zijn huis drie avonden achter elkaar te ‘eluminieeren’ en den
laatsten avond, wie zich aanmelden, op wijn te tracteeren om op de gezondheid van
den Prins te drinken. Dit laatste vooral kon hem duur te staan komen.
Er kwam zooveel toeloop van allerhande ‘canalje’ en er geschiedden zooveel
onordelijkheden, dat de overheid verplicht was 's avonds het huis en alle straten met
schutters te bezetten, die het nog kwaad genoeg hadden. Daar duurde zoo tot 4
Augustus, maar nu vonden de Heeren van den Gerechte het welletjes. Er werd een
scherp plakkaat afgekondigd en daar had het volk respect voor. Nu werd het een
beetje kalmer. Van het wijnfuifje kwam niets terecht; de oude Blok kon ook moeilijk
half Amsterdam op wijn trakteeren. Bicker Raye was den 5den Augustus op wacht,
maar het was zoo kalm, dat hij maar met zijn volk tot twee uur 's nachts op het stadhuis
bleef en hij was zoo in zijn nopjes, dat hij al zijn mannen braaf op wijn en tabak
trakteerde.
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[8 Augustus]
Nu zouden de Amsterdammers dan toch aan den lijve voelen, dat er oorlog was.
‘Op den 8sten Augustus hebben de Edl. Grt. Achtb. Heeren Burgemeesters, aan
de Edl. Manhaften Krijgsraad voorgedragen, dat Haar Edl. Grt. Mogenden, de Heeren
Staten van Holland en Westfriesland, op advies van Zijne Hoogheid, de Heere Prinse
van Oranje en Nassau, stadhouder dezer provincie enz., absoluut noodig hadden
geoordeelt in deze gevaarlijke omstandigheede van tijden, waarin ons land en
vervolgens deese provincie, door het vuur van de vijanden, zoo God het niet
verhoedde, staat gebracht te worden, alle nog overige menschelijke middelen moeten
bij de hand worden genoomen.’
Aan de Burgemeesteren van de respectieve steden was geschreven, dat zij moesten
zorgen, dat de schutterij voldoende bewapend was en behoorlijk geoefend, opdat
deze in staat zou zijn, wanneer de nood aan den man kwam, tot ‘malkanders
bescherminge en conservatie van deese provincie, mitsgaders tot besetting en bewaring
van eenige frontiere van dien, na ouder gewoonte gebruikt te kunnen worden’. Lijsten
moesten ingediend worden van de sterkte der compagnieën schutters en de Krijgsraad
moest de noodige maatregelen nemen. Alle kapiteins werden aangeschreven om een
nauwkeurige opgave in te leveren van het aantal manschappen en welke daarvan van
wapenen waren voorzien. Zij die tot de brandspuiten behoorden, zouden op een
afzonderlijke lijst gebracht worden.
In verband met deze order heeft ook Jacob Bicker Raye op 10 en 11 Augustus met
zijn onderhoorige officieren in zijn wijk no. 50, een ‘nette omschrijving gedaan en
daarin bevonden 733 man stark te syn, waaronder 127 die van goet geweer (snaphaan
en degen) versien waren.’

[10 Augustus]
Op 10 Augustus overleed Jan Baptista Cloots, een Rooms vrijer, die considerabel
rijk en gierig was, en op 15 Augustus viel de heer Jacob van Rixtel bij Muiden met
zijn sjees in een sloot en stikte in den modder.
Herhaalde malen lezen wij, dat zoo'n hooge 18de eeuwsche sjees omviel en in het
water terecht kwam. Verkeersongelukken waren toen dus ook al niet zoo zeldzaam
en dikwijls was ook de drank de oorzaak.
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Daar is die arme Jacob alweer ‘geincomodeert’ door die ellendige podagra en eenigen
tijd niet in staat geweest zijn boek te vervolgen, maar in het begin van November
grijpt hij weer naar de pen om de schade in te halen en te noteeren wat hem in de
gedachten is geschoten.
Hiervan is wel het voornaamste de oorlogsbelasting, in October ingevoerd. Men
noemde ze wel niet zoo, maar het kwam toch op hetzelfde neer.
In die maand werd te Amsterdam een begin gemaakt met het ontvangen van de
‘liberale gifte’, die in alle provincies was geaccordeerd. Ieder ingezetene, groot of
klein, moest voor eenmaal, van de waarde van zijn geheele bezit (alleen de
lijfgoederen en de allernoodigste meubelen uitgezonderd) twee percento in vier
termijnen betalen. Beneden de duizend gulden werd het aan de beleefdheid
overgelaten, ‘soveel als hun God in 't hart stuert’. Van een tot twee duizend gulden
was één percent voldoende. Maar, was er bij bepaald, niemand was geexcuseerd.
Hoe gering ook, ieder moest wat geven en onder eede verklaren, dat hij niet te weinig
gaf. Willen wij Bicker Raye gelooven, dan zijn de tijden toch wel veranderd, want
men was heelemaal niet ontevreden over deze aderlating en alles werd ‘seer
blijmoedig’, ten nutte van ons lieve vaderland, betaald op achttien plaatsen, zoo in
kerken als in godshuizen. Burgemeesteren, Schepenen, Kapiteins, luitenants en
vaandrigs der Burgerij en ook de kerkmeesters waren met de inning belast. En ze
moeten het allemaal gratis en uit liefde voor het vaderland doen.

[9 November]
De Prins, die toch eigenlijk zijn verheffing aan de volksgunst te danken had, maakte
niet al te veel haast om van zijn ambt gebruik te maken en allerlei misbruiken af te
schaffen. Het volk werd ongeduldig en drong er op aan, dat men Zijne Hoogheid
allereerst tot Erfelijk Stadhouder zou benoemen, zoowel in de mannelijke als
vrouwelijke linie. ‘Muytemakers’ hadden briefjes aangeplakt, waarin zij dit eischten
en de stadsregeering wilde dwingen nu reeds allerlei hervormingen in te voeren. Alle
ampten, bedieningen of beneficien van de stad moesten publiek worden verkocht en
de opbrengst in 's lands kast vloeien en niet meer in de zakken van de
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regenten en hun vriendjes. Tot kapiteins van de schutterij moesten voortaan
‘fatsoendelijke’ burgers benoemd worden en geen heeren van de regeering (die waren
dus niet fatsoenlijk?). De tegenwoordige functionarissen moesten maar bedankt en
naar huis gezonden worden. De burgers van de stad werden opgeroepen om op
Donderdag 9 November 's morgens tegen 11 uur op den Dam te komen om te helpen
bovenstaande wenschen door te drijven, ‘sijnde alvorens door eene Raap,
porcelynwinkelier wonende op de Vijgendam een request opgestelt’, door vele burgers
geteekent. Hij had toen de brutaliteit gehad, dit persoonlijk aan Haar Edl. Groot
Achtbaren te presenteeren. Hij was van een kouwe kermis thuis gekomen en ‘gants
niet vrundelijk’ door de hooge heeren ontvangen. Die dachten er niet aan die twee
laatste eischen in te willigen. De Prins tot Erfstadhouder benoemen zou nog gaan,
maar verder die brutale eischen inwilligen? Dacht nu werkelijk dat ‘gespuis’ dat zij
een Groot Edl. Achtbare konden dwingen? Dat was nu wel een beetje al te dwaas.
Maar op den 9den November hadden velen aan den oproep gehoor gegeven, om op
den Dam te komen demonstreeren.
Mr. Nicolaas Geelvinck, juist dit jaar voor de eerste maal (het zou ook de eenige
maal zijn) Burgemeester, was alleen op het stadhuis aanwezig. De rijke man (Bicker
Raye noemt hem heel deftig ‘de Heere van Castricum’) was allesbehalve een held,
en Sijn Edl. Gr. Achtbare was zeer ontsteld, toen hij al dat volk op den Dam zag, en
vond het maar beter zijn post te verlaten. ‘Met veel moeite werd de bange
burgemeester in zijn koets geloodst en kon hij naar zijn huis rijden. Nauwelijks was
de man vertrokken of er werd door iemand, die in de burgemeesters- of in de
justitiekamer had weten te sluipen, een venster opengedaan. Het gemeen begon nu
te schreeuwen: vivat Oranje, en honderden stormden naar boven en ramden met de
zitbanken van de zaal een paar deuren open. Alle vensters van burgemeesters- en
justitiekamer werden nu opengestooten en de menschen gingen er uithangen en
werden door hun kameraden op den Dam toegejuicht. Uit het raam, waar anders de
Roede der justitie uitstak, staken ze een ragebol en het geroep: de regeering is
veranderd’ weerklonk. Eenigen waren aan de burgemeesterstafel op de kussens,
waarop anders de Groot Edel Achtbaren plaats namen gaan
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zitten (wat een heiligschennis) en trokken vervaarlijk aan de schel. Maar de
hoofdofficier de Dieu was er ook nog en die was niet zoo bang als Burgemeester
Geelvinck. Met eenige schepenen, geassisteerd door een paar manschappen van de
ruiterwacht en eenige schoutendienders, wist hij de menschen weer uit het stadhuis
te krijgen. Maar eenmaal buiten gekomen, mankeerden er een stuk of vier en men
meende dat die wel, achter slot en grendel, in de boeyen waren gebracht. Dus ging
de menigte naar de Boeyen, achter het stadhuis, ramde er de deur in, maar vond niet
wat ze zocht. Het werd nu wel een beetje al te erg en de luitenant Brouwerius, die
tien of twaalf schutters had weten te verzamelen, ging er met gevelde bajonet op af.
De luitenant was een bezadigd man en het gelukte hem het gespuis als schapen achter
uit het stadhuis te drijven.
De schutterij werd nu onder de wapenen geroepen. Helaas waren de schutters ook
niet allemaal te vertrouwen; zelfs hadden eenigen het gewaagd ook al een request
aan den Burgemeester Geelvinck aan te bieden. Maar er zat niets anders op. De drie
kolonels van de schutterij zouden om de beurt de wacht betrekken en aan de officieren
werd gelast hun volk op een zachte en zooveel mogelijk stille wijze te toetsen, hoe
ze gezind waren. Later werd die order, uit angst, weer afgelast: ‘gecontramandeert’.
Maar vele kapiteins en ook Bicker Raye waren er al mee begonnen. Hij was tot de
conclusie gekomen, dat zijn volk best te vertrouwen was. Zooals gewoonlijk werd
een premie van duizend gulden uitgeloofd, om eenige van de raddraaiers en de
plakkers van de briefjes te pakken te krijgen.
Reeds was een plakkaat van den Stadhouder en van de Staten van Holland tegen
de burgers van Rotterdam verschenen, die er in geslaagd waren de Regeering aldaar
te dwingen de gemelde artikelen de resolveeren. Zijne Hoogheid gaf toestemming
dit plakkaat, waarin de Rotterdamsche Regeering geboden werd die resolutiën weer
in te trekken en de kwaadaardigen met strenge straffen bedreigd werden, ook te
Amsterdam te publiceeren.
Maar ondanks dat, bleef het onrustig en op 14 November werden wederom eenige
biljetten met dreigementen aangeplakt en een oproeping om, op Donderdag 16
November, nog eens op den Dam
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te komen. De Regeering zat intusschen ook niet stil. Allerlei voorzorgsmaatregelen
werden genomen en alle bedenkelijke ‘prekousie’ (B.R. bedoelt precautie) werd
gebruikt. In de twintig compagnieën kregen last in het geweer te komen. Op het
stadhuis werden er drie à vier ondergebracht, eveneens in de Nieuwe Kerk. Zelf
moest hij naar de Westerhal, waar hij een trommel met scherpe patronen kreeg. Wel
een bewijs dat het meenens was. Geweld moest met geweld gekeerd worden en van
de vuurwapens mocht gebruik gemaakt worden. Stille patrouilles van een sergeant
met twaalf man, met de bajonet op het geweer, doorkruisten de stad.
Om het volk zooveel mogelijk te beletten aan de demonstratie op den Dam deel
te nemen, werden de Wees-, Aalmoezeniers- en Diakenhuizen gesloten. Den
timmerlieden van de werven werd, op cassatie, aangezegd te werk te komen en zoodra
ze er waren, werden de werven gesloten en konden ze er niet meer uit. De
modderlieden en hun onderbazen moesten dien dag de stad uit en werden buiten alle
poorten geëmployeerd om daar kwansuis de wegen gelijk te maken. Ook de
waardgelders moesten met hun officieren zoo lang de stad uit.
Ten slotte werd nog alle kruit- en loodverkoop ten strengste verboden. Maar alles
liep, God zij gedankt, zeer stil en wel af. Er was heelemaal geen oproer. Wel probeerde
een turfdrager op den Dam brutale discoursen te houden, maar de man was nauwelijks
begonnen of hij werd al door den pootigen onderschout Brouwer bij zijn kraag gepakt
en in de Boeyen gezet. Veertien dagen later werd hij streng gegeeseld en voor twaalf
jaar uit de stad gebannen.
Op het stadhuis hadden de schutters het best en werden ze, op kosten van de
Regeering, op oude kaas, brood en bier onthaald, maar op de Westerhal vond onze
kapitein niets en was hij verplicht zelf al zijn officieren en manschappen te regaleeren,
hetgeen hem weer een mooie stuiver gekost heeft, waar hij al heel weinig plezier
van heeft gehad. Hij kreeg waarschijnlijk al lang genoeg van dat gedwongen soldaatje
spelen. Dat wacht houden duurde nog tot den 20sten November.
Ook was er een vrijwillige ruiterij opgericht en die hield zich in de manege en in
de overige pikeurstallen gereed. Het waren twee
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compagnieën cavalerie, samengesteld uit jonge heeren van goede familie, waarvan
kolonel was d' Edl. Heer Jonas Witsen en kapiteins, de Edl. Heeren Nicolaas Witsen
en A. van Harencarspel.

[13 November]
Op 13 November had Bicker Rayer het genoegen gehad zijn broeder zaligers zoon,
den Heer Joan Raye uit Suriname te ontvangen. Genoemde ‘Heer’ was tien jaar oud
en was met neef Petersen (Mr. Jacob baron de Petersen, generaal directeur van
Guinea) meegekomen, die het jonge mensch uit Suriname gehaald had, om te
Amsterdam zijn opvoeding te laten krijgen.

[12 December]
Op 12 December krijgen we het verhaal van een verschrikkelijke orkaan, die boven
de stad en boven een groot gedeelte van Holland gewoed had. Zooals we weten is
Bicker Raye altijd erg thuis in meteorologie, astronomie enz. Hij spaart ons dan ook
geen details. De stand van den barometer op verschillende

momenten wordt ons opgegeven. Eveneens van den thermometer en manometer.
Nauwkeurig vermeldt hij de windsterkten en richtingen en het geheele verloop van
den orkaan, die met een vreeselijk onweer en hagelbuien gepaard ging. Er was enorm
veel beschadigd. In de Plantage waren meer dan honderd boomen uit den grond
gerukt en ook vele boomen langs de grachten hadden het moeten ontgelden. De haan
van den Westerkerkstoren was heelemaal achterover gebogen door den bliksem.
‘Sodat ik niet geloof, dat bij ons, in langen tijd, so een verschrikkelijke orkaan sig
vertoont heeft’. Als bijzonderheid vermeldt hij nog: ‘de manometer kon niet lager
daalen, na dien de pijp niet langer was; op dese tijt bleef schier geen dak onbeschadigt
en veele schoorsteenen en gevels der huysen werden omvergeworpen’. Volgens den
verslaggever zou er ook een soort aardbeving geweest zijn, ‘also in de felste wint de
geheele huyse schudde en de gront beefde en sig beschijdentlijk beweegde’.
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Op den 18 December had, 's avonds op de wacht, de plechtige
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uitreiking plaats van de medaljes, door den Raad tot een gedachtenis aan den doortocht
van Zijne Hoogheid, aan alle manhafte burgers, die destijds onder de wapenen waren
geweest, geschonken. In totaal werden door onzen kapitein 146 stuks aan zijn
ondergeschikten uitgereikt. De nuchtere 18de eeuwer vergeet niet er nog bij te
vermelden, dat bedoelde medaljes ongeveer een gulden aan zilverwaarde hadden.
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Hoofdstuk XVII
Anno 1748
EINDELIJK waren de Edl. Manhafte Heeren, kolonels, kapiteins en verdere officieren
toch gereed gekomen met het opmaken van de nauwkeurige lijsten van het aantal
manschappen en welke daarvan van wapenen waren voorzien.

[10 Januari]
In de zitting van den Krijgsraad op 10 Januari werden dan ook de Edl. Manhafte
Heeren voor hun moeite bedankt en werd geresolveerd, dat in elke compagnie honderd
man militair geoefend zou worden. Op die manier zou de stad, indien de nood aan
den man kwam, zes duizend man ‘geoefende’ troepen beschikbaar hebben, elk van
zijn eigen geweer voorzien.

[15 Januari]
Anna Catharina Muyssart, de jeugdige echtgenoote van den 23-jarigen Willem Hooft,
was op 25 September van het vorige jaar bevallen van een zoon, Daniël. En nu op
15 Januari kreeg de jonge Daniël een nieuwe oom. Op dien dag had n.l. zijn
grootmoeder, de huisvrouw van Isaac Muyssart, kapitein van een compagnie
voetknechten in garnizoen te Amsterdam, ook een kleintje gekregen. ‘Zoodat de oom
jonger is als de neef’ merkt Bicker Raye op. Grootmama was twee en veertig jaar.
Daniel Riemer was de vader van een sergeant van zijn compagnie. De oude heer was
wel is waar in de zeventig, maar gezond en sterk. Op den 15den Januari was de man
welgemoed bij iemand op een pijpje en ‘willende zijn water maken op een
binnenplaatsie’ was hij neergevallen en doodgebleven.
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[20 Januari]
Op 51-jarigen leeftijd overleed de Burgemeester Mr. Gillis van Bempden, volgens
Elias1) een van de walgelijkste leden van het Amsterdamsche Regenten Patriciaat.
Deze beruchte lichtmis, die, wanneer hij op het stadhuis kwam, om zijn lam been en
zijn enorme zwaarlijvigheid, door twee knechts naar binnen moest gesleept worden,
was in 1738 Burgemeester geworden, ondanks zijn liederlijk gedrag en zijn geringe
bekwaamheid, maar uitsluitend, omdat hij tot den zeer beperkten familiekring
behoorde, die in de eerste helft der 18de eeuw in Amsterdam de macht in handen
had. Evenmin als zijn collega's was hij een vriend van de Oranje's en hij dankte het
aan zijn vroegtijdigen dood, dat hij nog als Regeerend Burgemeester stierf en niet,
- zooals de anderen, eenige maanden later, - door den Prins werd geremoveerd.
In het ‘Dichtkundig Praaltooneel’ komen een paar schimpdichten op hem voor.
Een daarvan is getiteld: ‘Afbeelding van den Amsterdamschen Burgemeester van
den Bembden, Alias de Kruk, ter Recompens van zijn zeggen, dat men de Prins van
Orange in plaats van Generaal Tamboer moest maken’ en waarin zijn liederlijk gedrag
aan de kaak wordt gesteld2).
Bicker Raye bericht het overlijden van dit weerzinwekkende personage als volgt:
‘Op 20 Januari is de Edl. Groot Achtb. Heer Mr. Gillis van den Bempden, Regeerend
Burgemeester en Raad etc. etc. na een langdurig en elendig ongemak van watersucht,
dat hem aan de beenen en op meer plaatsen des lichaams door groote gaaten ontliep,
als een martelaar gestorven. Hij was considerabel dik van lighaam en was lam aan
het eene been, soodat hij altoos, geholpen door twe knegts en met behulp van een
stevige kruk, na het stathuys of elders geëskorteerd moest worden’.
Dit individu was nog getrouwd ook. Zeven jaar geleden was hij in het huwelijk
getreden met de nog jeugdige weduwe van Jan Willem Trip, die indertijd zoo
romantisch door haar eersten man geschaakt was, toen deze te Leiden studeerde.
Nu was de arme Lady Catharine Grey, zoo heette de weduwe, gelukkig eindelijk
van haar ellendigen echtgenoot verlost. Het huwelijk was kinderloos gebleven. Zij
zou haar man slechts enkele maanden overleven.

1) Zie: Elias I : CXXXIX.
2) De eerste bewerker heeft deze mededeelingen, aan Elias ontleend, niet geheel juist
weergegeven. Het opschrift komt voor, niet in het genoemde werk, dat in een tiental deelen
een groot aantal spotdichten weergeeft, maar bij een afschrift onder de afdeeling Personalia
in het Amsterdamsche Gemeente Archief.
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Burgemeester Gillis van Bempden.
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Onder de belhamels, die betrokken waren geweest bij het tumult op het stadhuis van
9 November en die de justitie te pakken had gekregen, bevond zich een
timmermansbaas. Er was geresolveerd op den 27sten Januari justitie te doen en de
timmermansbaas zou gehangen worden. Een man, die het gewaagd had het stadhuis
binnen te dringen, de deur van de burgemeesterskamer had helpen openrammen en
daar, o heiligschennis, eventjes op een zetel, bestemd voor de Edl. Groot Achtbaren,
had durven plaats nemen, zoo'n majesteitsschenner moest voorbeeldig gestraft worden.
Dat vonden althans de Amsterdamsche Regenten, maar de vrouw van den
timmermansbaas en ook vele andere burgers van de stad, waren het daarmee niet
eens. Zij was met een request, door meer dan honderd burgers onderteekend, naar
den Haag gegaan en had een voetval voor den Prins gedaan. En de Prins? Nu, die
vond het feit waarschijnlijk ook zoo erg niet, althans geen misdrijf, dat met den dood
moest gestraft worden en hij zal er de Amsterdamsche machthebbers, die toch al op
hun laatste beenen liepen, wel op gewezen hebben. In ieder geval de justitie werd
opgeschort. ‘Om wat reeden en of dit op order van den Prins was geschiedt, weet ik
niet’, schrijft Bicker Raye. Zou hij nu werkelijk nog niet in willen zien, dat het met
de macht van de Regentenpartij, zijn partij, gedaan was? Het is haast niet te gelooven.

[27 Januari]
De vroegere Hoofdschout, Mr. Jan Backer Cornelisz., overleed op 27 Januari op 89
jarigen leeftijd. Zijn moeder was een juffrouw Raye en hij was dus nog familie van
onzen schrijver.1)
Reeds drie jaar geleden had Jeremias van der Meer zijn kapiteinsplaats van een
compagnie voetknechten, in garnizoen te Amsterdam, vrijwillig neergelegd en was
het voordeelige baantje ter dispositie van den Edl. Groot Achtb. Heer Burgemeester
Willem Munter geweest. Blijkbaar was er geen geschikte candidaat voor dit
gewichtige ampt, van kapitein van de stadssoldaten, te vinden. Maar nu had men
toch den rechten man op de rechte plaats. Op 31 Januari begon Willem Boreel zijn
militaire loopbaan, want waarschijnlijk was hij voor dien tijd nog ambteloos burger
en had hij nimmer de

1) Mr. Jan Backer Cornelisz. (1642-1748) was een zoon van Catharina Raye geb. te Rouaan,
dochter van Johan Raye, zoon van Jan Raye, den kruidenier. Zie mej. van Nierop: Het dagboek
van Jacob Bicker Raye, Jaarboek van Amstelodamum XXXII, 123.
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wapenen gedragen, tenzij hij wellicht reeds met zijn vriendjes soldaatje had gespeeld.
De nieuwe ‘kapitein der infanterie’ was n.l. nog geen vijf jaar oud. In die achttiende
eeuw was nu eenmaal alles mogelijk.

[8 Maart]
Op den 8sten Maart, 's middags om elf uur, kreeg men alhier, uit den Haag, ‘de hoogst
aangenaame tijding’, dat Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouwe de Prinsesse van
Oranje aldaar dien morgen, om vier, door Gods goedheid, zeer gelukkig en
voorspoedig in de kraam was bevallen van een wel geschapen Prins. Op last van de
Heeren Burgemeesteren werd 's avonds de stad prachtig geillumineerd. Er was groote
vreugde, maar alles liep zeer ordentelijk en met geen noemenswaardige ongelukken
af.
Een vechtpartijtje op een lichter, met goederen en volk, voor een Oost-Indisch schip
op de reede van Texel bestemd, wordt op 18 Maart genoteerd. Onderweg kregen een
kuiper en een matroos ruzie, die tot ‘dadelijkheyt uitborst’. De matroos stak toen den
kuiper morsdood, waarop de schipper resolveerde maar weer naar de stad terug te
keeren, waar de moordenaar in de Boeyen werd gebracht en de doode naar het
Gasthuis.

[2 April]
Op 2 April overleed een van de Groot Edel Achtbaren, n.l. Mr. Dirk Trip, Heer van
Groet, Regeerend Burgemeester, die een ‘onbedenkelijke schat van gelt’ naliet. De
burgemeester had vroeger op de Heerengracht, over de Driekoningenstraat, in het
‘Huis van Bartolotti’ gewoond en later in een huis op de Noordzijde van die gracht,
tusschen de Reguliersgracht en de Vijzelstraat. Met zijn drie bij hem inwonende
kinderen moet hij ongeveer een ton inkomen gehad hebben.
Mr. Dirk Trip had een prachtige carrière gemaakt. Reeds in 1735, op zijn 44ste
jaar, bekleedde hij de hoogste waardigheid. Hij was maar eventjes 43 oudschepenen
voorgegaan. Die eer had hij natuurlijk daaraan te danken, dat hij een schoonzoon
van den machtigen Mr. Lieve Geelvinck was. Dirk Trip had ook nog het geluk als
Regeerend Burgemeester te sterven. Vijf maanden na zijn overlijden werden zijn
opvolger en zijn collega's naar huis gezonden.

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

154

[3 April]
Een zekere meneer Heeling had op den 3den April bankroet gespeeld ‘maakende
een gat van tussen de twee à drie maal 100.000 gulden.’ Onder de slachtoffers van
dien oplichter was ook een vrouw, die op het Deutzenhofje woonde en haar kapitaaltje
van 2000 gulden, dat zij met dienen in haar jongen tijd zuinig bespaard had, en dat
zij hem tegen 4% op interest had gegeven, nu geheel kwijt was. De man had op
verschillende pakhuizen goederen liggen, die hij beleend had. Met behulp van valsche
sleutels had hij die daar weer afgehaald en zoodoende alle menschen schelmachtig
bedrogen.
Wat er verder met den bankroetier gebeurd is, wordt niet vermeld. Hij zal wel
gevlucht zijn.

[11 April]
De Heer de Beaufort was door Zijne Hoogheid kort te voren tot Commissaris van
het Uitgaande Recht op de Admiraliteit aangesteld en was met die benoeming zoo
in zijn nopjes, dat hij uit erkentenis en achting voor het huis van Oranje, ter eere van
de geboorte van den jongen Prins, het huis, waar hij als commensaal woonde, op 't
Water bij de Papenbrug, in den avond van den 9den April, extra fraai liet illumineeren
en ook een mooi vuurwerk liet afsteken. Hij was daarmee een paar dagen te vroeg
geweest, want op 11 April waren alle huizen in de stad geillumineerd. Op dien dag
werd n.l. de jonge Erfprins in den Haag door dominee Pilat gedoopt en ter eere van
dit heugelijke feit werd er 's avonds in de stad ‘een onuitsprekelijke vreugde
bedreven’.
Het feest was 's morgens om half negen al begonnen, met het losbranden van het
grof geschut rondom de stad. Dat werd om twaalf uur nog eens herhaald en 's avonds
om half negen weer. De illuminatie was ‘so uitmuntend fraay, dat het na waarheyt
onmogelijk was te beschrijven; verscheydene magnifieke vuurwerken werden
afgestoken.’ Vooral de huizen van den Schepen Lestevenon van Berkenrode en van
den rijken Portugeeschen jood de Pinto muntten uit.

[12 April]
Op 12 April een tragisch sterfgeval. Lady Grey, de ongelukkige weduwe van den
liederlijken Mr. Gillis van Bempden, wiens overlijden hiervoor vermeld werd, was
op 37 jarigen leeftijd na een langdurige en kwijnende ziekte uit haar lijden verlost.
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Na den dood van haar man had zij al haar vaste en roerende goederen te gelde gemaakt
en was zij van plan naar haar familie in Engeland terug te keeren. In haar testament
had zij aan haar vriendin, de huisvrouw van den heer Clifford, 40.000 gulden
gelegateerd en aan den Engelschen dominee 6000. Deze laatste was met den heer
Clifford tot executeur over haar nalatenschap benoemd. Haar familie in Engeland
was erfgenaam.
Verder had zij gewenscht, dat na haar dood haar lichaam moest worden geopend,
opdat geconstateerd zou kunnen worden aan welke kwaal zij overleden was. Dit
geschiedde en de geleerde heeren bevonden, dat haar eene long geheel vergaan was.
Op haar verzoek werd haar stoffelijk overschot naar Velsen gebracht en aldaar bij
haar eersten man Jan Trip, haar jeugdliefde, die haar zoo spoedig ontvallen was,
begraven.

[24 April]

Vier à vijf schepen vol met waardgelders waren op 24 April uit Amsterdam naar de
steden op de frontière van Holland vertrokken onder groot gejuich van de
Amsterdamsche burgers, die er waarschijnlijk niets op tegen hadden, dat die
huurlingen het land gingen verdedigen.
Een gentlemandief, hij was als een groot heer gekleed, had bij een zilversmid in de
Papenbrugsteeg een snoer paarlen gepresenteerd, dat van diefstal afkomstig was.
Toen men hem omtrent de herkomst enz. inlichtingen vroeg, werd de man woedend,
trok zijn degen en sloeg en stak er op los. Een diender, die hem wilde arresteeren,
kreeg een prik in zijn arm. De dief verdedigde zich als een wilde, maar kon tegen de
overmacht niet op, werd verschrikkelijk afgeranseld en toen naar de Boeyen gebracht.
Neefje Pieter van Loon, de knappe jongen, hij was nu al zestien en wordt dus door
oom Jacob, den ‘Heer’ Pieter van Loon genoemd,
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was met zijn vader eenige dagen in Maarsen geweest, waar de familie groote
bezittingen had. Thuis komende voelde hij zich niet lekker en was zeer schielijk wat
‘geincomodeert’. Den dag daarop constateerde de dokter, dat de patient de
kinderziekte onder de leden had.
Bij een zware brand in de Goudsbloemstraat waren drie huizen verbrand. Trotsch
vertelt Bicker Raye, dat zijn spuit er het eerste bij was, wat intusschen niet belette,
dat de huizen geheel afbrandden.

[10 Mei]
Neefje Jan Raye was door oom Jacob bij Meester du Prez op school gedaan. Toen
het jonge mensch op 10 Mei van school thuiskwam, bleek het, dat hij de mazelen
had gekregen.
Een vriendelijke en extra schoone vrouw, noemt Bicker Raye de huisvrouw van den
jongsten heer Homoet, die op 11 Mei gestorven was.

[18 Mei]
Op 18 Mei is onze verslaggever weer eens naar het ‘justitie doen’ gaan kijken. Er
was niet

Komfoor voor het brandmerken.

veel bijzonder te zien. Een valsche wisselmaker werd gegeeseld; ook werd hem de
rechter duim afgehakt. Verder werden er nog een stuk of twintig mannen en vrouwen
gegeeseld en enkelen kregen een brandmerk op den koop toe. Dat was alles. De
matroos, die eenigen tijd geleden een kuiper aan boord van een lichter had overhoop
gestoken, was vrij verklaard. De reden hiervan is onzen rechtzakenverslaggever
onbekend.
De jongste heer Jan de Bas was verloofd met de oudste juffrouw van Vlooswijk,
maar de moeder van het meisje was zeer tegen het
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huwelijk. De Vlooswijks waren n.l. weer tot het katholieke geloof overgegaan en de
heer de Bas was gereformeerd. Toen zijn aanstaande schoonmoeder het hem zoo
lastig maakte, wist de vrijer niets beters te doen dan er met zijn meisje vandoor te
gaan. Een probaat middel, om wat al te lastige schoonmoeders te dwingen hun
toestemming te geven.
Mr. Constantijn Sautijn, die op de Heerengracht bij de Vijzelstraat woonde (thans
no. 504) was ondanks zijn betrekkelijk jeugdigen leeftijd, hij was nog geen veertig
jaar, ‘seer met podagra geincomodeert. Tot 's mans ongeluk wilde die podagra niet
“regt deursetten” maar sloeg hem, daags voor zijn dood, in 't hoofd en rukte hem als
een dol mensch uit de wereld.

[19 Juni]
Op den 19 Juni was er weer een zwaar onweer geweest. Zoo tegen 's avonds zes uur
begon het verschrikkelijk te donderen en te weerlichten. Een zware hagel viel neer,
w.o. steenen, die wel een half pond wogen. Geen wonder, dat de meeste glazen die
op het Noordwesten stonden, waaruit de principaalste hagelbui kwam, aan stukken
sloegen. Er werden ook veel vruchten “gerenuweert” en de schade was groot.

[24 Juni]
Alweer is onze dagboekschrijver door de podagra “geincommodeert” en kan hij zijn
dagboek niet vervolgen. Intusschen hadden er zulke belangrijke gebeurtenissen in
Amsterdam plaats gehad, dat hij die toch niet stilzwijgend mag voorbij gaan. Op 24
Juni was n.l. het pachtersoproer uitgebroken en hij haast zich daarvan een verslag te
geven. Bij Wagenaar en andere historieschrijvers wordt dit oproer uitvoerig behandeld,
maar wij zullen thans Bicker Raye aan het woord laten, die hoewel hij met de podagra
zeer ellendig thuis lag en er dus weinig van gezien heeft, toch getracht heeft ons zoo
goed mogelijk in te lichten.
“Van den 12den Juni tot den 15den Juli heb ik seer elendig aan de podagra gelegen
in welke tussentijt wij hier in deese stad seer droevige tijdsomstandigheden beleeft
hebben, welke den 24 Juni sijn begin nam, door het canalje, die wel meer als dartig
huysen,
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so van alle de pagters groot en klyn, alsmede van de directeuren of impostmeesters
van de wynen, op een gruwelijke wyse hebben geplundert, willende alle de pachterije
vernietigt hebben. Hetgeen de burgers, alsmede in haar consept sijnde, genoegsaam
met goede oogen aansagen, tot dat het gemeen so ver gong van bij mense te willen
plunderen, die aan de pagterije in het geheel geen deel hadden. Waarop eenige van
het canalje werden dootgeschooten en een partij gevangen genoomen, waarvan de
twee voornaampste, sijnde een karel, die sig Burgemeester liet noemen en met een
groote paruik voorzien was, alsmede een verwoet vrouwmens, die onmenselijk
geageert had, Vrijdags den 28ste uit de vensters van de Waag op den Dam, sijn
opgehangen. De omstandigheden der gebeurtenissen sijn mij niet mogelijk te melden,
gedrage mij aan de gedrukte beschryvingen daarvan sijnde en moet alleen melden,
dat so gruwelijk als sy met de fraayste meubelen, welke sij gerenuweert hebben en
vervolgens in het water gesmeten, niet te beschrijven is. Zelfs tot juweelen, goud en
zilver. Verschydene sakken met geld, die sy open sneden, het geld in het water
gooyden, zelfs ijsere kisten, gedeeltelijk vol gelt, die zij met 30 à 40 man naar de
naast bijgelegen sluys sleepten en zoo over de leuning van de brug in 't water
gooyden.”
Nog veel minder zijn de gruwelijkheden te melden, die in huys en kelder van de
directeur der wynen van Aarsen op de Singel, op de hooge sluys wonende, gepleegt
zijn, waar sy den geheelen nagt doorbragten met suypen en bordeeleeren, dat - so
mij gesegt is - publiek te sien was, zoowel in het huys, kelder, op alle stoepen daar
in de buurt, als op de wal. Verschydene hadden sig dood gesopen en o.a. wiert een
vrouwmens moedernakent uit den kelder gehaald, die dood gearbijt en gesopen was.’
Toen er Justitie gedaan werd, geschiedde een zeer droevig ongeluk. ‘Op den Dam
stonden eenige Burgercompagnieën in de waapenen, alsmede de waagdragers, die
met pieken en sabels voorsien waren. Toen het vrouwmens reeds hong, weet men
niet door wat toeval, ontstond er een groote beweging onder de toekykers, die bij
duysende op den Dam stonden. De agterste drongen de voorste op de gewapende
burgers en piekeniers en dese niet weetende of sy
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quaad in 't sin hadden of niet, waaren genootsaakt, na voorgaande waarschouwing
op de aandringende menigte te vuren. Waardoor vijf à zes dootgeschoten en een
menigte gekwetst werden. Nu sogt ieder om een goed heenkomen en begonde
malkanderen so schrikkelijk te dringen, dat se achter de Waag bij honderde tegelijk
in het water raakte, waarvan men sijt dat er wel sestig van verdronken sijn. Velen
werden so schrikkelijk gedrongen, dat sy so staande den geest gaven, geheele bergen
met mensen lagen op malkander, de een partij doot en andere gekwetst van het
trappen. Kortom men sijt dat in het geheel 108 het leven er by hebbe verloren.’
Tot zoover Bicker Raye. De twee oproermakers, die aan balken uit de vensters
van de Waag werden gehangen, waren Pieter van Dord en Mat van den Nieuwendijk,
het beruchte ‘manwijf’.

[17 Juli]
‘Chiampangne’ was de naam van den neger, die het vorige jaar met zijn neefje Joan
Raye uit Suriname was gekomen. De zwarte had al dien tijd ten huize van Bicker
Raye doorgebracht, maar ging op 17 Juli weer naar Suriname terug.

[25 Juli]
Een zeer zware ‘Eclipsus in de zon’ was zeer duidelijk te zien op 25 Juli. Maar het
viel enorm tegen, dat het lang zoo duister niet was, als de geleerde mannen voorspeld
hadden.

[30 Juli]
Op 30 Juli werd Jacob Bicker Raye door Haar Edl. Groot Achtbaren aangesteld tot
de ontvangst van de inkomende granen op de stads groote accijns, wegens 's lands
regt.1)
De jonge Joan de Bas (zie blz. 157) had succes gehad. De oude mevrouw Vlooswijk
was wel verplicht geweest, nu de bruigom tot zulke krasse maatregelen zijn toevlucht
had genomen en er eenvoudig met de jonge dame vandoor was gegaan, haar
toestemming tot het huwelijk te geven, dat op 30 Juli voltrokken werd.
Leendert Cronenburg was voor ‘plesier’ naar Rotterdam gegaan en had daar het
ongeluk gehad, zeer schielijk te overlijden. Nu, daar was ook niet veel aan verbeurd,
want die Leendert Cronenburg

1) Na de afschaffing der pachten moesten de belastingen op andere wijze geïnd worden en wel
bij collecte. Hierbij zou o.a. van de diensten van Jacob Bicker Raye gebruik worden gemaakt.
De invoering gaf echter tot groote moeilijkheden aanleiding (zie Wagenaar: Vad. Gesch.
XX, 339); Raye legde reeds na een jaar zijn functie neer (zie blz. 165 en 176).
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had zijn levenstijd beestachtig doorgebracht en in alles zoo slecht geleefd als geen
exempel van te bedenken is. De man was zeer welgesteld en van zijn kapitaal, dat
nog al vrij wat was, profiteerden nu zijn kornuiten, die er waarschijnlijk tijdens zijn
leven ook al van geprofiteerd hadden. Zoo had een zekere Monsieur Goris het
buitenkansje 12.000 gulden te erven.

[9 Augustus]
Zijn verslag omtrent de bijeenkomst van de Doelisten begint Bicker Raye als volgt:
‘9 Augustus hebben eenige burgers, die tot hun hooft hadden den churiergijn Mr.
Andries Boekelman, eene Gimmenig, Ockers, etc. possessie van den Doelen in de
Doelestraat genoomen, en aldaar een aanspraak gedaan op de zaal aan eenige
honderden burgers, die haar volgden en van tijd tot tijd kwamen toeschieten’.
Zooals wij zien hecht hij er niet al te veel gewicht aan.
In deze bijeenkomst werden de drie artikelen opgesteld: n.l. 1. afstand der Posterijen
aan het land; 2. geen begunstiging van vriendjes met allerlei voordeelige
stadsbetrekkingen en 3. reorganisatie van de schutterij.

[27 Augustus]
Op den 27sten Augustus waren de Heeren van de Regeering wel genoodzaakt,
teneinde een bloedbad in deze stad te vermijden, alle drie artikelen, door de Doelisten
op 9 Augustus opgesteld, zonder eenige reserve aan de gemeente toe te staan en te
accordeeren.
Vier dagen later, op den 31sten, was er een groote demonstratie, van wel
drieduizend man, meest volk van Kattenburg. Met de heeren Andries Boekelman,
van Gimnig, Kannegieter en Tiepke aan het hoofd, maakten zij een wandeling door
de stad.
Een beetje machtsvertoon van de ‘muytemakers’, die nog andere eischen hadden.
De gansche Raad, Burgemeesteren, Schepenen, Pensionarissen en Secretarissen,
alsmede de Hoofdschout moesten bedankt worden en Zijne Hoogheid moest andere
heeren benoemen. Ook de schutterij moest gereorganiseerd worden door den Prins
en tenslotte werd nog afschaffing van alle stadsaccijnsen geëischt. De Heeren van
de Regeering hadden al veel toegegeven, maar aan die nieuwe eischen konden zij
niet voldoen. Zij konden toch
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moeilijk zichzelf afzetten en dus was het wachten op den Prins, die op 2 September,
's morgens om tien uur, in de stad arriveerde.
Onder het drievoudig losbranden van het kanon van de stadswallen en het
paradeeren van eenige compagnieën burgers en van een compagnie stadssoldaten
(zou de onlangs benoemde kapitein van vier jaar hierover persoonlijk het commando
gevoerd hebben?) deed Willem IV zijn intocht.
Een onnoemelijke menigte timmerlieden van Kattenburg, met hun

Het O.Z. Heerenlogement.

opperhoofden en met twee trompetters en een groote scheepsvlag, waarop stond
‘Voor Oranje en Vrijheid’, escorteerde de koets, met zes paarden bespannen, waarin
de Prins zat, naar het O.Z.-Heerenlogement, waar hij zijn intrek zou nemen.
Kort na zijn aankomst aldaar, gingen de Hoofdschout, de Regeerende
Burgemeesteren, de 36 Raden en de Regeerende Schepenen Zijne Hoogheid in zijn
logement verwelkomen.
Bicker Raye had op 4 September dienst en was met zijn compagnie van 's morgens
zes uur tot 's middags half één in de wapenen
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om de eerewacht voor het O.Z. Heerenlogement te betrekken. Twee belangrijke
zaken waren aan de orde, in de eerste plaats de verandering van de Regeering, waartoe
Zijn Hoogheid door de Staten van Holland was gemachtigd als een middel om de
rust in de stad te doen terugkeeren. De Prins ging hierbij geheel af op de adviezen
van den Amsterdamschen oud-schepen, tevens oudsecretaris der stad, Mattheus
Lestevenon van Berkenrode, die zoowel door zijn eerste huwelijk, dat wij vroeger
bespraken (zie bladz. 87) als door zijn tweede met een barones van der Duyn in
nauwe relatie stond tot het Hof en met de Amsterdamsche regeering nog een oude
rekening te vereffenen had1).
Op den 6den September was de gewichtige dag, waarop de Prins de vier Regeerende
Burgemeesters naar huis zond en vier nieuwe in hun plaats benoemde. Den volgenden
dag werden tal van Raden en Schepenen bedankt, nieuwe aangesteld en de overigen
gecontinueerd, waarna alle nieuw aangestelden den gerequireerden eed, op order van
Zijn Doorluchtige Hoogheid, in handen van den Heer Mr. Daniel de Dieu,
Hoofdofficier dezer stad, aflegden.
Op Zondag 8 September woonde de Prins de godsdienstoefening in de Nieuwe
Kerk, onder het gehoor van dominee Pijfers, bij. Er was een ‘onuitsprekelijke menigte
geloop van mense’. In den middag bezocht Zijn Hoogheid den Hortus Medicus en
den volgenden dag heeft hij bij den heer Reus op de Keizersgracht ‘gespysigt’.
Nu was er nog een andere, zeer netelige zaak te regelen, nl. de reorganisatie van
het bevel over de schutterij. Men eischte, dat de officieren door de schutters gekozen
zouden worden en dat allen, die aan de afgetreden regeering verwant waren of het
vertrouwen hunner ondergeschikten niet bezaten, zouden aftreden; de Krijgsraad,
die aan het hoofd stond, moest vrij zijn van allen regeeringsinvloed. Veel is hierover
te doen geweest; in verschillende wijken werden gecommitteerden gekozen, die
nieuwe officieren zouden kiezen. Door rumoerige betoogingen trachtten de
democraten hun wil aan den Prins op te leggen; de toestand werd zeer ernstig en
scheen tot een bloedbad te zullen leiden.
1) Men wane niet, dat er in de kleine regentenwereld steeds een goede verstandhouding bestond;
het ging er toe als tusschen de roofvisschen in een vijver, die elkaar den buit voortdurend
betwisten.
Tijdens het tweede stadhouderloos tijdperk werkte de oligarchie buiten elke contrôle en
enkele der voornaamste geslachten hebben daarvan op merkwaardige wijze geprofiteerd; er
vormde zich een oligarchie in de oligarchie. De Corvers, de Van de Polls en de Munters
kregen overwegenden invloed; burgemeester Willem Munter gaf drie zijner kleinzoons, te
zamen negen jaar oud, postmeestersplaatsen met vier à vijfduizend guldens inkomen. Wie
niet tot deze côterie behoorde, werd geweerd; burgemeester Mattheus Lestevenon werd na
den dood van zijn beschermer Jan Trip naar de thesaurie verbannen om nimmer weer
burgemeester te worden. Zijn gelijknamige zoon, die het slechts tot secretaris en schepen
zou brengen, zou hiervoor wraak nemen. Door zijn eerste huwelijk aan Engelsche, door zijn
tweede met een baronesse van der Duyn aan stadhouderlijke kringen verwant en schatrijk,
genoot hij in hooge mate het vertrouwen van den stadhouder. De afzetting der regenten in
1748 was zijn werk; Jan Six werd met drie, Willem Munter met tien, Harmen Hendrik van
de Poll met zeven familieleden ontslagen. Van de tien burgemeesters en oudburgemeesters
bleven er drie, van de 36 vroedschappen 19, van de 81 schepenen en oudschepenen 43 in
functie. ‘Knarsetandend’, zegt Elias, aan wien we dit alles ontleenen, ‘moesten de gevallen
regeeringsmannen het aanzien, hoe de verwatene, die hen uit hun regentenparadijs verjaagd
had, Lestevenon van Berkenrode, in het volgende jaar tot loon voor zijn verraad de post van
gezant te Parijs kreeg, welke hij tot 1792 bekleedde’.
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demonstraties de straten onveilig maakte, wel allesbehalve sympathiek gevonden
hebben. Op 10 September maakten ze het wel een beetje al te bar. Ze lieten hem zelfs
's nachts niet met rust. Om drie uur had een deputatie zich aan zijn bed vervoegd om,
uit naam van eenige honderden Kattenburgers, ‘vrije krijgsraad’ te eischen, anders
dreigde er een bloedbad!
Den volgenden dag was de zitting van den Krijgsraad. Er waren echter geen kolonels
aanwezig. Mr. Willem van Loon1) had reeds voor de eer bedankt langer kolonel van
de Manhafte Burgerij te zijn en kolonel Hasselaar was Burgemeester geworden. De
vijf oudste aanwezige kapiteins, waartoe ook B.R. behoorde, hadden den raad geopend
en waren na afloop onmiddellijk verslag van het gepasseerde aan Zijne Hoogheid
gaan doen. Zij hadden de eer, meer dan een half uur te ‘besongeeren’ en kregen van
den Prins last, den volgenden dag den Krijgsraad te continueeren en wederom verslag
uit te brengen.

[13 September]
Op 13 September kwam de Krijgsraad weer bijeen. In deze zitting namen Bicker
Raye en vele andere officieren hun demissie; aan de Heeren van Son, Scholten en
Bicker Raye werd verzocht, hun commissie voorloopig te willen continueeren,
waartegen de heeren geen bezwaar maakten. Wederom werd na afloop verslag aan
den Prins uitgebracht, waarmede zij, in presentie van de H.H. Burgemeesters Hasselaar
en Deutz wel een half uur ‘besongjeerden’. Zijne Hoogheid verzocht de Heeren den
volgenden dag met de verkiezing van vijf nieuwe kolonels en de bezetting van de
opengevallen kapiteins-, luitenants- en vaandrigsplaatsen door te gaan. Indien het
onverhoopt mocht gebeuren, dat men het met de leden van den Krijgsraad niet eens
kon worden, dan moest men maar een nominatie maken en aan Zijne Hoogheid
overhandigen. Maar, had de Prins er nog aan toegevoegd, hij wilde er veel liever van
geexcuseerd zijn en hoopte, dat men het eens zou worden. Dienzelfden middag, toen
de Krijgsraad weer vergaderd was, troffen de heeren het bijzonder. Zijne Doorluchtige
Hoogheid werd dien middag door de Magistraat op het stadhuis, in de raadszaal, op
een maaltijd onthaald en omdat de Prins de mooie schilderijen wilde bezichtigen,
bracht hij ook,

1) Willem van Loon had in het begin der pachtersoproeren op de Botermarkt met scherp laten
schieten, waarop zijn huis door schutters moest worden bewaakt. Wagenaar, Va d . G e s c h .
XX, 221.
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vergezeld van alle leden van de Regeering, een bezoek aan de Krijgsraadkamer, waar
Bicker Raye en de andere manhafte heeren zaten te delibereeren. Gecommitteerden
uit alle wijken hadden aan den Krijgsraad verzocht gunstig te reflecteeren op de door
hen gedane verkiezingen; ten slotte besloot men het te doen, in het belang van de
rust van de stad. ‘Maar’, voegt B.R. er aan toe, ‘alleen voor ditmaal, sonder
consequentie in het toekomende’. Vervolgens ging men over tot de verkiezing van
de vijf kolonels. Een volledige lijst van alle officieren der Amsterdamsche Manhafte
Burgerij in de zestig wijken van de stad, volgt hierna. Bicker Raye's carrière bij de
schutterij was afgeloopen.

[14 September]
Op den 14den September krijgen we een opgave van de verschillende personen, die
door den Prins uit hun ambten waren ontslagen en van de nieuwe benoemingen. Het
werk te Amsterdam was hiermee achter den rug en Zijne Hoogheid vertrok den
volgenden dag naar den Haag, nadat hij eerst onder het gehoor van dominee du
Marchie den dienst in de Nieuwe Kerk had bijgewoond.
Er waren voor het vertrek van den Prins wel dertig compagnieën burgers onder
de wapenen, maar ditmaal was Bicker Raye niet van de partij. Tot aan den Overtoom
was de weg geheel afgezet. Onder het geschal van velerij ‘musikale instrumenten’
verliet Willem IV de stad. Vooraf gingen vijf koetsen met magistraatspersonen, w.o.
ook de vier Regeerende Burgemeesters, gekleed in hun plechtgewaden. Daarna
kwamen de 50 voornaamste scheepstimmerlieden met 10 muzikanten en hun groote
vlag, waarop met gouden letters ‘Voor Oranje en de Vryheyt’ stond. Dan volgden
de gecommitteerden van de zestig compagnieën der Manhafte Burgerij twee aan
twee, en hierachter reed de vorstelijke koets met zes paarden waarin Zijne Hoogheid
had plaats genomen. Tenslotte nog drie koetsen, eveneens met zes paarden, waarin
verscheidene voorname heeren zaten.
De Prins was allervriendelijkst. Hij was zeker blij, dat alles achter den rug was.
Buiten de Leidschepoort werd, onder het losbranden van het geschut, afscheid
genomen en denzelfden dag, 's avonds om zeven uur, was de Erfstadhouder weer in
den Haag terug.
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Bicker Raye moest met eenige andere heeren naar den Haag om den eed te doen voor
Gecommitteerde Raden, als ‘collecteurs van de inkomende granen, de ronde maat,
de Waag en inkomende tabak en groffe waren, voor 's lands recht over deze stad en
ressorte van dien.’ Per afgehuurde postwagen vertrok men, op 7 November, maar
omdat zij meenden de instructie van de H.H. Staten van Holland niet te kunnen
nakomen en observeeren, keerden de heeren weer

onverrichterzake terug. Zij hadden order gekregen hunne ‘remarke’ schriftelijk,
binnen een maand, aan de Edl. Heeren Gecommitteerde Raden over te geven.

[8 November]
De boterverkooper Tiepken was bij de jongste relletjes een van de voornaamste
oproermakers geweest. Hij is op 8 November zeer ellendig als een dol en disperaat
mensch gestorven.
Een verschrikkelijke moord. Een jodin heeft een meisje van twaalf jaar, van diezelfde
natie, op een gruwelijke wijze, op het secreet bij Uilenburg vermoord. Gelukkig heeft
men haar zoo te zeggen op de daad geattrapeerd en is zij onmiddellijk in hechtenis
genomen.

[26 November]
Op 26 November is er weer een van de oproermakers dood. Een lakenkooper, Hendrik
Swan, uit de Bloedstraat.
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Hoofdstuk XVIII
Anno 1749
[2 Januari]
‘SEER vuyle pasquillen, genaamd de Rarekiekkas’, waren uitgegeven en verspreid.
De maker er van was een zekere Vos, een rijgelijfmaker, die in de Spaarpotsteeg
woonde. De justitie maakte korte metten met hem. Op 2 Januari werd de 64 jarige
man ‘van de straat gelicht’ en voor twintig jaar op een secrete plaats in het Rasphuis
opgeborgen.
En op 7 Januari werd ook de boekverkooper Olofse uit de Gravenstraat, achter de
Nieuwe Kerk ‘van de straat gelicht’ en in de Boeyen gezet, onder verdenking, dat
hij ‘vervoejelijke pasquillen’ op de Regeering had gedrukt en verkocht.
Twee dagen later werd de man om zeven uur 's morgens, bij het openen van de
poort, zwaar geboeid met een wagen naar den Haag getransporteerd.

[17 Januari]
Op 17 Januari ‘swaare brant bij een bakker op de Lindegracht. De vrou, reets uyt
den huyse sijnde, bemerkte dat haar twe kinders op een opkamertje nog te bet lagen,
liep niettegenstaande dat sij seuve maande swanger was, weder in huys om haar
kinders te redden. Met haar twe kinders en een oude vrouw is sij ellendig om het
leven gekoomen.’

[25 Januari]
Op den 25sten Januari werd er justitie gedaan. De 17 à 18 jarige jodin, die kort
geleden een jodenmeisje vermoord had, werd gewurgd, een vrouw en negen kerels
gegeeseld en één gebrandmerkt. Juist toen de tweede kerel voor de paal kwam, om
zijn afstraffing in ontvangst te nemen, ontstond er op den Dam een verschrikkelijk
tumult. Een zakkenroller was op heeterdaad betrapt en in de herrie,
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die nu volgde, raakten honderden onder den voet. Hoeden, paruiken, muilen, schoenen
gingen verloren, maar niemand werd ernstig gekwetst en de zakkenroller, die geheel
tegen zijn zin de oorzaak van het tumult was geweest, kwam in de Boeyen terecht.

[31 Januari]
‘Op 31 Januari overleed Mevrouw de Weduwe van den Heer Andries Pels in een
zeer hoogen ouderdom en krachtig veel gelt nalatende’. Onze dagboekschrijver noemt
ditmaal geen bedrag. Wel jammer, want merkwaardig genoeg taxeert Bicker Rayer
de erfenis gewoonlijk hooger dan de officieele aangifte voor het middel van collaterale
successie.

[1 Februari]
Op 1 Februari had de gewone jaarlijksche Burgemeestersverkiezing plaats. Evenals
de schepenverkiezing. Ook ‘sijn uit een voorheen overgelegde nominatie, door Sijn
Doorluchtige Hooghijt onsen seer geliefden Erfstadhouder tot Schepen geeligeert’,
volgen de namen. Aldus deelt Bicker Raye ons deze gebeurtenis mede. ‘Onsen seer
geliefden Erfstadhouder’, zou hij dat wel oprecht meenen?

[20 Februari]
‘Op 20 Febr. is alhier in de Buyten Amstel geariveert een salmvisser, van de Maas
met een groote Boomschuyt, waarin waaren drie hondert levendige Salmen, dewelken
springende alhier successievelijk op de Vismarkt sijn verkogt, hetgeene voor desen
nooyt gebeurt is en alwaar de visser sijn reekening seer wel bij gevonden heeft.’
Een zeer voornaam kleermaker, in de Huidenstraat woonachtig, was in de
Heerengracht verdronken. Deze was aanvankelijk niet van plan geweest door
verdrinking een eind aan zijn leven te maken. Hij had zich, om drie uur 's nachts,
met een zelfkant aan de leuning van de brug opgehangen. De zelfkant was echter
niet sterk genoeg en het slachtoffer viel, met den strop nog om zijn hals, in het water
en verdronk.
De kleermaker had een zoon, die een goddelooze lichtmis moet geweest zijn,
waaraan hij veel ‘displisier’ beleefde. Steeds had de jonge man geld noodig, maakte
dan spektakel en schold zijn vader voor al wat leelijk was, dat hij het met een meid
hield en zijn
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kinderen te kort deed, enz. Dat moet den vader zoo'n verdriet gedaan hebben, dat hij
ten slotte zelfmoord pleegde.

[14 April]
Bicker Raye had zijn jeugd te Maarsen doorgebracht. Hij en zijn familie vertoefden
er nog dikwijls. Waarschijnlijk is het daarom, dat hij ook zoo'n belang stelde in
Cornelis Hoog, den Leidschen schippersknecht, die ook uit Maarsen afkomstig was.
's Mans overlijden wordt ons in bijzonderheden medegedeeld.
Hij was op 14 April, tamelijk gezond, naar Leiden gevaren, was daar gansch niet
wel geworden en resolveerde dus over Haarlem naar Amsterdam te varen. Halfweg
willende overloopen, viel hij onderweg neer en was dood, latende een zwangere
vrouw en vier kinders na. Hij was een trouwe ‘brootwinder’ voor zijn gezin.
De uitdrukking ‘Halfweg willende overloopen’ vereischt wellicht eenige toelichting.
De trekvaart tusschen Haarlem en Amsterdam was nl. in twee stukken, die niet met
elkander in verbinding stonden. Bij het Huis ter Hart, dat halfweg Haarlem stond,
hield het eerste stuk op en omtrent 70 roeden (260) meter) verder, begon het andere
stuk. Schuiten konden dus niet doorvaren en de reizigers moesten die 260 meter te
voet afleggen.
Deze trekvaart in twee stukken was weer een eigenaardig staaltje van de
binnenvaartpolitiek in die dagen en den naijver tusschen Haarlem en Amsterdam.
Haarlem wilde n.l. niet, dat de schepen, die van den kant van Leiden of Gouda op
het Haarlemmermeer kwamen, Amsterdam zouden kunnen bereiken, zonder Haarlem
aan te doen. Dat voordeeltje wilden ze niet missen, vandaar die trekvaart, die niet
doorliep1). En het was bij dat overstappen dat vriend Cornelis Hoog in elkaar zakte
en stierf.
Mr. Augustus van Middelgeest, de oudste advocaat van de rechtbank en ontvanger
van het maalloon van de korenmolenaars, was een geheel-onthouder. Die waren er
in de achttiende eeuw maar heel weinig en maar al te dikwijls is onze schrijver in de
gelegenheid te vermelden, dat een overledene, tijdens zijn leven van een goed glaasje
hield. Ditmaal wordt ons echter medegedeeld; de

1) De heer Beyerinck heeft blijkbaar den toestand bij den Overtoom en dien bij Halfweg met
elkaar verward. Een blik op de kaart bewijst, dat het afbreken der in 1631 gegraven trekvaart
bij Halfweg aan andere oorzaken moet toe te schrijven zijn, dan hij noemt.
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man dronk nooit wijn of bier, ‘niets anders als water en koffij en thee’. Ondanks of
dank zij dit alles, was hij bij zijn overlijden bij de tachtig jaar en nog altijd ‘seer
stark, vigilant en wel ter been’ geweest. Van podagra enz. zal de sobere Mr. Augustus
van Middelgeest wel nimmer last hebben gehad.
De justitie had een timmermansbaas, nadat hij eerst behoorlijk gegeeseld enz. was,
in het Rasphuis gezet. De man had een zilversmidswinkel leeg gestolen. In het
Rasphuis beviel

het den man blijkbaar niet. Hij had het daar trouwens door zijn gedrag heelemaal
verbruid en de directeur (de ‘vader’ zei men destijds) had hem braaf met de bullepees
bewerkt en toen gecondemneerd om acht dagen in den ‘waterkelder’ door te brengen1).
Wij kunnen ons begrijpen, dat het den gevangene daar ook niet bijster beviel. Hij
gebruikte dus die acht dagen heel nuttig. Door de dikke muren heen en onder de
fundamenten door, wist hij uit zijn kille verblijfplaats in de open lucht te komen en
wel op de plaats van een huis, dat in de Kalverstraat uitkwam. Van achteren in dat
huis te komen was een klein kunstje, maar voordeur en zijkamer waren op het
nachtslot en hij zag geen kans dit open te breken. Dan maar naar boven. En uit het
zoldervenster liet hij zich, met behulp van een katrol, in de Kalverstraat zakken. De
man was vrij. Dat gebeurde om drie uur 's nachts en den volgenden morgen bemerkte
de ‘vader’, dat zijn verpleegde gevlogen was. Een kranig stukje uitbrekerswerk.

[15 April]
1) De Waterkelder zou een onderaardsch vertrek in het Rasphuis geweest zijn, dat door den
daarin opgeslotene door pompen watervrij moest worden gehouden. Wagenaar:
A m s t e r d a m , II, 253, spreekt dit feit absoluut tegen, erkent echter, dat er in een
W e g w i j z e r v a n A m s t e r d a m van gesproken wordt. Raye's mededeeling bewijst,
dat men het feit aannam, ook in kringen, die na aan de regenten verwant waren.
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‘Op 15 April is de heer Josua van der Doos overleden, sijnde in sijn leeven capiteyn
geweest van verschyde koopvaardijschepen, als meede verschyde ryse te kaap
uitgerust geweest, is alomme voor een seer stout Zeeman bekent geweest’.

[2 Juni]
‘Op 2 Juni wilde eenig gemeen volk het huys plunderen van de heer Deknatel2),
predikant in de Mennonitengemeente op de Lelygracht,

2) Ds. J. Decknatel, uit Norden, sedert 1726 predikant, stond inderdaad in betrekking tot de
Hernhutters, aan wie hij verschillende diensten bewees, toen zij hier het terrein verkenden
voor een nederzetting in Suriname. De eerste pioniers vertrokken gelijk met Joan Raye (blz.
494) naar Suriname. Verg. een weldra verschijnende studie van den heer C.K. Kessler: H o e
d e e e r s t e H e r n h u t t e r s n a a r S u r i n a m e k w a m e n . Vlg. de Bie en Loosjes:
Biogr. Woordenb. op Deknatel, zou het volk hebben geroepen: Zij gelooven dat God geen
God is, maar zij gelooven in een Eyland. Deknatel moest toen beloven geen oefeningen meer
thuis te zullen houden.
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omdat daar in huys, so men sijt, telkens collegie wiert gehoude van de Hernhutterse
gesintens, 't geen so ver gong, dat vier compagnien burgers in de wapens kwaamen
om 't gemeen sulks te beletten.’

[7 Juni]
Over den in 't vorige jaar gesloten vrede werd op 17 Juni een algemeene dankdag
gehouden en op den 13den werd in de gansche Zeven provincien ‘Fictory gebrand’
(sic) en vreugdevuren ontstoken. Alhier had men op den Dam, de Botermarkt,
Nieuwmarkt, Weesper-, Haarlemmer-, Leidsche en andere pleinen overal vijf stellages
opgericht, waarop drie hoog, piktonnen werden gebrand, die driemaal ververscht
werden. Ook bij de Oost-Indische Compagnie, aan het slachthuis, voor de Admiraliteit
en voor het West-Indisch Huis op den Singel. Geen wonder dat de lucht, het water,
de straten continueel vol vuur en rook waren. Aan vuurpijlen, luchtballen,
waterwerken en voetzoekers was er ook geen gebrek. Vooral Roman, op den
Binnen-Amstel, en kapitein Sorg, op 't Rokin, hadden extra hun best gedaan. Ook
verschillende ‘collegies’ (clubs of societeiten) hadden zich niet onbetuigd gelaten,
zooals die in de Plaats Royaal op den Binnen-Amstel en die in de Nieuwe
Stadsherberg aan den Buitenkant. Zeer vele huizen waren fraai geïllumineerd. Het
feest slaagde uitstekend, want het was prachtig weer en er gebeurden geen ongelukken.
Zelfs vloog er niets in brand, wat nog al te verwonderen is.
Na al die feesten ter eere van den gesloten vrede, werd op 16 Juni de collecte, op
order van den Staat, door alle zeven provincies, zoowel in de steden als ten platte
lande, ‘tot wederopbouwing der gerenueerde kerken en huysen der onmagtige
ingeseetenen van de meest door den oorlog geleeden hebbende plaatsen als Bergen
op Zoom en Steenbergen’ gehouden.
Later wordt ons medegedeeld, dat die collecte in de geheele provincie 190.942
gulden had opgebracht. Amsterdam alleen had 100.000 gulden gegeven.
Dominee Brunings, Hoogduitsch leeraar1), was beschuldigd aan de Hernhuttersche
stellingen vast te zitten. Daarover was veel beweging

1) Terwijl in alle kerken der Gereformeerden in de Nederlandsche taal gepredikt werd, gaf de
overkomst van Duitschers tijdens den Dertigjarigen Oorlog aanleiding tot het beroepen van
een leeraar, die in de Hoogduitsche taal predikte. Deze dienst had plaats in de Nieuwezijds
kapel op Zondagmiddag en op Woensdagavond om de 14 dagen. Men zie ook blz. 343.

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

171
in den Kerkeraad geweest. Zelfs hadden eenige lidmaten gemeend het hem te kunnen
bewijzen, waardoor het zeer ‘aparent’ was geworden, dat de ‘stoel’ hem zou ontzegd
worden, ‘waarvan men sijdt hij sulken alteratie geset hat, dat hij daar van soude sijn
overleeden’.
De doodsoorzaak van de huisvrouw van den Heer Willem Coffens, tabaksverkooper,
was de volgende: zij kreeg ‘een besloote koliek en jigtige verstopping in de
ingewanden’. In drie dagen was de frissche en vroolijke vrouw gezond en dood.
p;
In het huis van Monsr. Dirk van den Ende, waren dieven geweest. Rijk was de
buit niet, waarvoor de deuren van het huis en van een latafel moesten geforceerd
worden. Eenige flesschen wijn, een halve oude kaas, twee borstrokken, een sitse
kabaai en eenige andere goederen, was alles wat vermist werd. De dief werd een
paar dagen later gemakkelijk gevonden. Het was een Duitscher, die als knecht bij
den tuinman gewerkt had. De stakker bekende grif en gaf alles terug, behalve den
wijn en een stuk van de kaas, die reeds verorberd waren. Na zijn bekentenis had de
‘mof’ kans gezien de beenen te nemen. Men heeft men maar laten loopen.

[24 Juni]
Op 24 Juni betrof het een ernstiger feit. Het gebeurde in een logement op het hoekje
van de Wijde Kapelsteeg bij de Kalverstraat. Daar sloop een dief, 's morgens vroeg,
door de openstaande voordeur naar binnen en richtte zijn schreden naar een zijkamer,
waar een heer sliep, die als onderkoopman naar Oost-Indië zou gaan. Uit diens broek,
die over een stoel hing, haalde de insluiper een goudbeurs en pakte verder nog een
horloge en een kostbare degen. Met zijn buit de deur uit willende gaan, vroeg de
hospes hem, wat hij gedaan had en de man beweerde toen de kleermaker te zijn. Dat
was al heel dom, want de hospes pakte hem beet en zei: dat lieg je. Toevallig had hij
zelf den onderkoopman een kleermaker gerecommandeerd. Intusschen schoot de
knecht toe; men nam den dief alles weer af en de schoutendienders brachten hem
naar de Boeyen.
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[26 Juni]
Sara Hinlopen, de weduwe van den Edl. Heer Mr. Jacob Bicker Henricksz., in zijn
leven Schepen en Raad dezer stad, overleed in den ouderdom van 89 jaar op 26 Juni.
Zij moet een krasse oude dame geweest zijn, want, behalve dat zij eenige jaren blind
was geweest, was zij tot een week of vier voor haar dood zeer frisch en gezond en
kon zeer smakelijk eten, drinken en slapen. Zij had considerabel veel geld nagelaten,
‘sijnde uytsteekent gierig geweest’, hetgeen zij, niettegenstaande zij wel nadere
erfgenamen had, op eenige kleine legaatjes aan haar bedienden na, allemaal aan den
Burgemeester Geelvinck en zijn drie zusters had vermaakt.
Bedeelden, die geen recht op steun konden laten gelden, had men in dien tijd ook al.
Twee vrouwspersonen, die bij elkander op de Boomsloot woonden en het gansch
niet noodig hadden, genoten vele jaren alimentatie van de diaconie. De vrouwtjes
hadden het best. Zij hadden een verschwaterschuit, waarop een knecht, die daar water
mee ging halen, dat zij verkochten en waarmee zij mooi geld wonnen. Zij zaten dan
ook wat deftig in haar huishouden en hadden mooie meubeltjes en nog een heeleboel
meer.
Nu wilde het geval, dat een van de twee stierf en Heeren diakenen resolveerden
om het overgebleven mensch in het Besjeshuis te plaatsen en haar boel ten profijte
van de diaconie te verkoopen, waarover zij zoo'n ‘alteratie sette’ en zoo ‘desperaat’
werd, dat zij 's avonds voor haar deur in het water sprong en zich onder haar eigen
waterschuit verdronk.

[2 Juli]
Op 2 Juli overleed de Heer Willem Jochems. Een man van hooge jaren, maar zeer
gezond en sterk, hoewel hij in zijn leven veel ‘fatiges’ had doorgestaan; hij was
eenige jaren als slaaf bij de Turken gevangen geweest, was altoos een zeer stout man
geweest, een flinke kerel, en tot zijn dood een groot liefhebber van ‘Trijntje’.

[3 Juli]
Aan boord hadden ze hem niets durven doen, maar eenmaal aan den wal, besloten
de vier matrozen, die door den stuurman onheusch behandeld waren, eens eventjes
wraak te nemen en hem flink
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af te tuigen. Ze troffen het, want in de Hoogstraat kwamen ze hem op 3 Juli tegen
en toen sloegen ze er maar onmiddellijk op los. Het was geducht zooals de man er
van langs kreeg. Hij werd zoo geslagen en getrapt, dat zijn hoofd wel eens zoo dik
was als anders. Een van de vier vond het evenwel nog niet genoeg, maar de stuurman
trok zijn mes en gaf zijn aanvaller van onderen een steek in den buik. De man liep
wankelend nog eenige schreden verder den burgwal op, maar zakte op het pleintje
van de Fransche kerk morsdood in elkaar.

[5 Juli]
Mattheus Lestevenon Abramsz, een neef van Mattheus Lestevenon van Berkenrode,
den raadsman en vertrouwde van den Prins, werd volgens Bicker Raye op 5 Juli
aangesteld tot kapitein over een compagnie soldaten te Amsterdam in garnizoen.
Lestevenon was tot nu toe 2e secretaris van de Weeskamer geweest. In zijn plaats
werd nu Jan de Bas benoemd. Deze Jan de Bas was dezelfde, die het vorige jaar zijn
bruid geschaakt had, toen zijn aanstaande schoonmoeder het huwelijk niet toe wilde
staan.

[23 Juli]
Waarom Jacob voor de tweede maal een opgave moest indienen, vernemen we niet.
Was de eerste soms niet al te juist geweest? Hoe 't ook zij, op 23 Juli heeft hij, op
order van de Hoog Mogende Heeren Staten van Holland en Westfriesland, nogmaals
schriftelijk aan de Edl. Groot Achtbare Heeren Burgemeesteren moeten opgeven, en
onder eede bevestigen dat zulks naar zijn beste weten gedaan was, hoeveel inkomen
hij had uit zijn ampten, zoo van traktement als emolument en salaris, alsmede wat
uitkeering of recognitie hij daarvan moest geven, met de namen van hen, aan wien
hij zulks moest uitkeeren. Verder moest hij opgeven, waar hij woonde en ook de
adressen van hen, aan wie hij een uitkeering moest doen1).
Laten we hopen, dat hij het ditmaal tot tevredenheid van de Heeren gedaan heeft.

[28 Juli]
1) Deze zaak was eenigszins anders en van grooter belang, dan de heer Beyerinck vermoedde.
Na de onlusten in Rotterdam bracht Z.H. in de Staten van Holland een advies uit, waarin hij
er op wees, ‘dat de ingesloopen abuysen in de ambten de source van de beweging waren.’
Besloten werd nu, dat geen ambten mochten worden vergeven dan aan personen, die ze zelf
waarnamen, verder, dat ze niet mochten worden bezwaard met uitkeeringen; eindelijk, dat
de stédelijke regeeringen lijsten moesten overleggen van de ambten met derzelver rendement.
Blijkbaar heeft Raye hiervoor gegevens moeten verstrekken; waren deze inlichtingen bewaard,
dan zouden we hier een kostelijke bron hebben voor de knoeierijen met ambten. Nu is de
lijst van Amsterdam ingekomen bij Gecommitteerde Raden op 4 Sept. 1748; de Rijksarchivaris
deelde mij echter mee, dat zij niet de opgave van de retributies bevat, die blijkens Raye's
aanteekening wel gevraagd en verstrekt zijn.
Na den dood van den Prins is ook in dit opzicht alles bij het oude gebleven.
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In de oorlogsjaren was de comedie gesloten geweest. Maar nu, op 28 Juli, werd de
schouwburg weer geopend en gaf men voor dien avond een gelegenheidsstuk genaamd
‘Lewendaal herstelt door
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de vreede’1). Of de voorstelling mooi was, wordt niet vermeld. Trouwens Bicker
Raye is maar zeer sober met zijn berichten over den schouwburg; voor
tooneelrecensies schijnt hij weinig te voelen.

[2 Augustus]
Adriaan van Hogenhuyse was luitenant van een compagnie soldaten en tevens
drilmeester van de Burgerij. Sedert eenigen tijd werden de schutters immers meer
militair geoefend, dan vroeger het geval was. Deze krijgsman was op 2 Augustus
‘subiet’ overleden. Hij had 's avonds zijn broer van de Haarlemmerschuit afgehaald,
kreeg thuiskomende zware pijn in de lendenen en was in een uur gezond en dood.
Op 7 Augustus werd het stoffelijk overschot met de volgende statie in N.Z. Kapel
ter aarde besteld. Eerst vijf aansprekers, daarachter het lijk door twaalf sergeanten
van de militie gedragen, met sjerp en bloote degen op de kist. Daarachter liepen de
onlangs benoemde kapitein Lestevenon met de vaandrigs van Hamel en Suyderhof
en verder de familieleden en vrienden van den overledene. De stoet werd gesloten
door twaalf grenadiers.
Sedert eenigen tijd hielden eenige personen, die zich oprechte patriotten noemden,
in een tuin in de Plantage geregeld bijeenkomsten. Dat was niet naar den zin van een
zekeren Arie Falk, een schuitevoerder, die er met eenige van zijn makkers op afging,
de vergadering verstoorde en de bijeenkomst belette2).
‘Een heel slegt vrouwspersoon’ was in de Servetsteeg door drie Oost-Indiesvaarders
vermoord. Zij waren direct gevlucht, maar de ‘pol’ waar dat vrouwmensch het mee
hield, een modderman, werd bij den kop gevat en voort in het Schoutshuisje gebracht.
Boston was een van de weinigen geweest, die in het actiejaar 1720 schatrijk waren
geworden. Hij liet dan ook bij zijn overlijden enorm veel geld na. ‘Hij dee so stark
in de Engelse effecten, dat hij bij een resconter sestig duysent pont Banq en vier en
seuventig duysent pont Engels oost liet disconteere, bedragende dese somma twee
millioen hondert en twee en seuventig duysent guldens’.

1) De schouwburg, sedert 1747 gesloten, werd heropend met genoemd stuk van Lucas Pater,
dat zooveel bijval vond, dat het 22 maal achtereen werd opgevoerd. De titel is geïnspireerd
door dien van Vondels drama, 100 jaar te voren na den vrede van Munster opgevoerd.
2) Zie Wagenaar: Vad. Gesch. XX, 349 en van der Vijver, II, 353.
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[4 Oktober]
Lieve Gravia, de oudste zoon van Hendrik Gravia, was sous-lieutenant te Nijmegen
in garnizoen. De jongeman stond bekend als een ‘seer stoute, questieuse en gevaarlijke
jongeling, die de siel in het lighaam rammelde en die in geen geselschap kon wesen,
daar een glaasje gedronken wiert, of hij sogt absoluut rusie’. Dat had hij onlangs
weer gedaan en hij was toen (op 4 October) door een anderen officier overhoop
gestoken.

Poortje van het Zuiderkerkhof.

Raye's vrouw zaliger had nog een oude nicht, een juffrouw Tengnagel genaamd
Gansenep, die niet in goeden doen was en door haar familie ondersteund werd. Vooral
de heer Jacob de Bruyn had haar steeds het noodige voor haar onderhoud gegeven,
waartoe ook Bicker Raye het zijne had gedaan. Nu zij overleden was, werd zij ook
door de familie in de Zuiderkerk op een ordentelijke wijze ter aarde besteld.

[5 November]
Op 5 November was de makelaar Bogaard, die geruimen tijd in hechtenis gezeten
had wegens onvoorzichtig spreken over Zijne Doorluchtige Hoogheid of deszelfs
familie, eindelijk vrijgelaten.
Doctor Pingree was een een menschenvriend. Hij was een buitenlander en verstond
niet eens de Hollandsche taal. Hij was dus genoodzaakt zich altijd door zijn meid,
die als tolk fungeerde, te laten vergezellen bij zijn visites, die hij bij de arme menschen
om niet maakte. Behalve dat, zond hij zijn patienten van zijn huis nog soepen en
allerlei andere dingen tot verkwikking.
Door ‘druke beesigheden’, vermoedelijk zijn collecteurschap, dat hem veel
beslommeringen bracht, heeft onze schrijver eenigen tijd vergeten zijn dagboek bij
te houden. Hij bericht echter, dat in den
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loop van de maand November, de Prins de stad voorbij gevaren is, op zijn reis naar
Friesland. Aan de Admiraliteitswerf was Zijne Hoogheid even aan wal gegaan.

[2 December]
Bicker Raye kan soms van die zielige verhaaltjes doen. Nu weer op 2 December van
dat dochtertje van den smid uit de Foeliedwarsstraat, die 's avonds met een schelling
door haar ouders, om een lood of wat koffie werd gezonden naar den koffiewinkel
in de buurt. Het kind had de schelling op de toonbank gelegd, maar de winkelier, die
het geldstuk ‘naar gedagte onversiens’ opgestreken had, beweerde, dat het niet zoo
was, en begon haar uit te schelden voor dievegge en zelfs te dreigen het aan den
Schout aan te geven. Het meisje kreeg het nu zoo benauwd, dat zij zonder koffie de
deur uitliep, in het water sprong, en verdronk.
Toen het kind vermist was, werd een oproep in de couranten gezet en drie weken
later werd het lijkje door een modderman opgevischt.

[9 December]
Cornelis Jacob van der Lijn was kort geleden tot vendumeester van de schepen en
koopmanschappen aangesteld. Op 9 December trad deze jongeling van negentien
jaar in het huwelijk met Johanna van Marselis, de oudste dochter van Jan van Marselis,
koopman op de Heerengracht ‘daar de twee zeegoden op de gevel leggen’. Bruid en
bruigom waren precies even oud en geboren in Maart 1730. Bicker Raye zegt, dat
de bruid nog geen zestien was en de bruigom een en twintig, maar hij vergist zich
waarschijnlijk.

[14 December]
Eerst had zijn neefje uit Suriname, Joan Raye de mazelen gehad en nu op 14 December
krijgt het jonge mensch de kinderziekte. Oom heeft hem van school genomen blijkbaar was hij op een kostschool - en in zijn huis genomen, waar hij beter opgepast
kon worden.

[21 December]
In het vorige jaar (zie bladz. 159 en 164) was Bicker Raye aangesteld tot collecteur
van de Inkomende granen enz., wegens 's lands recht. Hij had er reeds een vergeefsche
reis voor naar den Haag moeten maken. Op 21 December werd hij alweer door de
Edl. Mogende Heeren
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Gecommitteerde Raden geordonneerd in den Haag voor dat college te compareeren
en vernieuwing van den Eed te doen. Hij had daar weinig lust in. Wel had hij op
verzoek van den Heer Burgemeester Mr. Jan Six, sedert Augustus 1748 met approbatie
van Heeren Gecommitteerde Raden tot nu toe het baantje waargenomen, ‘dog also
de instructie, dien aangaande gemaakt, mij seer beswaarlijk voorkwam te observeeren
en ik nog andere redenen hat, heb ik mijn demissie daar van versogt’. Die is hem
dan ook verleend.
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Hoofdstuk XIX
Anno 1750
[8 Januari]
OP 8 Januari overleed de vroegere burgemeester Mr. Jan Six, die in 1748, met zoovele
anderen, door den Prins-Erfstadhouder was geremoveerd. Hij had op de Heerengracht
gewoond in het prachtige dubbele huis (thans no. 495).
Bicker Raye vermeldt zijn overlijden aldus: ‘op 8 Januari is de Edl. Groot
Achtbaren Heer Mr. Jan Six, Heere van Hillegom en Vromade, Oud-Burgemeester
en Raad dezer stad en Meesterknaep van Holland en Westfriesland, in den ouderdom
van 84 jaar en 11 maanden, na een korte onpasselijkhijt van verkouwenthijt en een
sinking op de borst overleeden, latende een vrouw en een zoon na, beneffens
onnoemelijke schatten van geld. Sijn Edl. was na sijn jaeren een sonder weerga stark
man, hat seer schoone presentie en een onbegrijpelijke prontitude, dog wat fors
(ruw)’.
Aldus onze dagboekschrijver. Laten wij nu eens hooren wat de griffier der
Staten-Generaal, Hendrik Fagel aan kleinzoon Mr. Hendrik Fagel Jr. mededeelde:
‘daar waren toen Burgemeesters Sautijn en Six, die zich door de infaamste
knevelarijen en extorsies tot een voorwerp van den algemeenen haat hadden gemaakt:
zij waren gewoon geen ambt aan iemand te geven, of deze moest een zeker quantum,
bij wijze van retributie, betalen. Men wist dat zij dikwijls jarenlang ambten van 4,
5, 6000 gulden onbegeven liet en de traktementen daarvan onder elkander verdeelden:
dit was inderdaad een drukkende aristocratie’.
Wij hebben alle reden te gelooven, dat de griffier Fagel niet overdreef, maar wij
zullen het Bicker Raye niet al te kwalijk nemen, dat hij die toestanden blijkbaar heel
gewoon vond en het niet bij hem opkwam ze te laken. Hij behoorde immers zelf tot
die ‘aristocratie’ en had ook
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van die toestanden, uit de eerste helft der 18de eeuw, geprofiteerd. De gewezen
burgemeester werd met tien koetsen in de Nieuwe Kerk met veel statie in deszelfs
Familiekelder begraven.

[15 Januari]
‘Op 15 Januari heeft het comptoir van de weynen, mee, brandewijn wegens 't Lants
Regt een begin genomen; so sijn ook begonnen met 1 Jan. alle de de verdere
impositien voor 't gemeene Landt, in plaats der afgeschafte pachten’.

[20 Januari]
‘Op 28 dito is de heer Bennarts na een korte siekte overleeden; hij was nog een vryer
en bewoonde twee kapitale huysen, het eene op de Kysersgragt bij de Vyselstraat,
alwaar hij sliep, en het andere op de Kysersgragt bij de Westerkerk, alwaar hij alle
middage gong eten en door dienstbooyen liet bewoonen. latende considerabel veel
gelt na, dat sijn neeven en nigten erfen’.

[2 Februari]
Marie Anne van Robais, een française, die in 1745 met den Amsterdamschen bankier
Daniel Hogguer getrouwd was, was de dochter van Samuel de Robais, een beroemd
lakenfabrikant te Abbeville, die met een Hollandsch Gereformeerd arbeiderspersoneel
werkte1). Deze Fransche dame overleed op den zen Februari. ‘Op 2 Februari is de
huisvrou van den Edl. Achtb. Heer Regeerend Scheepen Daniel Hogguer overleden.
Sij was een liefhebster van paartrijden en had eenigen tijd geleeden het ongeluk gehat
van het paart te vallen op het hooft, hetgeen men meent oorsaak van haar doot te
sijn’.
Monsr. Bouer, een kastenmaker, was door zijn hondje, dat plotseling dol was
geworden, gebeten. De gevolgen bleven niet uit, want hij was eenige dagen later ook
dol geworden en was ellendig gestorven. Ook andere huisgenooten waren wellicht
gebeten, maar die waren op 11 Februari nog wel en wij vernemen er verder niets
meer van.
Jeronimus Tonnemans was eenigszins zwaarlijvig en droeg een ‘galg’ (bretels) om
zijn broek op te houden. Om die ‘galg’ nu weer te beletten van zijn schouders te
glijden, was er over de borst een dwarslint, maar de man was zoo dik, dat genoemd
dwarslint hem

1) Evenals het citaat van Fagel op de vorige bladzijde, zijn deze gegevens ontleend aan Elias
werk. Verg. I : CXLIII, en II, 985.
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drukte, en er een gezwel ontstond, dat naar binnen doorbrak. De oorzaak van 's mans
overlijden op 26 Maart.
Jeronimus Tonnemans was dus eigenlijk door de ‘galg’ gestorven. Verder vernemen
wij, dat de overledene een groot liefhebber van schilderijen was en een fraai kabinet
van de allervoornaamste meesters heeft nagelaten.
Met een trouwbelofte viel in die dagen niet te spotten; dat ondervond een ‘kerel’ die
bij de Oost Indische Compagnie had dienst genomen als kwartiermeester. Toen het
er op aankwam aan boord te gaan, voelde de man blijkbaar weinig voor de Oost. Hij
had twee maanden gage opgestreken en ging er van door, maar werd bij den kop
gevat en in de Boeyen gezet. En nu ‘quam er een vrouwmens op, die bij hem in de
kraam moest en troubelofte van hem hat, sodat hij van Heeren Schepenen
gecondemmeert wiert om in de Boeyen met dat vrouwmens te trouwen’. Hiermede
was de trouwbelofte vervuld en kon de jonggehuwde vrouw weer heengaan. Haar
echtgenoot werd toen eerst op een geeseling onthaald en vervolgens, geboeid, aan
boord van een compagniesschip gebracht, om, ditmaal als gewoon matroos, naar
Indië te varen.

[20 Mei]
Om de taak van de schutterij (de Edl. Manhafte Burgerij) een beetje te verlichten
had de Regeering, in het begin der achttiende eeuw, een paar compagnieën soldaten,
elk van twee honderd man, in dienst genomen. Dit korps kreeg nu op 20 Mei een
uniformverandering. In plaats van de witte rok, werd een blauwe ingevoerd met
roode opslagen en de driekante steek werd door de meer moderne en heel wat
krijgshaftiger grenadiersmuts, maar Pruisisch model, vervangen. Ook kregen de
compagnieën pijpers.

[10 Juni]
Een lijkgedicht op den Hoog Edl. Groot Achtbaren Heer Mr. Jan Sautijn was
verschenen, ‘dat men segt wat erg aanstootelijk voor de tegenwoordige Regeering
van de stad te sijn.’ De boekdrukker van Hattum, die het gedicht gedrukt en verspreid
had, werd daarom, op 10 Juni, in een boete van duizend gulden geslagen en voor
tien jaar uit de stad gebannen.
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Bicker Raye zal wel gelijk hebben, wanneer hij ons meedeelt, dat Jacob van den
Bosch, gewezen Raad van Indië, met het schip Elswoudt van Batavia alhier garriveerd,
‘zoo men zegt zeer wel gestelt thuys is gekomen’. Van een Raad van Indië, die zes
en twintig jaar onafgebroken in de Oost had doorgebracht, mocht men dat in de
achttiende eeuw zeker wel verwachten.

[10 Juni]
Verder werd op 10 Juni ‘'s avonds om nege uuren eene Martijn, welke een voornaam
Doelist is geweest, uyt sijn huys gehaalt en in de boye gebragt. Om half tien uure is
het volle geregt aan het huys geweest van Doctoor Hulsenbos en heeft daar een
sluytmand, so men meent met papiere, uytgehaalt’.

[14 Juni]
Op 14 Juni ‘is de heer Jan Visser, wonende op de Cloveniers Burgwal extra schielijk
overleeden; hij was meede een van de voornaamste Doelisten geweest, sijnde so
sommige seggen, van schrik wegens het in hegtenis nemen van Martijn en so andere
seggen, door iets in te neemen gestorven. Sijnde buyten dat een seer slegt kaerel
geweest die veele mense door schelmstukken heeft gerenueert’.

[21 Juni]

Een vermakelijke weddenschap wordt op 21 Juni genoteerd.
Een man had beweerd, dat hij een ton teer van 380 pond, op één dag, van
Amsterdam naar Haarlem, en terug, zou rollen. Het ging om een prijs van zes gulden
en twaalf flesschen wijn. De heenreis ging nog goed, maar op den terugtocht kreeg
de onderweg gebruikte sterke drank hem te pakken en moest hij met zijn teerton op
een naar Amsterdam varende trekschuit worden gezet. Hij had de weddenschap
verloren en ‘al zijn moeite om niet gedaan’.
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In het overlijdensbericht van den Heer Frederik Christiaan Sobbe, voornaam
lakenverver op de Prinsengracht, wordt gezegd, dat hij een goede kerel, maar groot
liefhebber van Trijntje en Wijntje was. Komende, door de bank, meer 's morgens als
's avonds thuis. Hij moet ook - alzoo hij getrouwd was - verscheidene malen in
schoutshanden geweest zijn.
Dit laatste zal den Heer Sobbe heel wat geld gekost hebben. De Hoofdofficier was
allesbehalve goedkoop, zooals we weten.

[16 Juni]
Ook van een persoon, die op 16 Juli stierf wordt niet veel goeds verteld. Reeds lang
voor zijn dood was hij ellendig geweest, alzoo zijn ingewanden in zijn lichaam
langzaam verrotten door zijn gruwelijke ‘debotie’, waardoor hij zijn eerste vrouw,
dat een zeer lief en braaf mensch was, in het graf heeft geholpen en zijn tweede
vrouw, waar hij een kind bij had, veel ‘displisier’ bezorgd.

In ‘de drie Snoekjes’ op den Singel, waar de schuit op Maarsen voor de deur lag,
was een tapnering. De man van de kasteleines was metselaarsknecht en had het
ongeluk op 20 Juli op de Pijpenmarkt van een dak te vallen en zijn nekbeen te breken.

[23 Juli]
Een hittegolf in de laatste dagen van Juli. Wel kwam er een zwaar onweer op 23 Juli,
zoo erg zelfs, dat een man, die op de Admiraliteistswerf op schildwacht stond, door
den bliksem doodgeslagen en het geheele schildwachthuisje verbrijzeld werd, ook
werd een jongetje op het Kattenburgerplein gedood en een kruier op het hoekje van
de Langestraat en Blauwburgwal stom en doof geslagen, maar dat onweer bracht
geen afkoeling. Integendeel op den 24sten en 25sten kontinueerde de hitte nog steeds,
zoodat het vleesch bij de slagers voort bedierf, ‘hebbende ik selfs een half geslagt
schaap, dat bedorven was, uit de gragt zien opvissen en nog een andere helft zien
drijven’, staat aangeteekend.
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Maar de volgende dagen was het nog erger en stierven er vele menschen, o.a. Monsr.
Jan Roemer, een zeer voornaam wijnkooper en distillateur, wonende op den
Heiligeweg. Een sluiswachter bleef dood, toen hij geld ontving en er waren zeker
wel veertien à vijftien personen, zoo ‘iliko’ gezond en dood geweest.
Eindelijk, op 28 Juli om 12 uur 's middags, brak weer een zwaar onweer los, dat
tot den volgenden morgen 8 uur aanhield, en dat wat afkoeling bracht. Ditmaal had
de bliksem geen slachtoffers gemaakt.
Jan Jacob de Bruyn een ‘voornaam liefhebber’, had op zijn weerglas geobserveerd,
dat de thermometer, op 28 Juli, op 88o stond (Reaumur) sijnde soo heet als men niet
beschreven vint, dat het ooyt geweest is, en selfs heeter als het onder de linie is;
seggende de liefhebbers, dat als de glasen nog maar ses graaden, en dus op 94 geresen
waren, er geen mens of beest in het leven gebleven was.

[6 Augustus]
Tot de Amsterdammers, waarmede Willem IV zeer bevriend was, behoorde ook de
rijke Portugees Daniel de Pinto. Op den 6en Augustus bracht Zijne Doorluchtige
Hoogheid hem een bezoek op zijn fraaie hofstede Tulpenburg aan den Amstel. De
Prins had slechts een klein gevolg bij zich en een escorte van twaalf ruiters van de
garde te paard.
De vrouw van Mulders den suikerbakker (raffinadeur) had haar man op een gemeene
manier bedrogen. Nadat zij eerst op een frivole wijze, zonder te betalen, allerlei
kostbare dingen gekocht had, had zij al haar hebben en houden bij elkaar gepakt en
was met een officier ‘opgeduwt’. Haar wettige echtgenoot was juist voor een affaire
naar Dordrecht gegaan. Op verzoek van haar man werd de ontrouwe ingedaagd, maar
zij compareerde niet, wat wel te begrijpen was. Toen haar minnaar genoeg had van
de Amsterdamsche suikerbakkersvrouw, schopte hij haar met den voet en ging er op
zijn beurt met al haar kostbaarheden van door. De arme verlatene moet toen een brief
aan haar man geschreven hebben, waarin zij om vergiffenis smeekte en vroeg weer
in genade te worden aangenomen. ‘Waartoe hij geen lust lijkt te hebben’, merkt
Bicker Raye op.
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Juffrouw Renart, een dochter van den overleden Agent van Groot Brittannië te
Amsterdam, die zooals wij gezien hebben (blz. 126) zijn talrijk gezin in zeer
kommervolle omstandigheden had achtergelaten, had uit wanhoop zelfmoord
gepleegd. Zij moet een zeer fraai postuur van een vrouw zijn geweest met mooi blond
haar. Zij was pas vijf en twintig jaar en liep altijd in het wit. ‘Also sy zeer hoogmoedig
en groothartig was, souden haar vrienden haar hebben toegevoegt, dat sy nog uyt
schoonmaken soude moeten gaan en dat als sy stierf, de vrienden haar souden moeten
laaten begraaven.’ Zij toen was naar de veerschuit aan den Overtoom gegaan en, op
de Haarlemmermeer gekomen, had zij den schipper gevraagd haar te waarschuwen,
waar het water 't diepst was. De schipper die niet van de slimste was, anders had hij
over die zonderlinge vraag wel een beetje nagedacht, voldeed aan haar verzoek. Zij
kwam nu aan dek, betaalde den schipper de vracht, en gebruik makende van een
oogenblik, dat deze juist bezig was en haar dus niet onmiddellijk met een haak zou
kunnen helpen, sprong zij over boord en verdronk. In haar huis had zij een briefje
achtergelaten, waarin zij schreef, dat zij nu toch zeker niet uit schoonmaken behoefde
te gaan en dat niemand onkosten voor haar begrafenis behoefde te maken.

[14 Oktober]
Op 14 October 1750 wordt vermeld, dat de jonge juffrouw Victor er met den graaf
von Todleben vandoor is gegaan. De jonge dame, die bij haar oom en voogd, den
kolonel Victor woonde, was bij haar anderen oom, den heer Pieter Bok, ‘te gast
versogt en gegaan, alwaar sig mede bevond een offisier, sijnde de graaf von
Todleeben, werdende door de dogters van den heer Bok, juffrouw Fictor, de graaf
von Todleebe en nog twee andere heeren, die daar present waren, partij gemaakt om
na de Opera te gaan, die buyten de Utregtse poort aan de Bergervaarderskamer (op
den Amsteldijk) was, waarop sij gesamentlijk met twee koetsen 's avonds om ses
uur daar na toe reden. De opera om negen uuren uyt sijnde, gingen de juffrouw Bok
met de twee heeren in de eerste koets, en de graaf von Todleebe met juffrouw Fictor
in de tweede koets’, maar in plaats van de stad in te rijden, reed deze koets, nadat
men de Utrechtsche poort weer was binnengaan, rechts af in de richting van de
Weesperpoort.
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Hier stond een reiskoets met zes paarden gereed met twee lijfknechts, een koetsier,
een postiljon en nog twee als ‘hoesaren’ gekleede kerels, benevens een
vrouwspersoon, dat een pakje bij zich had en met den graaf en juffrouw Victor in de
koets ging zitten, waarop zij spoorslags de Weesperpoort uitreden ‘sijnde so
weggevlugt’.
Deze gebeurtenis zal wel druk besproken zijn1). Het was dan ook een zeer bijzondere
schaking. De jonge juffrouw was n.l. pas veertien jaar en schatrijk, de graaf was
reeds de veertig gepasseerd, was doodarm en zat waarschijnlijk diep in de schulden.
Tot toelichting nog het volgende:
Louis Victor, de vader van het meisje, was opperkoopman, sabendhaar en
licentmeester te Batavia geweest en had in die kwaliteit een groot fortuin verzameld.
Zijn eenige dochter, Maria Petronella, erfde bij het overlijden van haar vader een
bedrag van acht ton. De wees, haar moeder was reeds overleden, werd toen naar
Holland gezonden en het beheer over de erfenis werd aan de Amsterdamsche
Weeskamer toevertrouwd. Zij kwam thuis bij een broer van haar vader, Gideon
Victor, die door de gebeurtenissen van 1748, bij de zoogenaamde ‘vrije keuze’,
kolonel van de Burgerij was geworden en gehuwd was met Maria van Collen, een
nichtje van Burgemeester Ferdinand van Collen. De kolonel zou voor haar opvoeding
zorgen en kreeg daarvoor van de Weeskamer 500 gulden per jaar, om de kosten te
bestrijden. Zooals we zien was de Weeskamer zuinig, en geen wonder dat, in den
loop der jaren, het fortuin van de jonge dame steeds aangroeide.
Ofschoon haar oom kolonel van de Burgerij was en aan een regentenfamilie
geparenteerd behoorden de Victor's niet tot de eerste families. Niettemin maakte het
groote fortuin van de jonge dame haar tot een zeer goede partij en er zullen wel heel
veel jongelui uit de hoogste kringen zijn geweest, die van plan waren haar het hof
te gaan maken. Ze was echter nog wat erg jong en daarom dachten al die candidaten
er nog niet aan. Wie dat echter heelemaal geen bezwaar vond, was de graaf von
Todtleben en hij was de anderen allemaal voor geweest. Gottlieb Kurt Heinrich grave
von Todtleben, in 1706 in Saksen geboren, stamde uit een verarmde adellijke familie.
Na zijn huwelijk met de gravin van Sewertits was hij door den keurvorst in den

1) Zie de geestige schets van de Roever: E e n s c h a k i n g i n d e a c h t t i e n d e e e u w ,
waaraan de bewerker vele gegevens ontleende, in A m s t e r d . J a a r b o e k j e , 1888, 33.
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gravenstand verheven. De man leefde als een grand seigneur en trachtte op allerlei
manieren aan geld te komen. Zijn gedrag was van dien aard, dat zijn beschermer, de
keurvorst, hem ten slotte het land uitjoeg en zijn vrouw, die hij schandelijk bedroog
en mishandelde, zich van hem liet scheiden.
Ten einde raad trok de berooide graaf naar Holland, om daar zijn geluk te
beproeven. Hij bood zijn diensten aan de Staten Generaal aan en kreeg de opdracht,
om voor 35.000 gulden een regiment voetvolk te Tiel te werven. Meestal kostte zoo
iets het dubbele, maar Todtleben had er wat op gevonden om van die som toch nog
een aardige duit over te houden. Officiersplaatsen werden door hem soms aan twee
of drie personen te gelijk verkocht, natuurlijk tegen vooruitbetaling. Een samengeraapt
zootje werd door hem in uniformen gestoken en van wapenen voorzien, maar de
leveranciers werden niet betaald. Slechts bij inspecties trachtte hij zijn regiment bij
elkaar te krijgen, maar ten slotte ontdekte de generaal-inspecteur toch het bedrog en
was het met de pret gedaan. Een avontuur met een van zijn officieren, dien hij
overhoop stak, was ten slotte oorzaak, dat hij eenigen tijd van het tooneel verdween.
De zaak werd wel is waar gesust, maar het regiment werd ontbonden.
Eenige jaren later zien we hem te Amsterdam opduiken, waar hij kans had gezien
zich in de hoogere kringen te laten introduceeren. Hier liet hij zijn oog vallen op de
jeugdige juffrouw Victor. Haar fortuin zou hem er weer heelemaal bovenop helpen.
En zooals we gezien hebben, was het hem gelukt het meisje over te halen er met hem
vandoor te gaan. De graaf had ook wel ingezien, dat hij op de gewone wijze nimmer
zijn doel zou bereiken, want dat de voogd wel nimmer goedschiks zijn toestemming
tot een dergelijk huwelijk zou geven.
Schaking van een minderjarige was een misdrijf, dat niet ongestraft mocht blijven
en tien dagen, nadat de gelieven vertrokken waren, werd een publicatie aangeplakt,
waarin 6000 gulden premie op de aanhouding van den graaf werd beloofd en 3000
gulden op die van zijn medeplichtigen. Indien een van deze laatsten den
hoofdschuldige aan de justitie overleverde, zou hem straffeloosheid verleend worden
en bovendien nog de premie uitgekeerd.
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Intusschen was het jonge paar naar het kasteel Hoeckenburg, tegenover Wijk bij
Duurstede gegaan dat aan den graaf toebehoorde en waar voor den auditeur militair
een verklaring werd afgelegd, dat Maria den graaf overreed had haar te ontvoeren.
Voorloopig werd voor de eerste onkosten, bij den bankier Tobias Boas in den Haag
een som van 34.000 gulden opgenomen, waarvoor Maria teekende als juffrouw Victor
auf Ischeplau Alteranz und Westschutzent. Die namen had von Todtleben zijn bruid
maar vast als huwelijksgift geschonken.
Behoorlijk van contanten voorzien was het jonge paar vervolgens naar Duitschland
vertrokken en aldaar in den echt verbonden.
In Amsterdam zat men ook niet stil. De hoofdprovoost van het Aalmoezeniershuis,
Arent van Westerhoff, die tevens onderschout was, werd met den baljuw van het
Waterrecht, Meijnertshagen, en den pruikenmaker Jan Fagnar naar Duitschland
gezonden om de jonggetrouwden met haar gezelschap naar hier te convoyeeren, en
onze verslaggever spreekt ook de hoop uit, dat het nu wel niet lang meer zal duren
of de graaf zal met zijn jeugdige echtgenoote wel weer in Amsterdam terug zijn. De
graaf stoorde zich niet al te veel aan die mannen van de wet, die hem nagezonden
waren. Zonder eenig succes trokken de drie Amsterdammers van de eene plaats naar
de andere. Dat alles kostte natuurlijk een heeleboel geld en na ongeveer vijf maanden
in Duitschland gereisd te hebben moesten ze weer onverrichterzake naar Amsterdam
terugkeeren.
Oom Victor was wel zijn pupil kwijt, maar het groote fortuin van wijlen zijn broer,
den sabendhaar van Batavia, was veilig en wel bij de Amsterdamsche Weeskamer
en het kostte den graaf heel wat tijd en moeite voor dat hij eindelijk het geld van zijn
vrouw uit de handen van die heeren kreeg. Maar het gelukte hem ten slotte toch,
echter niet, dan nadat hij zelfs de tusschenkomst van den Pruisischen koning had
moeten inroepen.
Hoe het met juffrouw Victor afliep? Ach, heel slecht. Haar echtgenoot behandelde
haar al spoedig al even gemeen als hij het zijn eerste vrouw gedaan had, en ten slotte
keerde zij met haar dochtertje maar weer naar Amsterdam terug. Van het groote
fortuin was zoo goed als niets overgebleven.
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Paulus Liesvelt, de brouwer, 's mans naam werd reeds eerder genoemd, was op 29
October overleden. Hij was een groot liefhebber van vrouwen en was daardoor
genoegzaam ‘gerenuweert’. Daar had vooral de Heer Hoofdofficier een handje aan
meegeholpen. Die arme Liesvelt had in den loop der jaren heel wat moeten betalen
om met de justitie te ‘composeeren’. 1)

1) De financieele ondergang van Paulus van Liesveld zal wel niet alleen aan deze oorzaak toe
te schrijven zijn, maar ook aan zijn kostbare levenswijze. De Zweedsche geleerde Ferrner
(zie Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXXI, 440) bezocht Jacob de Clercq op diens prachtig
buiten Driemondt, aan de samenvloeiing van Gein, Gaasp en Smal Weesp gelegen; dit was
gesticht door van Laar, later in het bezit geweest van de Wilhelm en eindelijk van v. Liesveld,
na wiens bankroet het door de Clercq was aangekocht voor 16 à 17 000 Gld., een som, die
reeds betaald was met het lood, dat aan de beelden en waterpijpen was. Een enkele fontein
zou f 20 000 gekost hebben; de verschillende eigenaars zouden, het schijnt overdreven, f
500 000 aan het buiten ten koste hebben gelegd. Ferrner deelt mee, dat de toenmalige eigenaar
het buiten door tien personen liet verzorgen en dat het hem jaarlijks 1000 ducaten kostte. In
het park waren groote vischvijvers en een schitterende menagerie!
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Hoofdstuk XX
Anno 1751
WIJ zijn het met Bicker Raye er over eens, dat het een ‘singuliere’ ziekte was, waaraan
Mevrouw, de huisvrouw van den Hoog Edl. Heer L.H. de Marquette, op 25 Januari
overleed ‘hebbende in 35 weken ’geen afgang gehad, maar altoos haar voedsel over
de tong moeten ‘kwijt raken’. Haar Edl. is in de Oude Kerk met een koets met ses
paarden bespannen, begraven.

[6 Februari]

Poortje van de snijkamer in de Waag op de Nieuwmarkt.

Zijn oude moeder, zij was al bij de tachtig, Vrouwe A.C. Bicker, weduwe van den
WelEdl. Heer Jan Raye, Heere van Breukelerwaard, was sedert 6 Februari ernstig
ziek; ‘een seer swaare en dodelijke krankte’. Moeder was echter een krasse vrouw,
want op 3 Maart kon Jacob gelukkig noteeren, ‘dat Haar Edl. door Gods goedhijt,
weder so ver was herstelt, dat menselijkerwijze het gevaar over is’.
Achter het Stadhuis was er een schoenmaker verdronken gevonden, ‘die sijn gevoeg
hebbende willen doen, also sijn broek af was, in het water is gevallen, sijnde hij seer
met de vallende siekte gequelt geweest’.

[6 Maart]
Op 6 Maart werden er op den Dam twee gehangen. Een ging later naar de Volewijk,
de ander kwam op de snijkamer terecht.
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Dienzelfden dag werd er o.a. een kerel gegeeseld, omdat hij een ‘gemijntieneerde
dame bestolen hat’.
David de Pinto, zeervoorname Portugeeschejood, overleed op 21 Maart. Hij was van
een fistel gesneden en toen was er koudvuur bijgekomen. Onze verslaggever roemt
's mans goede hoedanigheden en hoe veel goed hij aan de armen gedaan had. Hij
was considerabel rijk en had legaten aan alle godshuizen dezer stad vermaakt.

[25 Maart]
25 Maart. ‘Heeden krijgt men de droevige tijding, dat de Lekkendijk en meer anderen
sijn doorgebrooken, waardoor seer veele landen sijn geïnundeert’.

[3 Mei]
Op 3 Mei een zielig verhaaltje van een oude man en een oude vrouw, die in de Nes
bij vrienden op bezoek waren geweest, waarna, onder het naar huis gaan, de oude
vrouw door een balk getroffen en gedood werd en de oude man haast gek werd van
smart; ‘dewelke, also die oude luytjes grote liefde voor malcander hadden, en
schrikkelijk gewelt maakte, sijn dode vrouw om de hals vloog, dat de mense, die
daar bij honderden quamen toe te schieten, hem daar met veel moeyten moesten
aftrekken.’

[23 Mei]
Op 23 Mei een burenruzie, die nog al heel ernstige gevolgen had. In een steeg, bij
de Pijpenmarkt, woonden twee gezinnen tegenover elkaar en daar geschiedde ‘door
vrouwelijke quaataardighyt’ het volgende gruwelijke ongeluk. Een van de vrouwen
had de gewoonte haar waschgoed zoo te hangen, dat het zeepsop in de dakgoot van
haar overbuurvrouw droop, waardoor het regenwater onbruikbaar werd gemaakt.
Daar waren reeds dikwijls zware woorden over geweest, maar er kwam geen
verbetering in den toestand. Eindelijk vond de man, wiens regenbak met zeep
ontreinigd werd, het genoeg. Hij klom bij de buurvrouw naar boven, ging op het dak
en hing het waschgoed zoo, dat het ergens anders in afdroop, althans niet meer in
zijn goot. Groote herrie met de buurvrouw, die zich dat niet liet welgevallen. De
kerel moest met zijn handen van haar schoone wasch afblijven. Zij maakte zich zoo
woedend,
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dat zij pogingen in het werk stelde den man, die op haar dak stond, daarvan af te
smijten, wat haar tenslotte, met behulp van een stok, gelukte. Hij viel op

straat en was morsdood. De harsens waren uit het hoofd en de pijp van het dik van
zijn been stak door zijn leeren broek heen. Maar nog was het wijf niet gekalmeerd
en begon over de onderdeur te schelden en te raasen ‘als een verwoede blixem’:
‘Daar lijt den hondt enz’. Alle buren waren tegen haar en nu ze zag, dat het mis liep,
kwam ze toch tot bezinning, rende weer naar boven en wist door een achterraam te
ontkomen.
Een groot verlies voor de familie Raye was het overlijden van Jan Bolten, die reeds
lange jaren de bezittingen van zijn moeder geadministreerd had en die haar altijd
eerlijk bediend had en een heel braaf man was geweest.
Op den 12den Mei was het besluit genomen om de lantaarnpalen, die tot nu toe
heelemaal donkerrood waren geweest, wit te verven en de voeten blauw. Omdat de
lantaarn zelf rood bleef, waren ze nu rood wit en blauw.

[30 Mei]
Op 30 Mei werd ‘met permissie van de Regeering’, een kind, dat van een dollen
hondt gebeten, en door vele doctoren voor ongeneeslijk verklaard was, ‘gesmoort’.
Bij de installatie van de Edl. Groot Achtbare Heeren Mr. G.A.
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Hasselaer, Regeerend Burgemeester en Mr. Pieter van de Poll, respectievelijk als
Ambachtsheer en Baljuw van Amstelveen, was er groot feest in het dorp. Er waren
veel bloemen en negen kanonnetjes waren voor het Regthuys opgesteld. Er werd op
alle gezondheden geschoten en nog meer gedronken. De collecteur, die de kanonnen
bediende, was niet bepaald voorzichtig. Een schot wilde niet afgaan en toen ging de
man, met zijn tronie vlak boven het laadgat, de lont aanblazen. Gevolg was dat hij
zijn aangezicht vol kruit kreeg en dat hij niet meer zien kon. Hij schreeuwde
vervaarlijk, maar de ruwe, dronken boeren zouden hem wel helpen, pakten hem beet
en waschten hem braaf met brandewijn, ‘sodat hij toen nog een toon hooger begon
te schreeuwen’.

[22 Juni]
‘Op 22 Juni is de Heer Jan Six getrouwd met Mejuffrouw Borst van Waveren, sijnde
dien Heer een van de considerabelste partijje van rijkdom deser stadt’, schreef Bicker
Raye, toen Mr. Jan Six, Vrijheer van Wimmenum, Heer van Hillegom en Vromade,
die reeds in zijn wieg tot postmeester van 't Antwerpsch Postcomptoir was
gepromoveerd, trouwde. De jongelui woonden in het huis van wijlen den
oud-burgemeester, Mr. Jan Six, op de Heerengracht (thans no. 495).

[25 Juni]
Op 25 Juni krijgen wij het verhaal van een oude vrouw van 82 jaar, die met haar man
‘gans niet vrindelijk’ leefde, zoodat zij besloot zich te verdrinken. Het oudje sprong
in een sloot bij de Maliebaan in de Watergraafsmeer, met intentie haar ‘boos’
voornemen ten uitvoer te brengen, maar zij werd er nog tijdig door een boer weer
uitgehaald, die nadat hij haar naar zijn vermogen verschoond en gekoesterd had, in
een schuur te bed legde. Dat ‘boose wijf’ nog bij haar sentiment blijvende, kroop uit
bed, sprong weer in het water en had ditmaal succes, want zij werd er dood uitgehaald
en dood bij haar oude man in de Achterstraat bij de Peperbrug, thuis gebracht. De
menschen waren zeer welgesteld en dus kon armoede niet het motief van haar
wanhoopsdaad zijn geweest.

[26 Juni]
Op 26 Juni is in de Plantagie een ‘eerstgeboren kindje’ dood gevonden, ‘gans nakend
als het was geboren met ap- en dependenties’.
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‘In de Vier Monarghie’ op den Fluweelen Burgwal, was waarschijnlijk een logement.
Hier logeerde n.l. een Zweedsch Heer, die daar ziek werd en heete en ijlende koortsen
had, zoodat de apotheker en de chirurgijn, die er bij gehaald waren, rust ordonneerden
en gelastten, dat de patient voortdurend in het oog moest gehouden worden. Van een
oogenblik, dat de waker in slaap was gevallen, maakte de waanzinnige gebruik om
een mes te grijpen en zich daarmee een groote snee in de keel te geven. De wond
was echter niet doodelijk. Een snee dwars door het lijf was echter beter gelukt. Die
Zweed moet bijzonder taai geweest zijn, want hij leefde na deze operatie, die hem
geheel gekalmeerd had, nog. Toen het ‘volle gerecht’ ter plaatse verscheen, was hij
nog in staat te verklaren, dat hij het zelf gedaan had, waarna hij eindelijk den laatsten
adem uitblies.
De hospes en de ‘curiersijn’ waren tot zijn erfgenamen en directeurs van zijn
begrafenis gemaakt. Die erfenis was niet veel, zoo omtrent 400 gulden, maar toch
meer dan voldoende om hem een eerlijke begrafenis in de N.Z. Kapel te geven.

[19 Juli]
Den 19en Juli, ‘is er een placaat van de Staaten van Hollandt gepubliceert, dat alle
wijnkoopers een Eed sullen moeten doen, dat sij voortaan niet meer sullen sluyken,
noch gedoogen dat sulks met haar weeten geschiede, hetgeen eenige wynigen gedaan
dog de meesten gewygerd hebben.’ Wilden ze dat niet doen, dan werden hun kelders
gesloten en konden zij geen lands-ceelen krijgen. De meesten hebben toen toegegeven.
Zie voor deze gerucht makende zaak de Aanteekeningen1).
Een vechtpartijtje in den Duivelshoek, tusschen den koetsier van den Schepen
Straalman en een metselaarsknecht. Zij bewerkten elkander met het mes en de
metselaarsknecht kreeg een snee in zijn tronie van je welste. Deze liet zich ook niet
onbetuigd en gaf den koetsier een snee in den buik, toen zette hij het op een loopen.
Toen liep de koetsier hem na en gaf den metselaar een steek, die ditmaal raak was.
Zijn tegenstander was morsdood. De koetsier werd toen schielijk in den Duivelshoek
verbonden, met een sleetje buiten de poort gebracht en ‘is zoo verder weg geraakt’.

1) Zie over deze geruchtmakende zaak: B r e e n : U i t A m s t e r d a m s Ve r l e d e n , 285.
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Een droevig ongeluk op het ‘slagveld’ wordt op Juli verteld. Nu verstond Bicker
Raye onder het slagveld niets anders dan het exercitieterrein of drilveld, van de
schutterij, die immers militair ‘gedrild’ werd. De compagnie van den Edl. Manh.
Heer kapitein Scholte was daar aan het exerceeren. Er werden waarschijnlijk
schietoefeningen met los kruit gehouden, maar van de laadstok van een van de
schutters was de spijker, of koperen knop, afgeraakt en in den loop blijven zitten.
Een ‘offisier militair’, dus een echte krijgsman, stond naar de oefeningen voor plezier
te kijken en die kreeg toevallig dat stukje metaal bij de slaap in zijn hoofd. Er zat
nog al kracht achter, want het kwam er boven door de hersenpan weer uit. De man
werd voor dood bij een barbier op de Utrechtschestraat binnengebracht (hieruit volgt,
dat de compagnie schutters op het tegenwoordige Frederiksplein - dat trouwens toen
voor een deel als Drilveld gebruikt werd - aan het exerceeren was). Het slachtoffer
had vroeger bij den Heer Reus als compagniesknecht gediend, maar voelde zooveel
voor het militaire vak, dat hij, op voorspraak van dien heer, door Zijne Hoogheid
begunstigd was met een vaandrigsplaats bij de garde.
Het was een vreeselijke wond. ‘Het brijn (de hersenen) liep uit deselve over sijn
tronie’ en toen de man daar op den grond lag smeekte hij, om hem maar met een kolf
den kop te willen inslaan. Men liet hem echter zijn natuurlijken dood sterven, die
niet lang op zich liet wachten.

[10 Augustus]
Mr. Abraham Boddens was, hoewel hij ook tot de slachtoffers van de opruiming in
1748 behoorde, in dit jaar door den Prins wederom tot jongste Schepen aangesteld.
Hij heeft daar niet lang van geprofiteerd, want reeds op 10 Augustus overleed hij.
Ditmaal waagt Bicker Raye zich aan een opmerking in verband met het zonderlinge
van die benoeming tot Schepen van iemand, die drie jaar te voren, door dienzelfden
Willem IV geremoveerd was.
‘Op 10 Augustus is de Edl. Achtb. Heer Mr. Abraham Boddens Eduardsz.
overleden, sijnde voor dese reeds vicepresident-schepen geweest en in het jaar 1748
meede bedankt, dog voor dit jaar weder in de regeering aangestelt en heeft zich bij
die ockasie net gedragen, alsof hij voor 't eerst van syn leeven aanquam’.
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Onze dagboekschrijver vindt dat blijkbaar nog al dwaas. En toch is 't heelemaal niet
zoo dwaas van dien Mr. Boddens, om zich net te gedragen of hij van den prins geen
kwaad wist.

[2 September]
‘Op 2 September is een pruykemaker met sijn vrou woonende, op de Reguliersgragt
in de boyien gehaalt, wordende beschuldigt dat sij pasquillen, die seer vuyl en
lasterlijk op de tegenwoordige Regering sijn, ja selfs Godslasterlijk waaren, verkogt
hadden’.
Bicker Raye, wij hebben het al vroeger opgemerkt, verstaat ook onder ‘bankroet’
gaan, dat iemand er eenvoudig met andermans geld van door gaat. Nu zegt hij weer,
dat een zekere P. Ryjers ‘bankroet’ is gegaan. De man was hoofdcollecteur van de
belastingen, had 20.000 gulden uit de kas genomen en was aan den haal gegaan. Een
gewone dief dus1).
De overheid was intusschen wel zoo wijs van de collecteurs van de belastingen
een zekeren borgtocht te eischen. Voor dezer. Ryjers waren diens vader en moeder
borg gebleven, die dus alles ‘tot een duyt toe’, betalen moesten, waardoor die oudjes
geheel geruineerd waren. De oude man was zeeman geweest en was heelemaal lam.
De zoon had ‘twee slechte knaapen tot zijn gezelschap meegenoomen, die dat geld
nog wel met hem sullen deelen, sodat hij, na gedagten, wel weder in 't kort arm sal
zijn’.

[9 September]
Een droevig ongeval, op 9 September, dat aan de huisvrouw van den Heer Jacobus
Ploos van Amstel het leven kostte. Zij was op haar buitenplaats bij Haarlem en
‘wetende dat Haar Edl. man stont buyten te komen’, ging zij met de koets, waarin
ook de weduwe Hogenhuyze en een juffrouw uit Rotterdam, ‘haar nigje’, hadden
plaats genomen, haar man van Halfweg Haarlem afhalen. Meneer Ploos werd in de
koets genomen en men ging weer terug. Maar omtrent 400 roe van Halfweg schrikten
de paarden en, omdat de koetsier ze sterk inhield, brak het bijdehandsche leidsel. Nu
1) Op het kantoor van Ryers, collecteur van den wijnaccijns, werd het volgende rijmpje
aangeplakt gevonden:
De lichtmis Ryers, los van kop,
Die zonder complimenten,
Juyst eer hy selve kreeg den schop
Ging loopen met 's Lands renten,
Is als een schelmsche collecteur
Der wynen, sans courage,
Met achttienduysent guldens deur;
Dat maakt hier veel ombragie.
C. Breen: Uit Amsterdamsch Verleden, blz. 299.
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Gelukkig waren twee Haarlemmerschuiten vlak bij. Direct schoot volk toe en ging
men aan het redden. Drie werden er nog,
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hoewel bij den dood af, levend uitgehaald, maar Mevrouw Ploos, die zeer zwaarlijvig
was, kon men niet spoedig genoeg er uit krijgen en verdronk jammerlijk.

[18 September]
Op 18 September was er zoo'n verschrikkelijk onweer, dat het onzen dagboekschrijver
toescheen, of alles onderste boven zou gekeerd worden. Er werden twee menschen
doodgeslagen.
In de Leidsche dwarsstraat had de vermaarde Koo de Slaaf een speelhuis, waar
muziek gemaakt werd en gedanst. ‘Drie à vier maal per week, als het speulavond
was, quaamen daar wel vijftig à sestig juffrouwen van plisier, om er te dansen en
haar fortuyn te soeken’1). ‘Zoo men zegt’, schrijft Bicker Raye. Wij zouden anders
wellicht denken, dat hij er zelf ook kwam, omdat hij 't zoo goed weet.
Die vermaarde speelhuishouder Koo de Slaaf zou op 22 September overleden zijn,
maar in een kantteekening staat ‘die kaerel is weer levendig geworden, sodat dit
abuys is’ (zie blz. 311).

[14 Oktober]
De weduwe van den raadsheer Rosenboom, vrouwe Brigitta Catharina Backer, was
nog een oude nicht van Jacob. Haar moeder was een juffrouw Raye. Nicht overleed
op 14 October en haar neef is vol lof over haar. Zij was een brave, vriendelijke,
vroolijke vrouw, die hem voor eenige jaren een vriendelijk present tot gedachtenis
gegeven had, n.l. een klein olieverf-portretje op koper van zijn vader zaliger ‘de
WelEdl. Heere enz. (volgen naam en titels voluit) toen dese nog jong was. Haar Edl.
(dat is zijn nicht) had dat portretje bij erfenis van zijn tante juffrouw Eva Raye
gekregen’. Nicht was de eerste maal met Mr. Pieter Slicher, vendumeester der
Admiraliteit, getrouwd geweest en was de moeder van Pieter Slicher jr., die in de
Oost gestorven was en de aardigste man van zijn tijd was, maar ook een groote
lichtmis. Waarom men hem dan ook indertijd zeker maar naar de Oost had gezonden.
1) Toen in 1759 een Zweedsch geleerde, Ferrner, een langdurig bezoek aan Amsterdam bracht
en zijn bevindingen in een dagboek neerlegde, dat door prof. Kernkamp gevonden en
uitgegeven is, beschreef hij ook een bezoek aan de speelhuizen, zooals elke vreemdeling
deed. Daaronder, zegt hij, gaan de ‘gode slafs’ voor de fatsoenlijkste door. Deze vreemde
benaming heeft prof. Kernkamp niet kunnen terechtbrengen (zie Bijdr. en Meded. Hist. Gen.
XXXI, 368). De mededeeling van Raye maakt de zaak geheel duidelijk. Jacobus van Haaften,
die blijkens blz. 311 enkele jaren later als een gezeten en gerespecteerd burger werkelijk
stierf, was vroeger slaaf in Turkije geweest; zijn bijnaam Koo de Slaaf is door Ferrner op
den klank af opgeschreven en als soortnaam opgevat.
Te Amsterdam moet hij een zeer bekende figuur zijn geweest. In een fantastische
levensbeschrijving van J.C. Lüdemann (zie blz. 251) leest men op blz. 99, hoe, als de
vermaarde astroloog te hulp wordt geroepen door den hertog van Cumberland om hem de
gunst van een vrouw te verschaffen, hij dezen den raad geeft: ‘ga naar Koos de Slaaf; in dat
vermaarde speelhuis dezer stad zult gij voor Uw geld gerievelijke nimfen genoeg vinden.’
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bont hadden gemaakt, kwijt te raken.

[17 Oktober]
‘Den 17 October is Dominé Pieter Elsevier, ouds sijnde 78 jaaren
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met mej. de weeduwe Bees, oudt sijnde 68 jaaren in de Nieuwe Kerk getrout door
sijn soon, Ds. Joh. Adr. Elsevier, sijnde tot getuygen geweest de koster en desselfs
huysvrou, sonder dat er iemandt meer in de kerk was’.

[22 Oktober]
Dezelfde kerk moet op 22 October geheel gevuld zijn geweest. Niemand minder dan
de beroemde professor Burman hield er een oratie - natuurlijk in het Latijn - op den
onlangs overleden professor D'Orville, en zoo iets wilde natuurlijk iedereen graag
hooren.1) Er waren zeer veel geleerden uit alle plaatsen gekomen. Een dergelijke
lijkrede was na den dood van de Ruyter niet gedaan, merkt Bicker Raye op.
22 October, 's middags om twee uur, was hier de droevige en onaangename tijding
uit den Haag gekomen, dat in den afgeloopen nacht om twee uur, Zijn Doorluchtige
Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau, onzen
Erfstadhouder, na een ziekte van zes à zeven dagen, van hoofd- en keelpijn, vergezeld
van koortsen en ijlhoofdigheid, dit tijdelijke voor het Eeuwige verwisseld had.
Wij krijgen nog eenige bijzonderheden. Zijnde voort een deputatie uit Haar Edl.
Groot Mogende Vergadering, de Staten van Holland, ‘gedepieseert’ om Hare
Koninklijke Hoogheid Mevrouwe de Prinsesse te condoleeren. Nadat de weduwe
van den Prins den eed als gouvernante en voogdesse van den jongen Prins had
afgelegd, gingen de heeren weer heen. Maar om zeven uur was de Prinses wederom
verplicht een plechtige deputatie te ontvangen; ditmaal was het er een uit het midden
van de Hoog Mogenden, die met hetzelfde doel kwam. Aan deze heeren had Hare
Koninklijke Hoogheid den eed als gouvernante van de Unie afgelegd.
‘Denzelfden dag werd het lichaam van Zijne Hoogvorstelijke Doorlugtighyt geopent
en gebalsemt; men had seer weynig ontsteking of verderfinge in de ingewanden
bevonden, hoewel de herssenen zeer geinflameert waren. Door een benauwthijt en
een inflamatie was den Vorst verstikt en versmoort’.
Over dat droevige sterfgeval moesten de klokken in alle steden en

1) Jac. Ph. d'Orville, zoon van een Amsterdamsch koopman, zou aanvankelijk in de zaken van
zijn vader opgeleid worden, maar toonde zooveel aanleg voor de studie, dat zijn vader hem
naar de Leidsche Universiteit zond. Na zijn promotie in de rechten deed hij groote studiereizen
voor het vergelijken van handschriften. In 1730 werd hij, om het vervallen Athenaeum weer
op de been te brengen, aangesteld tot hoogleeraar in de geschiedenis en welsprekendheid;
zooals wij zagen, hield hij in 1732 de feestrede bij het 100-jarig bestaan; in 1742 ontruimde
hij zijn ambt ten gunste van Petrus Burmannus Secundus. Tot tal van geleerden stond hij in
betrekking; velen hielp hij bij hun studie. Zeer vermogend, stierf hij op zijn buiten
Groenendaal bij Haarlem. (Zie Prof. Dr. J.S. Theissen: Levensberichten van professoren, in
het Gedenkboek van de Universiteit van Amsterdam op d'Orville.)
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dorpen acht dagen na elkander geluid worden en verder nog drie dagen voor de
begrafenis en op dien dag. Driemaal daags gedurende een uur.

Monsr. Cornelis van Stijn, gerooktezalm verkooper, wonende op het hoekje van 't
Singel en de Lijnbaanssteeg, was de dikste man van Amsterdam. Toen hij overleden
was, woog het lijk precies 466 pond. De begrafenis eischte buitengewone maatregelen
en er was dan ook veel bekijks.
De kist was niet minder dan drie voet hoog en aan het hoofdeinde zelfs meer dan
drie voet breed. Er was geen baar in of om Amsterdam te vinden groot genoeg voor
zoo'n vracht en er moest dus een extra sterke groote baar voor gemaakt worden. Ook
eischte de aanspreker, die ‘'t lijk had’, een dubbel aantal dragers, dus 24, in plaats
van de gebruikelijke twaalf. Nog kon de begrafenis niet doorgaan, want een sleeper,
die juist voorbij kwam, toen de baar voor de deur stond, reed er met zijn slee een
arm af. Direct een standje, maar de begrafenis kon niet doorgaan, voordat de baar
gerepareerd zou zijn. Tenslotte had de begrafenis toch plaats en wel op het
Karthuizerskerkhof en niet in de kerk zelf, daar hij hier een dubbel graf had moeten
hebben.

[1 November]
Een week na het overlijden van Zijne Hoogheid, wordt op 1 November genoteerd,
dat Burgemeesteren en Raden van de stad den rouw hebben aangenomen, so als
deselve aan het hof werd gedragen. Ook de officieren van de Burgerij ‘en desselfs
vrouwen’ gingen in den rouw.
Een juffrouw Legiellon (Le Gillon) een oude vrijster, was op haar buitenplaats
Kievitsheuvel, bij Abkoude, overleden. Zij was in haar jeugd eenigen tijd verloofd
geweest met een zekeren heer Raasvelt, maar ze had berouw gekregen en het
afgemaakt. In haar testament had zij echter bepaald, dat haar ex-verloofde, of diens
kinderen, 100.000 gulden zou ontvangen. De rest van de erfenis was voor den
oud-Schepen Mr. Cornelis Backer en Mr. Raymond Backer, Burgemeester van
Leiden1).

1) Raye's mededeeling klopt niet met de mededeeling bij Elias II, 847, volgens welke deze
buitenplaats door mej. le Gillon aan de vrouw van Arend van der Wayen, Sara Hinlopen,
vermaakt was.
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De juffrouw zou in Amsterdam begraven worden, maar het ging allesbehalve plechtig.
Door zes boeren werd het stoffelijk overschot in een jacht gezet. Er was geen familie
bij, alleen de notaris van Abcou was aanwezig. Door het hooge water was echter de
Amstelsluis gesloten en kon het jacht niet verder, tenzij de notaris extra schutgeld
wilde geven, wat hij weigerde. Het lijk werd nu over de modderschuiten, die het
jacht omringden, aan den wal gebracht en toen aan den anderen kant in de eerste de
beste schuit, die men vond, gezet. Het was een z.g. ‘hobbelschuit’, waarin men de
visch levend hield. Eindelijk te Amsterdam gekomen, werd juffrouw Le Gillon,
‘sonder eenige statie’, in de Oosterkerk bijgezet.

De Handboogstraat.

[20 November]
Van een veronderstelde kindermoord weet Bicker Raye ons op 20 November, alle
bijzonderheden te vertellen. Een meid, die eerst bij een tamboer van de Burgerij in
de Handboogstraat gewoond had, en later op de Weesperstraat in een tabakswinkel
diende, was, naar men vermoedde, zwanger. De man had gemeend 's nachts een kind
te hooren schreien en zei tegen zijn vrouw om op te staan en eens naar de meid te
gaan kijken, want hij geloofde
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wel, dat die in de kraam kwam. De vrouw ging naar boven en vond de meid in haar
bed, klagende over buikpijn. De vrouw vroeg haar waar het kind was, maar de meid
ontkende aanvankelijk, doch door verdere ondervraging, bekende zij, dat even te
voren, op het secreet zittende, het kind haar was ontvallen. Den anderen dag werd
het kinderlijkje uit het secreet gehaald en werd de meid met een sleetje naar het
Spinhuis gebracht om haar kraam uit te liggen.
Ditmaal zou de 18de eeuwsche justitie toch bijzonder genadig zijn. In Januari van
het volgende jaar werd de meid vrij verklaard. De rechters hadden bevonden, dat het
kind haar werkelijk was ontvallen en ook dat het dood ter wereld was gekomen.

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

201

Hoofdstuk XXI
Anno 1752
[4 Januari]
DEN 4den Jan. werd bevonden, dat niet minder dan dertien meisjes uit het
Aalmoezeniershuis moesten bevallen. Een lastig geval voor de regenten, maar men
had er in de 18de eeuw slag van een dergelijke zaak behoorlijk af te wikkelen. De
meisjes moesten maar naar het Spinhuis en, omdat de Oost-Indische Compagnie
altijd wel wat ondernemende jongelui gebruiken kon, zouden de jongens, die aan het
geval schuldig bevonden waren, ‘met de eerste ockasie’ naar de Oost gezonden
worden.

[6 Januari]
De oude heer Sinjette, die bij het St. Jorishofje woonde, was op 6 Januari zeer schielijk
overleden en twee of drie menschen zouden het lijk uitkleeden. Toen zij daarmee
bezig waren begon de gorgel van den ouden heer nog vrij wat geluid te maken. Groote
ontsteltenis natuurlijk. De lui lieten dat lijk, dat weer teekenen van leven had gegeven,
liggen en gingen aan den haal. ‘Dog hij was en bleef doot’.
Het zal wel een of ander kattekwaad geweest zijn, ‘puysjes vangen’, of aan de deur
schellen, dat eenige naaimeisjes op een avond wilden uithalen. Maar een van de
vriendinnetjes wilde er niet aan meedoen. Dat vonden de anderen zoo gemeen, dat
zij haar zoo geducht afranselden, dat het meisje overleed.

[12 Januari]
In het Heerenkoffiehuis (wellicht is hiermede Het Nieuwe Amsterdamsche koffiehuis
bedoeld, dat pas in de tweede helft der vorige eeuw gesloopt is en tegenover Doctrina
stond) werd in den nacht van den 12den op 13den Januari door den Utrechtschen
schipper,
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den Heer Pulle en den Heer de Lespinasse een partijtje biljart gespeeld. Het was al
laat geworden, en de gemoederen waren een beetje verhit. Op een gegeven oogenblik
kregen de heeren zoo'n hoogloopende ruzie, dat Pulle, die geen degen droeg, een
tang pakte en dreigde zijn medespeler de hersens in te slaan. Deze trok toen zijn
degen en gaf den Utrechtschen schipper twee steken in de borst. De man was
morsdood en werd later, zonder eenige statie in de Oosterkerk begraven.
Lespinasse was gevlucht. De pikeur Schreuder had hem aan paarden geholpen en
zoo was hij over Alfen naar Rotterdam gereden, waar hij gelegenheid had gevonden
naar Engeland over te steken.
Jan Pulle had een zeer slechte reputatie gehad. Hij stond als een slechte knaap en
een groote lichtmis bekend, altoos zeer brutaal en ‘questieus’ in gezelschap. Wel
moet hij onvergelijkelijk grappig geweest zijn en altoos genegen om een geheel
gezelschap te vermaken. In zooverre was het wel een verlies voor zijn kennissen,
maar in de kwestie met Lespinasse was hij het, die het eerst gedreigd had en had
Lespinasse uit noodweer gehandeld.
Toen de zaak voor den rechter kwam vond deze dat blijkbaar ook, want op 23 Juni
werd Lespinasse vrij gesproken.

[16 Januari]
Over de Heerengracht lag tusschen de Leidschestraat en het Koningsplein een van
die mooie groote breede steenen bruggen (die men in Amsterdam sluis noemt) met
drie bogen. Die brug stortte op Zondag 16 Januari, om halfzes in den avond, plotseling
met zooveel geweld in elkaar, dat de zware ijzeren leuningen als glas afbraken.
Even voor dat het ongeluk gebeurde, waren verscheidene koetsen en andere
voertuigen gepasseerd en nauwelijks was de achterste koets twee huizen verder, of
de brug stortte in elkaar.
Vijf menschen, allemaal vrouwen en meisjes, waren om het leven gekomen. Een
vrijster, die met haar ‘vrijjer’ er juist overheen liep, behoorde ook tot de slachtoffers.
De vrijjer had zich weten te redden en was nog tot tweemaal toe in het water
gesprongen, maar het was hem niet gelukt zijn vrijster te helpen, die later dood werd
opgevischt. Hij was zoo desperaat van droefheid, dat naar men vertelde, het hem ‘in
de harsenen was geslaagen’.

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

203
Een Haagsche schipper en zijn knecht hadden een flink partijtje specerijen gestolen.
De zaak was nu hun buit te gelde te maken en in den Jodenhoek was wel iemand,
die het zou willen koopen. De liefhebber was spoedig gevonden, maar de man wilde
er wat al te veel aan verdienen en deed een belachelijk laag bod. Dat konden de
schipper en zijn knecht niet accepteeren en zij gingen naar een ander. Maar de
opkooper, die zich dat voordeelige zaakje zag ontgaan, liep nu naar den Schout en
verklikte ze. Een geeseling en een brandmerk als souvenir, werden den schipper en
zijn knecht toegediend en de verrader zal wel zijn belooning gekregen hebben.

[22 Januari]
Dien zelfden dag dat de twee peperdieven gevonnist werden - op 22 Januari - kreeg
Trijn Boshout haar derde brandmerk. Dit bekende wijf had reeds, na tal van malen
binnenskamers in het Spinhuis gegeeseld te zijn, nog vier à vijf keer op het schavot
die eer gehad. Verder had een ‘heidin’ op listige manier een slagersvrouw, op de
Waal, haar juweelen weten afhandig te maken. Ook zij kreeg haar afstraffing.
Hoe de man het waagde een WelEdl. Groot Achtbare te dreigen is een raadsel, maar
hij moet wel erg brutaal zijn geweest, die ‘assurante bedelaar’, die kalm het huis op
de Heerengracht (het zevende ten Z. van het Koningsplein) binnenstapte, den heer
des huizes in de gang ontmoette en hem om een aalmoes vroeg, die natuurlijk
geweigerd werd. In plaats van aan het bevel te voldoen en zoo spoedig mogelijk te
vertrekken, begon de bedelaar den Edl. Groot Achtbaren Heer Mr. Pieter van de Poll,
Oud-burgemeester, Baljuw van Amstelland enz. enz. te dreigen. Een paar knechts
maakten zich fluks van hem meester en hij werd naar de Boeyen gebracht. Na een
strenge geeseling binnenskamers werd de bedelaar voor acht jaar in het Rasphuis
gezet, om over zijn euveldaad na te denken.

[1 Februari]
Den 1sten Febr. 1752 had de burgemeestersverkiezing plaats en ditmaal was het een
nederlaag voor de Oranjegezinde regenten. Dat had niemand kunnen denken. Ook
Bicker Raye verwonderde er zich over en zegt dat men vast meende dat de Hoog
Edl. Groot
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Achtbare Heer Mr. Ferdinand van Collen als Oud-burgemeester zou zijn
gecontinueerd, alsmede dat de Hoog Edl. Groot Achtbare Heer Mr. Pieter Six zou
aankomen, maar zeer onverwacht was er een groote verandering in den Raad
gekomen1).

[4 Februari]
‘Den 4den Febr. is Zijn Coninlijke Hooghijt, den Heere Prinse van Orange, onsen
dierbaren overleden Erfstadhouder met de alderuyterste statie tot Delfft begraven,
sijnde daar honderduysenden mensen van alle kanten toegevloeyd’.

[6 Februari]
Ook destijds werden zoo nu en dan, in het voorjaar, de boomen langs onze grachten
gesnoeid en konden de Amsterdammers zich van de behendigheid van die mannen,
die daar hoog in de lucht bezig waren takken af te kappen, overtuigen. Nimmer hoort
men thans van ongelukken bij dat toch tamelijk gevaarlijke werkje. Op 6 Februari
van het jaar 1752 echter, tuimelde zoo'n ‘bomesnayjer’ naar beneden. Het gebeurde
op den Fluweelen Burgwal bij het Prinsenhof. De man kwam op zijn harsenpan
terecht en was morsdood.
Harmanus van den Burgh moet, volgens Bicker Raye ‘een groot poeet geweest sijn
en een seer verstandig karel, die sijn bequaemhijt veeltijts ten nadeele van sijnselfs
gebruykte. Sijnde wel ses maal welhebbent en dan weer een arm man geweest, met
12 ambachten en 13 ongelukken.’

[11 Februari]
Met de Barbarijsche roofstaten op Afrika's Noordkust viel in die dagen niet te spotten.
De brutaliteit van die roovers was groot. Ditmaal was zelfs de bemanning van een
oorlogsschip het slachtoffer geworden. Het fregat ‘'t Huis ten Bosch’, kapitein Steenis,
was op den 20sten Januari in een storm op de kust, tusschen Ceuta en kaap Porkas,
gebleven en vijf man waren verdronken; 132 man van de equipage hadden zich aan
den wal weten te salveeren, waar nog 9 van de opvarenden van een koopvaarder, die
in denzelfden storm gebleven was, zich bij hen voegden. Zij hadden er het leven
afgebracht, maar de toestand, waarin de schipbreukelingen op die ongastvrije kust
verkeerden, was ellendig. Al spoedig werden zij door de Mooren

1) Hadden tijdens het leven van Willem IV de Regenten 's Prinsen macht ter deeg gevoeld,
onmiddellijk na zijn dood kwam de groote ommekeer, zie Elias I: CLIII.
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omsingeld en gevangen genomen. Aan tegenstand viel natuurlijk niet te denken. De
gevangenen werden naakt uitgekleed en als honden met stokslagen voortgedreven
en zoo naar een kasteel gebracht, waar zij opgesloten werden en haast geen eten en
drinken kregen. Twee matrozen waren zelfs doodgeslagen. Den volgenden dag
arriveerde de gouverneur van Tetuan, genaamd Sieti Mahomet Cucas met een groot
‘detasiment’ cavalery en infanterie. Hij liet den Hollandschen commandant bij zich
komen en hield hem nog voor den gek ook, beklaagde hem ‘kwanswijze’ en gaf
orders dat allen naar Tetuan zouden getransporteerd worden. De gouverneur was wel
zoo goed paarden voor de Hollandsche marine-officieren beschikbaar te stellen.
Niettemin was het een ellendige tocht van twee dagen, en toen de mannen geheel
uitgeput, in den avond, voor de hoofdstad arriveerden, moesten zij dien nacht in de
open lucht doorbrengen. Den volgenden dag werden allen in triomf naar de gevangenis
gebracht, een duister en diep gat in den grond, waar men met een ladder in moest
afdalen. Toen allen, ook de officieren, opgeborgen waren, moest ook de commandant
zelf van zijn paard stijgen en in het onderaardsche gewelf afdalen, nadat men hem
eerst nog braaf beschimpt had. Brood en water was alles wat de ongelukkigen kregen.
Gelukkig kreeg de kapitein, door tusschenkomst van den Engelschen consul, die
reeds eenige uren later de gevangenen bezocht had, permissie van den gouverneur,
om met de zestien overige officieren naar een andere gevangenis overgebracht te
worden, waar ze, ofschoon streng bewaakt, een beetje beter behandeld werden. De
onderofficieren en minderen echter moesten over dag steenen en aarde sjouwen en
waren twee aan twee aan elkander gekluisterd. Wel hielpen de Engelsche consul en
andere Christenen hen zooveel mogelijk, maar de toestand bleef miserabel. De
droevige tijding van deze gebeurtenis was op 11 Februari in Holland gekomen. Welke
maatregelen er tegen de roovers genomen zijn, wordt niet vermeld. Waarschijnlijk
zijn onze mannen tegen een flink losgeld later weer vrij gekomen.

[25 Maart]
Op 25 Maart 1752 werd de Nieuwe Synagoge bij de Houtmarkt met
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veel statie ingewijd. Er was een verschrikkelijke aandrang van menschen en men
had acht tot tien gulden voor een plaats moeten betalen, welk geld ten bate van de
armen der Joodsche Gemeente kwam.

[2 April]
Burgemeester Jan Huydecoper, die op den Singel, over den Regulierstoren, in 't ‘huis
van Huydecoper’ (thans de Burgerwacht) woonde en eigenaar van de oude hofstede
Goudesteyn aan de Vecht bij Maarsen was, overleed op 2 April.
Bicker Raye is goed over hem te spreken. Hij moet een beste kerel geweest zijn:
‘op 2 April 's morgens om seven uur is den Hoog Edl. Groot Achtbare Heer Mr. Joan
Huydecoper, Heere van Maarseveen, Neerdijk en Nigtevecht, oud Burgemeester en
Raad, in den ouderdom van 59 jaar overleden aan de podagra in de borst, waarmede
Sijn Hoog Edl. Gr. Achtb. veele jaren successievelijk was geincommodeert geweest;
latende om sijn loffelijke hoedanigheden een onuitsprekelijke lof na, sijnde geweest
seer Godvruchtig, tegen alle menschen heel vriendelijk en beleeft, alsook extra
miltdadig jegens de armen, sodat sijn dood van duyzenden menschen betreurt wordt;
latende een weduwe, twee zoons en een dogter na; sijnde in de kerk van Maarsen,
in desselfs tombe, op 11 April begraven’.

[11 April]
Diefstal van schapen werd van oudsher met den dood gestraft. Een onnoozele hals
schijnt dat niet geweten te hebben. Raye vertelt dienaangaande op 11 April 1752 het
volgende verhaal. ‘Hij was 26 à 27 jaar out, seer onnosel, syde alleen, (toen hij betrapt
werd) tot sijn verschooning, dat hy nooyt geweten hat, dat daar een dootstraf op stont,
maar gedagt hat, als hij gekreegen wert, dat hy met een geseling vry soude koomen,
toen hy door twee boeren op het fijt geatrapeert wert. En die boeren met hem als
verleegen waren en hem wel wilden laten loopen, syde tegen malkander in de herberg
tot Ouderkerk, daar sy hem gebragt hadden: kom, wij sullen koffydrinken en
ordonneerde aan den gevangene, dat hy die soude gaan halen, denkende, dat hy dan
wel weg soude blyven en vlugten, dog den onnoselen bloet haalde koffy en bragt se
weder by de boeren, in welke tijt de officier (de schout) daarvan verwittigt sijnde,
hem van de boeren afnam en in een schuyt in de roef sette, alwaar hy
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seer gerust sliep tot Amsterdam toe’. Aan het gerecht overgeleverd werd hij in
Ouderkerk opgehangen. Hij was een jonge flinke kerel en zijn lijk werd naar de
snijkamer te Amsterdam gezonden, waar het geanatomiseerd werd.
Het tabakswinkeltje op het Rokin bij de Wijde Lommertsteeg marcheerde heelemaal
niet. Er was geen nering en de vrouw, die er met haar zes kinderen van leven moest,
was wanhopig. Daarbij kwam nog dat de huisheer ‘haar seer hard de huur vergde’,
zoodat het arme mensch, radeloos geworden, uit het zoldervenster op straat sprong.
Een zekere meneer Canter was lange jaren in de Oost geweest en het was hem daar
best gegaan. Hij had op ‘indirecte’ manier veel schatten verkregen, zooveel zelfs,
dat hij het maar geraden had gevonden over land (om zijn verantwoordelijkheid te
ontgaan) hier naar toe te komen. Dat was nu ongeveer een jaar geleden en de man
leefde er goed van en dacht aan trouwen. Een juffrouw Aleba trok hem bijzonder
aan; helaas was de jonge dame reeds verloofd met een wijnkoopersknecht. Gelukkig
was deze nog al een geschikte kerel waar wel mee te praten viel. Canter was rijk, de
wijnkoopersknecht niet, en dus werd men het eens. Het zal wel een mooi meisje
geweest zijn die juffrouw, maar zes duizend gulden was ook een mooi bedrag en dus
koos de man het laatste en stond zijn verloofde aan Canter af; het bedrag zou na het
huwelijk betaald worden. Tot zoover marcheerde alles best. Maar daar kwam een
kink in de kabel. Over eenige dagen zou Canter trouwen en de ex-verloofde de
verkoopsom uitbetaald krijgen toen, geheel onverwacht, de bruigom, op order van
de Edl. Heeren Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie, van de straat werd
gelicht, en gevankelijk naar Texel werd gebracht aan boord van een Compagnieschip,
dat zeilree lag. Op order uit den Haag werd de man echter weer van 't schip afgehaald
en naar den Haag gebracht, maar Juffrouw Aleba was haar bruigom kwijt en de
wijnkoopersknecht zijn geld.
Wat van dit geval verder zal worden, moet de tijd leeren, schrijft Bicker Raye.
Wellicht heeft de wijnkoopersknecht de juffrouw weer terug kunnen nemen, en werd
de koop geannuleerd.
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[13 Mei]
Op den 13den Mei werd er een alderliefste mooie jongen, 's avonds om tien uur, voor
de tweede deur van ons huis af op de Reguliersgracht

Vondeling.

te vondeling gelegd. De heer Blomhof, die daar woonde, liet het wicht naar het
Aalmoezeniershuis brengen.
De knecht van den jongsten heer Homoet had ‘zwaar’ gestolen. Alles was reeds in
een koffer gepakt en naar Rotterdam verzonden en de man, die ‘in de Hartestraat in
een steegje’ logeerde, was van plan zijn buit te volgen, toen hij op 16 Mei door schout
Jolles opgespoord werd. Hij vluchtte in zijn onderkleeren, zonder schoenen of paruik
en hoed, over de daken. Een wilde jacht begon, maar de dief wist weer op straat te
raken en zette het op een loopen. Twee kruiers, tuk op de belooning, zetten hem na
en vlak bij het Haarlemmerplein kregen ze hem te pakken.
Mr. Jan de Vicq was zeer slordig met zijn zaken. Hij had als praktiseerend advocaat
redelijk wel te doen, maar was zoo slof in het uitgeven van zijn declaratiën, dat
menschen, die hem, tien of meer jaar geleden, hadden te werk gesteld, nog steeds
geen rekening hadden gekregen.
In zijn jeugd had hij een Indische dame met veel geld getrouwd, waarschijnlijk in
de hoop dat zijn vrouw, die heel wat ouder was dan hij, wel voor hem zou sterven.
Maar ‘sij heeft hem seer gepiert’, werd ouder en ouder en toen hij eindelijk het
ondermaansche verliet, leefde het krasse oudje nog steeds.

[10 Juli]
Op 10 Juli wordt een bericht uit Indië genoteerd.
De kapitein-luitenant Diderik Moeret, varende het Oost Indische Compagnieschip
Geldermalsen, was met zijn schip op het Gelders droog aan den grond geraakt. Men
besloot het schip te verlaten, maar eerst de lading goud, die aan boord was, te redden.
Het goud werd in de sloep geladen maar toen het er gedeeltelijk in was,
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sneden de kerels, die zich reeds in de sloep bevonden, een dertigtal, de touwen door
en roeiden weg, de anderen aan hun lot overlatende. De rest van de bemanning, 140
menschen, waaronder alle officieren, waren, toen het schip uit elkaar sloeg, jammerlijk
verdronken. De sloep was hun eenige redding geweest, en aangezien men geen twee
uur van den wal was, was die redding ook zeer goed mogelijk geweest. De
‘maatsverlaters’ en moordenaars, die de kisten hadden opengeslagen en den inhoud
onder elkander verdeeld, zetten koers naar Batavia, waar zij behouden aankwamen,
maar onmiddellijk in arrest werden gesteld en hun verdiende straf niet zouden ontgaan.

[6 September]
Behalve dat hij afslager van de vischmarkt en boekhouder op de Groote Excyns was,
deed Jacob Bicker Raye ook wel eens zaken. Hij was met een anderen heer
correspondent van een zekeren von Trabe, die in Indië landdrost van de Batavische
Ommelanden was. Zoo noteert Bicker Raye, dat hij van den landdrost, op 6
September, een partijtje van 16.000 handrottingen toegezonden kreeg. In die dagen
liep ieder heer, die zich respecteerde, met een mooie rotting, en het was dus een
gewild artikel.

[28 September]
Op 28 September, 's avonds om half tien was er brand uitgebroken op een schip,
geladen met brandewijn en kurk, dat vlak voor de stadsherberg in het IJ lag. Het
schip was gelukkig reeds half gelost, maar er waren nog wel 80 vaten voorloop van
brandewijn in. Aan blusschen viel niet te denken, maar men slaagde erin het schip,
met behulp van Groenlandsche sloepen, naar de overzij bij het galgeveld te boegseeren
en men liet het daar maar branden tot den volgenden avond. Twee kerels wilden
voorloop stelen, maar de vlam van de kaars was in het gat geslagen en de brandewijn
had vuur gevat. De eene dief had nog gepoogd door op het gat te gaan zitten het vuur
te smoren. Het vat was uit elkaar gesprongen en de man was vreeselijk, tot op de
ribben verbrand, te water gesprongen. Hij werd nog gered en naar het gasthuis
gebracht. De andere dief had in de consternatie kans gezien te ontkomen.

[10 November]
Op 10 November overleed Mr. Gerrit de Graeff, die in 1739 Schepen
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was geweest. Hij had op de Heerengracht tusschen de Utrechtsche straat en de
Reguliersgracht (thans no. 573) gewoond, maar was meestal op zijn buitenplaats ‘het
Hof te Ilpendam’. Bicker Raye scheen hem niet te mogen en vertelt in een zeer
uitvoerig overlijdensbericht niet veel goeds van den rijken man.
‘Op 10 November is de Edl. Achtb. Heer Mr. Gerrit de Graeff, Vrijheer van Zuid
Polsbroek, Heer van Purmerland en Ilpendam, na lange, zeer zware en ellendige
pijnen te hebben uitgestaan, op een zeer jammerlijke wijze overleden. Hij was omtrent
43 jaar oud. Bij zijn eerste vrouw heeft hij een zoon en bij zijn tweede vrouw, die
nog leeft, heeft hij diverse geprocureert (waarvan slechts drie den volwassen leeftijd
bereikten). Hij laat een schat van gelt naar, dog was uytermate suynig, beknibbelde
ider ten alderscharpste, gunde een ander niets, benydende een iders welvaart, en had
plisier over diegenen, daar hij over gestelt was, haar inkomen en emolumenten te
besnoyje, bedisputeeren en te verminderen, sodat hij, na gedagte, van seer wynige,
alsso hij niemand goed deet (als seer gedwongen), betreurt sal worden’.

[17 November]
Een berichtje van zijn Vischmarkt krijgen wij op 17 November. Een vischvrouw had
uit een schelvisch een gouden ring gehaald. De afslager vond het zoo merkwaardig,
dat hij den ring kocht, het geval daarop liet graveeren en tot gedachtenis bewaarde.
Zes of zeven gegijzelden hadden blijkbaar genoeg van de gijzeling en waren langs
een touw in den schoorsteen geklommen, waarschijnlijk met hulp van werklieden
van het stadhuis. Zij hadden zich daarna, werderom met behulp van een touw, uit
een venster ‘gesoveert’.

[30 November]
Een leelijkerd overleed op 30 November. De Heer Alexander Hinderson moet n.l.
een mostrueuse afgrijselijke leelijke tronie gehad hebben, maar hij was een vriendelijk,
genereus, braaf en eerlijk man.

[18 December]
Een oud liefje van Bicker Raye, juffrouw Borst, was te Keulen overleden. Het bericht
werd hem door haar zwager, den Keulschen schipper Odenbag, op 18 December
‘gecomenuseert’.
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‘Mijn seer oude en intieme kennis’ noemt hij haar. Zij was de dochter van den zeer
voornamen grootscheepstimmerman Andries Borst, die in de jaren 1726 tot 1728 op
Kattenburg bij de Oosterkerk had gewoond. Het was waarschijnlijk in die jaren, dat
Jacob haar gekend had. ‘Sij was de alderschoonste vrouw, alsmede zoo
beminnenswaardig, als mijn oogen ooyt beschouwt hebben’, schrijft hij nog
enthousiast, na zoovele jaren. Geen wonder dat zij door vele menschen als aangebeden
werd en dat Jacob niet de eenige aanbidder was, blijkt wel daaruit, dat hij het zeer
jammer vond, dat zij ‘te veel mededoogen had met de smerte der mannen, die sig
wat in haar gunst door deszelfs bekwaamheden en wel prinsipaal goede gestalte en
fraayheid wisten in te wikkelen’.
Zoo omtrent haar achttiende jaar was deze schoone dame, toen reeds weduwe van
den luitenant ter zee van der Codde, met haar moeder, naar Keulen gegaan.
In Keulen was er aan vrijers geen gebrek. De twee zusters trouwden reeds spoedig.
Een er van werd de gelukkige echtgenoote van den schipper Odenbag, die nu het
overlijden van zijn schoonzuster aan haar oude en intieme goede kennis, had
‘gecomenuseert’. Ook mama hertrouwde te Keulen en de weduwe Codde, de
alderschoonste, schonk haar hand aan den Ontvanger van 't ‘Capittel Metropolitane’
aldaar, Jan Hendrik Stadtfeld. De ontvanger was thans echter reeds lang overleden
en de vroeger zoo aangebedene was langzamerhand een bedaagde weduwe geworden,
die trouw ter kerke ging. En het was uit de kerk komende, dat zij subiet het tijdelijke
met het eeuwige had verwisseld.
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Hoofdstuk XXII
Anno 1753
[13 Januari]
NA het bericht, dat op 13 Januari hun oude dienstbode, die wel twintig jaar als tweede
meid bij zijn moeder gediend had en een jaar geleden, door de gunst van zijn vriend
den Heer Pieter Karseboom, regent van het Oudemannenhuis, aldaar geplaatst was,
overleden is, krijgen wij op 20 Januari de justitie.

Er werden niet minder dan zestien vrouwen gegeeseld en zes kerels; ook de noodige
brandmerken werden natuurlijk uitgedeeld. De lijfknecht van den jongsten heer
Homoet, die zes maanden geleden zijn meester bestolen had (blz. 208), behoorde tot
de gegeeselden, ontving een brandmerk en werd voor veertig jaar in het Rasphuis
gezet1). Den man, een Zwitser van zeer goeden huize, kwam die straf zoo
verschrikkelijk voor - en Bicker Raye schijnt dat nog al vreemd te vinden dat iemand
zoo tegen veertig jaar Rasphuis op ziet! - dat hij eerst getracht had zich dood te laten
hongeren en toen hem dat niet gelukt was, zich een paar dagen voor de executie had
willen ophangen. Dit werd tijdig ontdekt en hij kon weer bijgebracht worden.

[21 Januari]
Mevrouw van Tarelink, de huisvrouw van Pieter van Tarelink (een van de
uitverkorenen, die in 1748 door den Prins Erfstadhouder in de Vroedschap waren
benoemd) was op 21 Januari plotseling overleden. Haar man, die op de Beurs was,
toen men hem kwam mededeelen, dat zijn vrouw gestorven was, was daar zoo door
gealtereerd, dat hij thuiskomende, direct naar bed moest en drie dagen later ‘mede

1) De schuldige was, naar mij uit de Crimineele Protocollen bleek, Jean de Kalvermatten, 23
jaar oud, uit Sion in Wallis. Heel wat had hij op zijn geweten; na allerlei oplichterijen - zoo
had hij onder een valschen naam bij de Oost Indische Compagnie dienst genomen en was
na het ontvangen van het handgeld gedeserteerd! - was hij bij den heer Homoet aan den
Binnen-Amstel als lijfknecht in dienst getreden. Met een achtergehouden sleutel was hij het
huis van zijn meester binnengedrongen; den buit had hij op zijn kamer in de Hartenstraat,
niet een steegje bij de Hartenstraat, zooals Raye zegt, geborgen en vandaar naar Rotterdam
gezonden.
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in den Heere is ontslaapen. Sijnde geweest een seer prijswaardig en braaf koopman;
laat een schat van gelt naar, en hat in sijn leeven seer schoon grijs haar’.
Pieter van Tarelink, die, naar Elias mededeelt, op de Heerengracht, over de
Korsjessteeg ‘in de drie Heuvelen’ woonde en eigenaar was van de hofstede
Nieuwerhoeck aan de Vecht bij Loenen, was directeur van de Groenlandsche en
Straat Davis-visscherij. Het handelshuis Tarelink, door zijn grootvader opgericht,
stond reeds sedert ongeveer 1670 aan het hoofd van de walvischreederij.
Het vorige jaar hadden de Oranjegezinden bij de burgemeestersverkiezing de
nederlaag geleden. Dit jaar zou de Gouvernante zich wreken. Zooals gewoonlijk
hadden Burgemeesteren in de aan de Gouvernante toegezonden nominatie van
Schepenen de zeven heeren, die zij wenschten, aangestipt. De Prinses stoorde zich
niet aan die aanbeveling en benoemde er drie, die niet aangestipt waren. Groote
verbazing en ergernis natuurlijk te Amsterdam. De Heeren Jacob van Loon, Mr.
Pieter Schaack en Mr. Jan Hendrick Kerckrink waren bij de schepennominatie voorbij
gegaan, ‘tegens verwagting en out gebruyk’, schrijft de voorzichtige Bicker Raye.

[22 Februari]
De Hartsinck's stonden in de 18de eeuw aan het hoofd van patricische handelshuizen;
enkele leden van het geslacht zouden ook in de Vroedschap komen. Guillielmo
Hartsinck die op 22 Febr. 1753 overleed, had echter zijn familie niet veel eer
aangedaan. Hij was nog wel aan een paar baantjes geholpen, maar maakte het zoo
bont, dat hij door zijn ouders stekint was gemaakt (onder curateele geplaatst).
Overigens moet hij toch een goede kerel zijn geweest, maar kwaad voor zich zelf.
Hij verkeerde met een stelletje ‘plugge (losbollen), die hem aan allerlei debosie
brachten. Op het laast was hij so sterk aan de morgedrank, dat hij daardoor van binnen
als verteert was’.

[2 Maart]
Op 2 Maart, een schandaaltje. De vrouw van Albertus de Meyere, haar man woonde
op de Kadijk in de Klijne Swaan, was door dienders van 't gerecht ‘geligt’ en door
schepenen ondervraagd. Er was aan het licht gekomen, dat zij met de hulp van een
zekeren
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Baron Broohsdorf en een jood - wiens naam niet genoemd wordt - wel ongeveer
voor 3000 gulden fijn linnen, kanten en kamerdoeken gestolen had van den heer
Jacob Backer. Deze goederen had zij in den Lommerd gezet. Haar man was, toen op
zijn boedel beslag gelegd werd, uit de stad vertrokken. Een kind dat zij van haar
eersten man, kap. Mackay, had, was naar het Aalmoezeniershuis gebracht, maar later
omdat het nog zuigende was (het was reeds 21 maanden oud) naar de Boeyen bij de
moeder gebracht. Kort daarop werd mevrouw ontslagen en voor zes jaar uit de stad
gebannen. Den jood hield men echter. Die werd voor twaalf jaar in het Rasphuis
geconfineerd. Wat er met den baron gebeurd is, wordt niet vermeld.

[3 Maart]
Professor Vonk kon zijn schuldeischers niet betalen en daarom werd de hooggeleerde
heer op 3 Maart van de straat ‘geligt’ en voor schuld in de gijzeling gezet.
Een negentigjarige juffrouw Magtilde Wybrans had een ‘konsiderabele schat van
geld’ nagelaten, w.o. zeven ton gouds, dat fideï commis (B.R. schrijft ‘videcomis’)
was. Het waren allemaal menschen, die het noodig hadden, die er van profiteerden,
daaronder Albertus Pieter de Myjere die er ‘soo te hopen is, ten eenenmaal door geset
zal zijn’.

[18 Maart]
Een oude boemelaar overleed op 18 Maart. Het was de heer Cornelis Krilart, die
sedert meer dan dertig jaar bekend stond als een ‘aldergrootst debosiant, nagtlooper
en dobbelaar’. In de laatste jaren verkeerde hij meestal in de bekende herberg de Zon
op den Nieuwendijk. Daar lag altijd een reiszak voor hem klaar en ‘wanneer hij dan
's morgens vroeg bij licht naar huis gong, wat hem genoegsaam dagelijks gebeurde,
nam hij deselve onder den arm, opdat de menschen souden denken, dat hij van de
rijs en uit de nachtschuyt kwam’.

[19 Maart]
De Hoog Edel Welgeboren Heer Hendrik Graaf van Moens, Vrijheer van Cronenburg,
Loenen, Ravensberg enz. was op 82 jarigen leeftijd,
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op 19 Maart te Amsterdam overleden. Op 22 Maart werd Sijn Edl. naar Loenen
getransporteerd naar het huis Cronenburg en vandaar op 24 Maart 's avonds met
flambouwen in de kerk begraven. Zijn degen, met vloers bekleed, werd vooruit
gedragen, ‘hetgeen de statie en sijn hooge geboorte wilde verbeelden’.
De oude graaf stond bekend als een vriendelijk, gedienstig en goedaardig man en
honderden menschen, principaal de armen van de Roomsche Religie, verloren veel
aan hem.

[27 April]
In de plaats van den onlangs overleden burgemeester Cornelis Trip werd op 27 April
de Hoog Edl. Groot Achtb. Heer Mr. Daniel de Dieu, die in de moeilijke jaren van
1744 tot 1748 zoo energiek het ambt van Hoofdschout had vervuld, tot Burgemeester
verkozen. De burgemeester woonde op den Singel bij de Gasthuismolensteeg, in 't
‘huis van Oetgens’ (thans no. 284). Mr. Daniel de Dieu was een algemeen bemind
man en Bicker Raye vertelt dat ‘op de filisitatie ongelooflijk veel volk was; 's avons
wiert er door particuliere welmeenende burgers voor dien braven Heer Burgemeesters
deur, in de burgwal, op den Singel, bij de Swaanbrouwerij, een fraay vuurwerk
afgestooken, onder een concert van alderhande fraye instrumenten en is bij
mensenheugenis geen burgerheer verkooren, die meer toejuyging van alle menschen
zonder onderschijt, groote en klijne, heeft gehat en iders aprobatie heeft weggedragen
als Sijn Edl. Groot Achtb.’

[18 Mei]
Aan zekeren heer Schoonweer was op 18 Mei op een zeer jammerlijke wijze het
been bij de enkel tot gruis geslagen. Het ongeval was hem overkomen in zeker huis
bij de Schulpbrug, daar ‘de Fiool gong en waar hij wat figure maakte’. Zijn been
moest ten slotte afgezet worden: twee dagen later was de man dood.

[24 Mei]
Een van de grootste reeders op de walvischvangst naar Groenland en Straat Davis
was de heer Anthony Waterman. Het was hem altijd zeer meegeloopen en hij liet
dan ook, bij zijn overlijden, op 24 Mei, een schat van geld na. De man was een groot
liefhebber van visschen, zoowel met den hengel als met netten en daar diverteerde
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hij zich bij continuatie mee op zijn buitenplaats bij Ouwerkerk. Hij was een klein
mannetje, maar ‘seer net en proper’, zegt Bicker Raye.

[27 Mei]
De latere Vrouwe van Abcoude en Baambrugge was van geringe afkomst en had,
toen zij met den rijken Constantin de Wilhem trouwde, van hem reeds een zoon en
een dochter. Niettegenstaande dat deed de dochter een heel goed huwelijk met een
Utrechtschen burgemeester. De bruidschat zal wel niet gering zijn geweest en bij
haar overlijden op 27 Mei, liet de weduwe van Constantin de Wilhem nog wel twee
millioen aan haar kinderen na.

[8 Juni]
‘Op 8 Juni 1753 sterft Hendrik Stadlander, kolonel deser stadt, doende seer sware
negotie in tabak, is mij een seer goet vrient geweest.’

[17 Juni]
Albertus Homoet de Jonge, boekhouder in de Wisselbank, was na een onpasselijkheid
van vijf à zes dagen, veroorzaakt door opstopping van water enz. in de fleur van zijn
leven (hij was 44 jaar) op 17 Juni overleden.
Hij moet een uitmuntend schoon man zijn geweest, daar men lijfrente op zou
gekocht hebben. Hij liet een jonge weduwe na, waarbij hij twee kinderen had en van
zijn eerste vrouw, een juffrouw van Beuningen, waren er ook nog vijf in leven, ‘sijnde
seuven te saam’.
De boedel van den eenige dagen geleden overleden Albertus Homoet de Jonge werd
onder benefice van inventaris (Eventaris schrijft B.R.) op 15 Juni aanvaard, ‘sijnde
de voorkinderen onder de naaste vrinden verdeeld’.
Een burgervrouw woonde bij haar moeder in de Nieuwstraat en stond op trouwen
met een metselaarsknecht, waar zij reeds twee geboden mee had. Zij was met haar
bruigom uit wandelen geweest, kreeg thuiskomende woorden met haar moeder over
haar uitzet en werd zoo ‘quaataardig’, dat zij met een vaart de deur uit liep naar den
Nieuwezijds Voorburgwal en daar van de St. Nicolaasbrug, met den kop omlaag, in
het water sprong. De bruigom haar na, maar de man kon niet zwemmen en had genoeg
aan zichzelf te doen.

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

217

[13 Juli]
Op den 13den Juli hebben ontrent vijf en twintig van de voornaamste visvrouwen
een vroolijkhijt gehat in het Varkenstuyntje bij de Weesperpoort, waarbij ik mij, met
de verdere vrinde, die aan de Vismarkt dependeeren, beneffens eenige versogte
gasten, meede bevonden heb en hebben ons seer soet en vrindelijk gediverteert tot
twee uur in den nagt. ‘Met alle ordentelijkhijt’ haast hij zich er nog aan toe te voegen,
alsof hij bang was, dat wij, bijna twee eeuwen later, aan 's mans ordentelijkheid
zouden twijfelen.

[15 Augustus]
‘15 Augustus is mijn vijftigjaarigste verjaardag gepasseert.’ Onze gelukwenschen.
Den volgenden dag overleed te Utrecht, in den ouderdom van negentig jaar, zijn
oud-tante Vrouwe M.A. van Lockhorst, weduwe van den WelEd. Heer M.C. van
Nierop. Bicker Raye was ook bij de begrafenis van Haar Edl. Hoog Welgeboren, die
op den 21sten 's avonds met koetsen en met groote statie in de St. Mariekerk te
Utrecht, in een grafkelder, plaats vond. De oude dame had haar broer tot universeel
erfgenaam gemaakt, maar had aan haar neef mondeling ‘tot een gedagtenis besproken,
een gout gesneden orlogie met een gouden haak en ketting, soals bij haar in Haar
WelEd. geb. leeven is gedragen’. Het werd hem na de begrafenis door zijn neef van
Lockhorst overhandigd.
Servaas Grijspaart, opperboekhouder van de Oost Indische Compagnie had vele
jaren, eerst tot zijn ‘maitres’, en later tot zijn huishoudster gehad, een zekere madame
Dunan en die had hij, bij zijn overlijden, voor haar trouwe diensten, tot zijn eenige
erfgename gemaakt.

[5 September]
‘Hendrik Verschuur, die mijn affaire op de Vischmarkt waarneemt, is heden, op 5
September, te Sloterdijk getrouwd met juffrouw van Maalen, dochter van den gewezen
makelaar in thee’, deelt Bicker Raye ons mede.
De oude dokter Samuel Soulijn, de man had reeds sedert 1695, met zeer veel reputatie,
de praktijk uitgeoefend, was op 5 September
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overleden. De dokter was, in naam althans, ‘veele jaren dootgraver van het Lijtse
kerkhof geweest.’

[10 September]
Simon Parrera, een Portugeesche jood, was in 1649 te ‘Port à Port’ in Portugal
geboren. De man was dus toen 104 jaar oud, hij op 10 September eindelijk het
tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Meer dan 84 jaar was hij reeds hier te lande
gevestigd.
Daniel Raap, de ‘berugte muytemaker’, was niet bemind en het is met een zeker
genoegen, dat Bicker Raye ons weet mede te deelen, dat iemand, die oom tegen Raap
moest zeggen, zijn confrater, een zekeren van Swieten, waarmee Raap's neef, wegens
's lands recht op 't comptoir van 't gemaal werkte, op een verraderlijke manier ‘den
bek had opgesneden’ en toen gevlucht was. Daar kon zijn oom toch ook niets aan
doen.

[13 Oktober]
Paulus Loot, Heer van Zandvoort en Schoten, wiens dochter Ida met den bankier Jan
van Marcelis, die de prachtigste buitenplaats van Bloemendaal ‘'t Huis te
Vogelenzang’ bezat, getrouwd was, had zeer jammerlijk en ellendig geleden, toen
hij op 13 October overleed. Hij was lang gekweld geweest met zeer zware ‘Ambijje
of bloetvinnen, hetgeen zich tot sulken swaaren inflammatie geschikt had, dat sijn
lichaam langsamerhand verrot was’. De man had het intusschen lang uitgehouden,
want hij was in de tachtig. Overigens moet hij zeer net en proper zijn geweest, zoo
in zijn kleeding als in zijn equipage. De rentenier, hij was reeds vele jaren uit de
zaken, liet considerabel veel geld na.

[19 Oktober]
Op 19 October ontving de familie Raye uit Suriname bericht, dat aldaar was overleden
de weduwe van Jacob's broer. De overledene moet een uitmuntend verstandige,
gauwe (rappe) vrouw zijn geweest, die zelf twee plantages, Breukelerwaart en Berg
en Daal administreerde. Zij was ‘sonder weerga couragieus en present in de
alderswaarste voorvallende gelegenheiden’; zooals wij weten was zij reeds voor de
vijfde maal weduwe en achtereenvolgens, eerst met drie gouverneurs, en daarna met
twee dominés getrouwd.
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Karel van Dam, de kassier van de West Indische Compagnie en kerkmeester van de
Zuiderkerk, moet een zeer sterk man zijn geweest en had al zijn leven considerabel
veel wijn gedronken. Overigens was hij een gezellige baas en was in het college van
de Munt, aan de raisonneertafel, altijd de grootste baas. Op 20 October wordt ons
zijn overlijden gemeld.
De Munt (het gebouw naast den Toren) was in de 18de eeuw een van de zeven
stadsherbergen. Het collegie van de Munt was een club van Amsterdammers, die
geregeld aldaar bijeenkwam, een soort societeit. Zoo had Bicker Raye bijv. zijn
collegie in den Garnalen Doelen op den Singel.
De jeugdige Pieter van Ojen, een notarisklerkje, had op een goeden dag genoeg van
de kantoorkruk gekregen en ging er van door, ‘sonder genoechsaam een duyt aan
gelt, met sijn slegste kleere aan en met deurgesleetene schoenen aan de voeten. Is
na Zeelant toegerijst, sig aldaar geaderesseert by een volkhouder of sielverkooper
en is voor jong matroos met een schip naar Oost Indiën gevaaren.’ De kapitein had
schik in den aardigen veertienjarigen knaap en had hem als zijn jongen en oppasser
in de kajuit genomen. Hij had het daar best en aan zijn ouders had hij geschreven,
dat hij erg in zijn nopjes was eens een reisje naar de Oost te kunnen maken.

[7 December]
Mr. Gerard Bicker van Swieten, Heer van Swieten, Vrijbaanderheer van de Baronnie
en Hooge Heerlijkheid van Kessel, Heer van Heien Boecop, overleed op 7 December,
op 66 jarigen leeftijd. Op zijn 53ste jaar was hij, volgens Elias, nog eens, voor de
derde maal, in het huwelijksbootje gestapt met de 17 jarige Sebastiana Kien, die nu
bij zijn overlijden zijn geheele vermogen, van bijna vier ton, erfde. Geen wonder dat
het jonge rijke weeuwtje eenige jaren later hertrouwde en wel met den kolonel der
cavallerie en kapitein van een compagnie Guardes te paard, George Louis Baron von
Sporken. Ditmaal had ze een man van haar eigen leeftijd genomen.
‘Ten regarde, dat hij lange jaren, met reputatie’ in de familie was geweest, werd
Pieter Segvelt, de boekhouder van de Vrouwe van
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Herberg de Munt.
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Mijnden en de beide Loosdrechten (Anna de Haze, weduwe van Burgemeester Mr.
Lieve Geelvinck), toen hij overleden was, met de uiterste statie, 's namiddags om
drie uur, met zeven koetsen in de Nieuwe Kerk begraven.
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Hoofdstuk XXIII
Anno 1754
[2 Januari]
OP 2 Januari overleed de huisvrouw van den oud-Schepen Mattheus Alewijn, op
haar buitenplaats bij Ouderkerk ‘sijnde bij haar man te bet leggende doot gevonden’;
(bij Elias wordt als datum van overlijden 3 December 1753 opgegeven). Uit dit
berichtje blijkt, dat de familie in den winter op haar buitenplaats vertoefde. In
Amsterdam woonden de Alewijns op de Heerengracht, tusschen de Reguliersgracht
en de Vijzelstraat ‘in de Moriaantjes’, thans nog welbekend.
Op den Vijgendam, in het tweede huis van de Nes, was in het midden der achttiende
eeuw een porseleinwinkel gevestigd. Tot

voor kort stond dit huis er nog en volgens de Navorscher was er in de zeventiger
jaren een boekwinkel van Tielkemeyer, die oudere Amsterdammers zich wellicht
nog wel zullen herinneren. Het huis zag er toen niet meer zoo uit als in de achttiende
eeuw. Destijds had het aan beide kanten van de deur een venster, waarachter het
porselein was uitgestald, en verder was er natuurlijk nog een luifel aan en ontbrak
ook een uithangbord, dat aan een lange ijzeren stang, in het midden van de luifel,
bungelde, niet.
In dit huis woonde de bekende Daniël Raap, de aanvoerder der Doelisten, die van
beroep porseleinverkooper was. Het was met 's mans roem reeds lang gedaan en het
was Raap als zoovele andere
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volksmenners gegaan, eerst ‘gehoorzaamt als een vorst’, werd hij later ‘verstoten als
een hont’.
Raye geeft van de begrafenis de volgende beschrijving:
‘10de Jan. Is den seer berugte en wijt vermaarden Daniël Raap, geweezen
aanvoerder en opperhooft der muytelingen van 't jaar 1748 in dese stadt, aan de
watersugt, die hem verscheyde maalen al was afgetapt, overleden, en met een wit
paart, dat altoos gebruykt wort om de geëxecuteerden van 't schavot naar den
Ammerak te rijden, also men anders geen sleeper daartoe kon krijgen, onder escorte
van in de twintig dienders, twe onderschouten en een menigte ratelwags, naar de
Oude Kerk gesleept en aldaar als een beest maar int gragt (graf) gesmeeten, doordien
het gemeen, op 16 Jan. smiddags, so als men hem meende te begraven, bij honderden
voor sijn deur op de Vijgedam, daar hij woonde, vergaderde, de baar, die reets voor
de deur stont, aan spaanders braken, en hem seeke(r)lijk met gewelt uyt den huys
gehaalt en verscheurt souden hebben, bij aldien niet op order en versoek van de
Heeren van de Regeering, vier compagnien Burgers in de wapenen gekoomen waren,
die het gewelt belet hebben, niettegenstaande alle de glaasen uyt de voorgevel en
eenig porselijn in huys door het inwerpen van steenen sijn gerenueert; de Heeren
Burgemeesteren, Scheepenen en den Heer Hooftofficier sijn, tot hij in de kerk was
gebragt, allen op 't Stadthuys vergadert geweest, sijnde er seer veel paskwillen op
Raap en alle sijn aanhangers gemaakt geworden.’
Het schandelijke optreden van het gepeupel heeft te allen tijde sterk de aandacht
getrokken. Er verschenen bv. begrafenisbriefjes, waarin ‘alle Opperbaazen van den
Doele ter begravinge versogt werden met het lijk van Daniël Raap, muytemaker, op
de Vijgendam, het tweede huys van de Nes, in de Doeliaanze Porcelijnwinkel, om
voor twee uure te zijn in het tweede Waygat over de Oude Kerksteeg, alwaar een
schuit gereed zal leggen om het lijk te vervoeren naar het Galgeveld’.
De walgelijkste van die grappen op den overleden Raap, was wel de ‘geestige
scherts in beeldspraak vertoond’ door een zekeren Bugge in de Warmoesstraat. De
man was er vlug bij, want nog op den avond van Raap's overlijden - hij was om zeven
uur gestorven, dus
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enkele uren er na reeds - stond het voor het huis van Bugge zwart van de menschen.
Op een transparant werd een Duivel vertoond met een groote raap, die hij uitkneep
en waarvan hij het sap in een flesch

liet loopen, waarop stond Raapesop. Dat vonden de menschen in de achttiende eeuw
‘een geestige scherts’ en zoo ‘zinrijk’, dat Simon Fokke, die een achttal teekeningen
betreffende het overlijden van Daniël Raap vervaardigde, er ook het tooneeltje bij
Bugge aan toevoegde. Ter eere van de overheid moet gezegd worden, dat toen de
voorstelling bij Bugge eenige avonden geduurd had, ze ‘op hooge order’ werd
verboden.
De hooge heeren op het stadhuis zaten er trouwens erg mee in. Ze begrepen wel,
dat de begrafenis zelf niet rustig zou afloopen. Om dat te voorkomen lieten ze de
weduwe aanraden, haar man maar in alle stilte buiten de stad, in een van de
Ambachtsheerlijkheden van Amsterdam, te laten begraven. De overheid zou dan wel
voor alles zorgen. Maar daar wilde de weduwe Raap niet van hooren. Haar man
moest in de Oude Kerk begraven worden en nergens anders. Dus liet ze op den dag
voor de begrafenis door de aansprekers de briefjes rondbrengen, waarop stond, dat
de plechtigheid den 15den Januari om twee uur 's middags, zou plaats hebben.
Juffrouw Raap was blijkbaar moediger dan de machtige burgemeesters en heelemaal
niet bang voor 't volk. Ze moest echter wel toegeven, dat 't op dien Dinsdagmiddag
niet ging. De Vijgendam, de Warmoesstraat en de Dam stonden vol menschen. Het
gerucht liep, dat eenigen van die ‘kijkers’ van plan waren zich van het lijk meester
te maken en er mee, de Warmoesstraat door, naar het tweede Waaigat te loopen,
waar een schuit gereed lag om het lijk
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naar 't Galgeveld te vervoeren. Geen wonder dat juffrouw Raap toen maar liever een
paar uurtjes wachtte. Het volk zou er wel genoeg van krijgen en ten slotte wel naar
huis gaan. Maar het volk kreeg er niet genoeg van. Integendeel werd 't gemeen tegen
den avond hoe langer hoe rumoeriger; spoedig was er van Raap's vensters en van
Raap's porselein maar heel weinig meer intact.
De baar, die voor de stoep gestaan had, was intusschen reeds lang kort en klein
geslagen en eenige verzamelaars hadden zich beijverd er een brokje van machtig te
worden, om als een ‘gedagtenisse ter uitvaert van Raap’ te bewaren.
Het was nu de Heeren van de Wet toch wel wat al te bar geworden. Hun Edel
Groot Achtbaren vonden, dat nu krachtig ingegrepen moest worden en door een
stadsbode lieten ze aan juffrouw Raap zeggen, dat zij zich van de begrafenis maar
niets meer moest aantrekken. Daar zouden de Heeren wel order op stellen.
Tegelijkertijd posteerden zich drie inspecteurs en twintig politieagenten, of zooals
men die nog in de achttiende eeuw noemde, drie onderschouten en twintig dienders,
voor het huis. Het volk had echter maling aan de mannen van de wet en ging lustig
met het bombardement door. Nu moesten de schutters er bij te pas komen, daar had
het volk meer respect voor. Om acht uur werden eenige compagnieën onder de
wapenen geroepen en die posteerden zich in de omliggende straten en op den Dam.
De begrafenis zou op bevel van de overheid om twee uur plaats hebben, maar in
plaats van om twee uur 's middags, zooals juffrouw Raap gewild had, moest 't twee
uur 's nachts zijn. Dat was veiliger. Maar zoo bang waren de oppermachtige
burgemeesters voor 't volk, dat de doodgraver van de Oude Kerk last kreeg toch
vooral de deuren gesloten te houden en er een parool werd uitgegeven. Het
wachtwoord, dat toegang tot de kerk zou verleenen, was Amsterdam.
Het was intusschen half drie geworden, toen eindelijk de stoet kon geformeerd
worden. Op een koekslee (een platte slee zonder hekken) met een wit paard bespannen,
werd het stoffelijk overschot van den grooten man geplaatst. In de haast zette men
de kist nog achterste voren, maar dat deed er niet toe. Het moest vlug gaan en ook
een lijkkleed werd vergeten. Eerst had de diender, die voor den
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‘sleeper’ had moeten zorgen en blijkbaar ook al fel op Raap gebeten was, getracht
den sleeper, die de geëxecuteerden van de Justitie gewoonlijk wegsleepte, er mee te
belasten. De man was als schutter onder de wapenen en was niet thuis. Zoo werd die
smaad tenminste aan Raap bespaard. Het was al erg genoeg op een koekslee grafwaarts
te worden gebracht.
De schutters hadden den Vijgendam en de Warmoesstraat schoongeveegd en
afgezet. Ondanks het late uur en den kouden winternacht was er nog veel volk op de
been en juist niet het meest fatsoenlijke deel van het publiek was blijven kijken. Alle
dwarsstraten en stegen stonden vol menschen en op 't Oude Kerksplein was een
groote menigte verzameld, die nog hoopte zich van het stoffelijk overschot meester
te kunnen maken om het naar het galgeveld te brengen. Maar de schutters stonden
tot aan de torendeur van de kerk en voor de schutters had het gespuis respect.
Op een drafje ging die zonderlinge lijkstaatsie nu door de Warmoesstraat. De
onderschout met zijn dienders met flambouwen er omheen en achter de slee holden
de bloedverwanten, Daniël Raap Jr. en de zwager van den overledene, Jan Romans.
Ze hadden niet eens een rouwmantel om.
Aan de kerk waren er weer nieuwe moeilijkheden, omdat een van de onderschouten
zoo verbouwereerd was, dat hij 't ‘woord’ vergeten had en in plaats van Amsterdam,
Edam zei. Het gemeen maakte van dit oponthoud gebruik om nog een poging te doen
zich van de kist meester te maken. Toen dit niet lukte, werden de dienders nog eens
extra met steenen gebombardeerd.
Eindelijk herinnerde de onderschout zich het woord en ging de deur open. Een
hagelbui van steenen werd ze nog nagezonden.
‘Met de uiterste verhaasting’ werd de kist in het graf no. 45 geworpen, de sleeper
keerde langs de Bierkaai terug en de overigen, die het lijk begeleid hadden, haastten
zich langs verschillende wegen naar huis, ‘omdat men vreeze had voor de woede
van 't volk’. Toen de onderschouten met hun dienders op 't stadhuis terug waren,
werden ook de schutters afgedankt en trok ook het gemeen af. Aldus werd in den
nacht van 15 op 16 Januari 1754 Daniël Raap begraven.
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Omdat er telkens relletjes waren, nu weer bij de begrafenis van Raap, had de overheid,
toen er op 26 Januari op den Dam justitie gedaan werd, voor alle zekerheid twee à
drie compagnieën burgers in de Nieuwe Kerk geplaatst en aan vijftien andere
compagnieën orders gegeven zich gereed te houden. Er gebeurde echter niets en alles
verliep in de beste orde.

[28 Januari]
Op 28 Januari waren de Edl. Achtb. Heeren Mr. P.C. Hasselaer en Mr. A.P. van der
Lijn in de Vroedeschap verkozen. Bij de ‘felicitatie’ van dezen laatste had een ongeluk
plaats. 's Avonds om zeven uur raakte de koets van den Edl. Gr. Achtb. Heer
Burgemeester Gerrit Hooft door de gladdigheid, op de Keizersgracht bij de
Reguliersgracht, in het water. De koetsier kon, bij den dood af, nog gered worden,
maar de twee paarden, zeer schoone beesten, verdronken.

Amstelveen.

[29 Januari]
Toen er op den 29sten Januari te Amstelveen justitie werd gedaan ging Bicker Raye
ook eens kijken.1) Er werd er een kerel streng gegeeseld en de beul gaf hem daarna
een ‘snee in den bek’. De man werd vervolgens voor zes jaar in het Rasphuis
‘geconfineert’.
Het was weer ‘leer om leer’ geweest. De kerel had een ander, waar bij hij woonde,
ook een snee ‘in de tronie en een soontje van een tuynman tot Loenen, met wiens
vader hij kwestie had, een kind van 12 jaar oud, drie sneede in het aansigt gegeven’.
Als vergelding kreeg hij er een van de justitie terug, benevens nog de extra geeseling
en zes jaar Rasphuis.
De proponent Willem Strik was maar eventjes, in zijn kamerjapon en op zijn muilen,
de deur uitgeloopen, met intensie om in de buurt

1) Ter wille van het aardige prentje heb ik een foutieve mededeeling van den eersten bewerker,
waarop dit slaat, laten staan. De heer Beyerinck ziet in Bicker Raye een sadist, die met
voorliefde alle terechtstellingen naloopt. Ten onrechte, naar het mij voorkomt. Uit het dagboek
blijkt niet, dat Raye daarvoor naar Amstelveen trok; hij vermeldt alleen het feit, zonder meer.
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een goed vriend te bezoeken, maar hij viel door de gladdigheid bij het afgaan van
een brug en was morsdood.
De man was altijd heel ijverig en nam zeer veel predikbeurten voor de heeren
predikanten waar, wel drie op een kerkdag. Wanneer hij preekte, kwamen er nooit
veel menschen onder zijn gehoor; men kon ze wel tellen.
Hij was een groot liefhebber van duiven en had den bijnaam van broeder Witpen
gekregen.
Voor de familie van der Souw interesseerde Bicker Raye zich altijd bijzonder en nu
de weduwe van Hendrik van der Souw, een schoonzuster van zijn vriend te
Doodeweert in Gelderland overleden was, deelt hij ons dat ook mede. De juffrouw
had zes zoons, drie waren er predikant en drie ‘wel gestabuleerde’ kooplieden, die
lofwaardig allen hun beroep waarnamen. De oudste zoon was predikant te
Doodeweert, maar was juist naar Amstelveen beroepen, wat zijn moeder zeer
verheugde.

[9 April]
‘Op 9 April 1754 heeft sig een vrouwspersoon, die voor meydt of naayster by den
apoteker Elte op het hoekje van de Hoogstraat en de Agter Burgwal verhuyrt hat en
so gesegt wort, by die man bevrugt was, dog dat hy negeerde en haar het huys hat
uytgeset, sig selfs, ontrent half dragts sijnde, de hals afgesneeden’.

[16 April]
Op 16 April is Mr. Hubertus Gregorius van Vrijhof, professor aan de Illustere School
overleden, ‘sijnde door sijn gauwe geest en groot verstant zeer bemint en gerenomeert
geweest’.
Dienzelfden dag krijgt Bicker Raye bericht, dat de Keulsche schipper Odenbag
overleden was en hij kan niet nalaten er nog eens aan te herinneren, dat diens vrouw,
een juffrouw Borst, de zuster was van die juffrouw, die hij zoo goed gekend had en
waar hij in zijn jeugd zoo dol op was geweest.
Simon Plaat was in ‘sijn tijd een onbegrijpelijk stark mens geweest’. 's Mans enorme
kracht bestond daarin, dat hij ontzettend kon drinken. Van 's middags twee uur tot
's nachts elf à twaalf uur zag hij kans een half ankertje of 22 heele flesschen witte
wijn te consumeeren.
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[26 April]
De weduwe van den in 1721 overleden schepen Cornelis Calkoen, Jacoba Bors van
Waveren, stierf den 26sten April op 88 jarigen leeftijd en liet een vermogen van
dertien à veertien tonnen gouds na, waarvan haar kleinkinderen profiteerden.
De oude dame had een zeer langen doodsstrijd gehad. Wel tien of twaalf dagen
had zij liggen sterven en zieltogen en zij moet zeer erbarmelijk en ijselijk aangegaan
hebben, gestadig roepende, dat ‘sij reeds in de helle lag te branden, sodat het seer
naar was voor de omstaanders’, merkt B.R. terecht op.
De dochters van Mevrouw van Surmondt, vrouwe van Vlooswijk hadden geen al te
beste reputatie. De jongste, die getrouwd was met den Hoog Edl. Welgeboren Heer
Baron Kerkrinck, Ridder van de Orde van St. Michiel en Kamerheer van Zijne
Keurvorstelijke Doorluchtigheid van Keulen, stond bij de geheele wereld als het
allerkwaadaardigste schepsel bekend, dat er leefde. Hij had moeten lijden ‘als
winterkooren op het veldt, sijnde hij een doodgoed mens geweest, so dat hij wel
meest van sagrijn in de fleur des levens, in den ouderdom van vijf en dertig jaar is
overleden. De heemel behoede alle mans voor diergelijke vroutjes’, roept Jacob uit.1)

[19 Mei]
Dominee Wilhelmus van der Souw, wiens moeder onlangs overleden was, werd op
19 Mei tot Amstelveen bevestigd door dominee Johannes Calkoen, bedienaar des
goddelijken woords alhier, onder een onbegrijpelijke toevloed van menschen, uit de
stad en de omliggende plaatsen.
Door den Binnenscherprechter werden op 17 Mei voor het stadhuis op de kaak, twee
zeer lasterlijke gedrukte boekjes verbrand. De titels waren ‘het gedrag der
Stathoudersgesinden verdedigt door Mr. A.V.K. Regtsgeleerde’ en ‘het
Stathouderschap wettiger gehanthaaft en de Doelistery gesinden kragtiger verdedigt,
als door den regtsgeleerden Advokaat van Kwaasaaken’; er stond nog bij dat het
boekje zou zijn samengesteld door Ezophus den beschermer en dat het te 's Hage bij
Jan Spekhals Ao. 1754 gedrukt was.
Door de Heeren dezer Gerechte was een premie van 3000 gulden

1) De andere dochter was getrouwd met Jan de Bas, blz. 156 en 159. Hoe dit huwelijk is
afgeloopen, vertelt Raye op blz. 302 en 343.
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uitgeloofd voor hem, die de auteurs, drukkers of uitgevers wist te ontdekken, zoodat
deze van 't feit overtuigd worden1).

[31 Mei]
Op 31 Mei overleed de ‘Veldmaarschalk’. Het was een eerzame ‘sulversmit’ uit de
Kalverstraat bij de Osjessluis, die aldus genoemd werd, omdat hij zooveel liefhebberij
voor militaire exercitiën had. De man was sergeant bij de Edl. Manhafte Burgerij.
Jan Aritoun, een ‘persiaander’, was met een ander in een fourgon, met twee
harddravers bespannen, in volle vaart tegen de buitenste Utrechtsche poort gereden.
De persiaan was er goed afgekomen, maar de ander kwam met zijn hoofd op de
steenen terecht en werd voor dood in de kortegaarde gebracht. Hij had een ‘terribel’
gat in het hoofd. Later wordt van Aritoun verteld, dat hij een groot koopman en
‘swaar reeder in schepen was’. Hij overleed eerst op 17 Aug. 1763.

[4 Juli]
‘4 Juli 1754 is er een Westindise schipper genaampt Jan de Haan, die sijn reeders
trouw gedient heeft, dog sijn schip oudt sijnde, wier hetselve verkogt, met belofte
dat de reeders een nieuw schip souden laten bouwen en hem daar weder als schipper
op setten, dog een van de reeders, een neef hebbende dat ook een schipper was, wist
de andere reeders over te halen sijn neef op dat nieuwe schip te plaatsen, 't geen die
andere schipper Jan de Haan sig so aantrok, dat hij als mijmerde en op een tijt tuys
komende, soende hij sijn vrou en drie kinders seer teeder, seggende dat hij wat soude
gaan wandelen en ging daarop na 't Kalfjeslaan tussen de Amsterveense weg en den
Amstel, al heen en weeder wandelende, selfs dat eenige mensen, die daar passeerden,
daar reflexie op hadde en hem lang als observeerden, dog sulks de mense verveelende,
terwijle hij de baan klaar siende, sprong in de sloot, waar hij anderen daags verdronken
is uytgehaalt; hij is tot Amsterveen als een drenkeling in stilte begraaven, sijnde
woonachtig geweest op de Prinsegragt over de Noorderkerk’.
De Groenlandsche vaart was zoo voordeelig geweest en er was zoo'n considerabele
vangst, dat een Zaanlandsche heer aan Bicker Raye

1) Aan de sententie van 14 Mei 1754 zijn de beide pamfletten toegevoegd, die van zeer
verschillenden aard waren. Het eerste kwam van de zijde der Doelisten en gispte de
schandelijke behandeling van Raaps overschot, die toch belet had, ‘dat het bloet der
Regeerders de straten heeft bespat’. Het tweede was fel tegen Raap en de Stadhouderlijke
familie gekant. Bij de motiveering van het vonnis wordt gezegd, dat het eerste boekje allerlei
stellingen bevatte tot omverwerping van den Staat en het tweede een bespotting van Zijne
Hoogheid en de Gouvernante.
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verklaard had, voor zijn eigen rekening portie te hebben in niet minder dan vijftig
walvisschen, die in vijf schepen voor de stad in het IJ lagen.
De apotheker Folteren was in een koorts uit een venster gesprongen. Waarschijnlijk
niet al te hoog, want de man was de stad ingeloopen. Het was 's nachts om drie uur
en de zieke, die geheel ‘nakent’ was, moet wel eenigen tijd rondgeloopen hebben,
al roepende ‘de tooverheksen vliegen over mijn hooft’, totdat hij eindelijk door de
wacht werd thuis gebracht, ‘dog is dieselve dag elendig gestorven’.

[13 Augustus]
Op 13 Augustus brandde de Fransche comedie ‘Blankenberg’ aan den Overtoomschen
weg, geheel af. Het was ‘een considerabel gebouw, van binnen net evenals de
Amsterdamsche schouwburg, waarvoor het in groote en nethyt niet behoefde te
weyken, dog was al te gaar van hout, sodat het een ijselijke brant geweest is, waardoor
de ganse stat als verligt in vuur en vlam scheen te staan’. De zeilmaker Ary Blankert
was er de eigenaar van, ‘dog was meest verassureert’.

[16 Augustus]
16 Aug. ‘Is er een seer swaare brant geweest aan het Molentje aan de Buyte Amstel;
't welk met een catoendrukkerij, die daar bij stont met considerabel veel cattoenen
ten eenen maal in de asse is gelegt, waardoor een een groote schaade geschiet is’.

[28 Augustus]
Na een berichtje, dat Pieter Hinke, de boekhouder van den Edl. Achtb. Heer Mr.
Pieter Clifford, die als commensaal in het logement de Keizerskroon woonde en op
25 Augustus 's avonds om 12 uur zijn been zoo leelijk gebroken had, dat de arme
boekhouder volgens den ‘curiergijn’ Nelson, nooit meer goed zal kunnen gaan,
krijgen wij op 28 Augustus de mededeeling, dat de brug, die toegang gaf tot de
Nieuwe Stadsherberg in het IJ, was ingestort. Juist ging er een boer met twee emmers
melk over. De boer kreeg een nat pak en de melk was verloren, maar overigens liep
't zonder ongelukken af. ‘Dog een timmerman, die onder aan de brug werkte, also
se reets beesig waaren deselve te repareeren, is een wijnig beschadigt. De timmerluy
hadden de brug gestut, also de leggers verrot waaren, en door onkunde
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de stutten op vlotschuyte geset; toen nu het waater begon te sakke, raakte de stutte
los, waardoor dat gedeelte van de brug instorte’.
Er was een generale order van 't gerecht afgekomen, dat er geen negotie op sommige
bruggen mocht gedaan worden. Een vrouw,

Negotie op een brug.

die gewoon was ‘lange jaaren’ met een kraampje met negotie op de Rozengrachtsluis
te zitten, werd door de dienders verwijderd. Het mensch had geen andere kostwinning
en dus probeerde ze het den volgenden dag nog eens met een kruiwagen, ‘waarop
haar goetje selfs wiert afgenomen, waarom sij sig uyt disperatie 's avons aan die sluys
heeft verdronken’.

[15 September]
Op 15 September krijgen wij een verhaal van een ernstig relletje in een
zeemanslogement op den Zeedijk. Het merkwaardige is dat men dit voorval nergens
anders vermeld vindt. De 18de eeuwsche pers was trouwens erg sober met de
gemengde berichten.
Zeemanslogementen waren er in de achttiende eeuw bij menigte op den Zeedijk
en groot waren die ‘hotels’ ook. Niet minder dan driehonderd, soms zelfs nog meer,
gasten konden ze nachtverblijf verschaffen; wel zal het aantal bedden niet zoo heel
groot geweest zijn, maar toch, plaats was er. Ja, zelfs als de zaak vol was en de ‘baas’
had nog een paar klanten opgepikt, dan moesten die er ook nog maar bij, dat ging
best.
Het ging daar in die ‘hotels’ dikwijls erg ruw toe, maar de ‘baas’
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had meestal wel orde onder zijn klanten. Meestal, niet altijd, want soms werden ze
hem de baas. Dat gebeurde nu met een zekeren Jan de Wal, die in 1754 zoo'n zaakje,
de Christelijke Zeevaart, op den Zeedijk had.
Een deel van zijn gasten - hij had er in September van genoemd jaar niet minder
dan driehonderd in zijn huis - toonde zich niet tevreden over den kost dien de baas
opschafte. Zij wilden beter eten hebben voor hun geld en zij murmureerden tegen
den baas en begonnen tenslotte herrie te maken; het gevolg was, dat er een groote
vechtpartij ontstond en men zich niet meer aan het gezag van den baas stoorde. Alles
werd kort en klein geslagen. Er werd geschoten en het was een volslagen burgeroorlog,
daar in het etablissement de Wal op dien 15en September van het jaar 1754.
Buiten stonden de menschen te kijken, maar veel zagen ze niet. Ze hoorden alleen
het lawaai. Het gevechtsterrein bleef binnenshuis. Maar men vertelde elkander de
gruwelijkste bijzonderheden. Er waren reeds vele dooden en gewonden en de politie
scheen niet veel lust te hebben zich met de zaak te bemoeien. De onderschouten met
hun dienders bleven voor de deur staan, maar om naar binnen te gaan en zich tusschen
de vechtenden te wagen, daar voelde de politie niet veel voor.
Het was intusschen meenens geworden. De partij van den baas had het te kwaad
gekregen en Jan de Wal begreep, dat als deze het onderspit zoude delven, zijn heele
huis eraan zou gaan. Hij riep daarom de hulp in van een collega en die kwam met
zijn volk - de matrozen, die bij hem in den kost waren - aanrukken. De anderen
kregen nu klop en waren genoodzaakt terug te trekken. Dat deden ze dan ook, maar
naar den zolder, waar ze zich na het wegbreken van de trap met hun geweren en
munitie verschansten en ten slotte uit gebrek aan lood met grauwe erwten op hun
belagers schoten.
Het werd nu wel een beetje al te bar en Bicker Raye vertelt, dat men er eindelijk
toe overging de schutters onder de wapenen te roepen, omdat de dienders toch niets
konden doen. Een compagnie schutters boezemde meer ontzag in. Het huis werd
volgens de regelen der kunst door hen belegerd en ingenomen. De zolder gaf zich
bij
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verdrag over en twee gesneuvelden en twintig gewonden werden weggedragen. Een
paar van de herriemakers werden ingerekend en naar de Boeijen gebracht.
Toen alles weer rustig was zetten de matrozen de voor- en achterdeur van 't huis
wijd open, en vertelden aan de nieuwsgierigen, die zich verdrongen om van het
schouwspel te genieten, dat ze het kasteel (den zolder) bij accoord hadden
overgegeven en dat ze van het huis een Keizerlijke Vrijstad maakten, waar ieder vrij
voor in en achter uitgaan mocht. 't Spreekt van zelf, dat velen van die uitnoodiging
gebruik maakten. Er was niet veel heel gebleven en voor Jan de Wal was het een
leelijk schadepostje.

[15 November]
‘15 November is een seer beroemden Fijnschilder, de heer Jb. de Witt, overleden,
laatende seer veel gelt naar en fraye kunst’.

[11 December]
Ook zijn neefje Joan Raye uit Suriname is een knappe jongen. Oom had hem
waarschijnlijk te Haarlem op school gedaan, want het was in die stad, dat het jonge
mensch op 11 December in de Fransche kerk ‘met zooveel promtitude en bekwaamhijt
een Latijnsche oratie had gedaan, dat alle geleerde luyden, die daar present waren
daar ten uyterste van voldaan en verwondert waren’.
De huisvrouw van Monsr. Pieter van der Beek was zeer schielijk overleden ‘hebbende
sij op de bruiloft van haar zoon, die met juffrou Hagen getrout was, seer stark gedanst,
sijnde 't vet in haar lijf, so men sijt, gesmolte geweest en haar dus dootgedanst heeft’.
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Hoofdstuk XXIV
Anno 1755
IN de eerste dagen van Januari stierven er twee hotelhouders uit de Kalverstraat. Het
waren Monsr. Groskop, hospes in de Karseboom en Monsr. J. Brons, hospes in de
Graaf van Holland.

[9 Januari]
De dochters van de oude mevrouw Suermondt, Vrouwe van Vlooswijk, stonden,
zooals we weten (zie blz. 229), als kwaadaardig bekend; ook mama was zonder
weerga brutaal en kwaadaardig geweest, zegt Bicker Raye bij haar overlijden op 9
Januari.
In het begin van het jaar heeft Raye ‘een geruyme tijd een seer sware krankte gehad,
soodat ik veel saake gemankeert heb te noteeren en welke indispositie my is by
gebleeve tot in de maant Mey.’ Gelukkig heeft hij nog het merkwaardigste onthouden
en haast hij zich ons dat mede te deelen.
Daar is allereerst het overlijden van den Heer Gillis Raicx, controleur van het gemaal,
turf en kolen op het excijns-comptoir dezer stad. Wij vernemen dat deze heer zeer
subiet gestorven is. Hij zat op een stoel bij zijn bed en was bezig zijn kousen aan te
trekken, kreeg een overval, viel van den stoel en was dood. Zijnde geweest een
vroom, deugdzaam, eerlijk, gedienstig en ‘vriendhoudend’ man, die met zijn beroep,
hoewel zeer lastig en moeilijk, volkomen tevreden was en vergenoegd als een koning
leefde.

[6 Maart]
Verder zijn et nog twee personen overleden, waarmede zijn familie geparenteerd
was, n.l. op 6 Maart juffrouw Sara Johanna de Petersen en op 8 Maart de Hoog Edl
geb. Heer Diderik, Baron van Lockhorst,
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Heer van Maarsen en ter Meer, Raad en Hoofdschout der stad Utrecht, beschreven
in de Ridderschap van Utrecht, Dijkgraaf van den Lekdijk Bovendams1) enz. Sijn
Hoog Edl. geb. was 's morgens bezig zich zelf te raseeren, ging naar zijn vrouws
kamer en was dood.
Aan het overlijden van den WelEdel Gestr. Heer Gijsbert de Lange, Vice-Admiraal
van het Edl. Mogende Collegie ter Admiraliteit alhier, worden eenige regels gewijd.
De admiraal was een eenvoudig man en werd zonder de minste statie, op zijn expresse
begeerte, begraven. Het lijk werd naar Tiel gebracht en daar bijgezet. De oude heer
was 93 jaar, een krasse vent, die zich van den besten jongen kerel niets zou hebben
laten zeggen of hij zou hem voor den degen geëischt hebben. Hij was nog zoo ‘rad
en figelant’ als een man van veertig. Sijn WelEd. Gestr., die van gewoon soldaat tot
de hoogste rangen was opgeklommen, liet aan zijn eenige dochter een heele boel
geld na.

[13 Mei]
Bij het overlijden van zijn moeder schreef de diep bedroefde zoon in zijn dagboek:
‘Op 13 Mei is onse seer waarde en teedergeliefde moeder, vrouwe Alida Catharina
Bicker, weeduwe van den Heer Joan Raye, Vrouwe van Breukelerwaart, in den
ouderdom van 82 jaar en 5 maanden na een siekte van 5 à 6 daagen seer sacht in den
Heere ontslaapen2). Sij was seer liefdraagent jegens haare kinderen, die sy met de
uyterste sorgvuldighijt, teeder beminnent, heeft opgevoet en daaraan alles naar
vermogen heeft opgeoffert en alles gedaan, om niet meer te seggen, dat een braave,
getrouwe moeder aan haar kinders ten nutte en beste verrigten kan, sijnde het ten
uyterste pligtig, dat Haar Edl. loffelijke gedagtenisse, so lang wij leeven, by ons in
seegeninge bewaart sal blyven, en hoope sy de Eeuwige volmaakthijt sal besitten.
Haar Edl. is met koetsen op 17 Mey uyt haar huys op de Reguliersgragt gebragt in
het jagt van de West Indische Compagnie en is daarmee naar Maarsen getransporteert.
Door haar eygen boeren, die meest op haar lant woonden, is Haar Edl. gedragen naar
de kerk en aldaar in Haar Edl. grafsteede, alwaar mijn vader saliger int jaar 1712
begraaven is, op Haar Weledl. begeerte bijgeset’.
Ondanks zijn droefheid vergeet hij de titels niet. Die deftige 18de eeuw.

1) De noordelijke Lekdijk is nog steeds, wat het beheer betreft, verdeeld in twee gedeelten, ten
o. en ten w. van de plaats, waar eertijds de verbinding met den Hollandschen IJsel afgedamd
was.
2) Zie de noot bij blz. 100. De overledene was een jaar ouder dan de zoon meende.
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Op 3 Juni arriveerde te Amsterdam de WelEdl. Heer Godlieb Joan Adolf von Trabe,
oud landdrost van de Batavische Ommelanden, wiens correspondent onze Bicker
Raye geweest was. De man had, zooals we dat ook van een 18de eeuwschen dienaar
der Oost Indische Compagnie mogen verwachten, een zeer schoon kapitaal uit de
Oost meegebracht.

[16 September]
Sedert 25 jaar was Dirk van den Ende, die op 16 September aan een kwijnende ziekte
en verouderde ongemakken overleed, een goede bekende van Bicker Raye. ‘Bij vele
menselijke swakheden besat de man die deugt, dat hij niet kon rusten, wanneer hij
iemand gelt schuldig was, voor dat hij het betaalt had’.

[12 Oktober]
Op 12 October gebeurde er een ‘seer seldsaam en ongehoort’ geval en wel in de
Walenkerk bij de Hoogstraat. De Fransche dominee François zou daar prediken en
terwijl hij in zijn voorgebed was, kwam er een kerel, een Fransche bakkersknecht,
met een zeer zwaar geladen snaphaan of ruiterkarabijn, in de kerk en schoot zoo
maar naar den biddenden dominee. Maar, per ongeluk of wel door Godsbestiering,
vloog het schot wat zijdelings uit, waardoor de predikant maar even aan de zij van
het hoofd met een klein kogeltje, schampscheutswijze, gekwetst werd. Dominee was
echter zoo gealtereerd, dat hij achterover tuimelde en, omdat het deurtje van den
predikstoel niet goed gesloten was, viel de man met zijn hoofd omlaag van alle
trappen en kreeg daardoor nog een groot gat in zijn hoofd, dat zoo zwaar bloedde,
dat de menschen hem voor dood wegdroegen. Maar toen hij weer een beetje op zijn
verhaal kwam en de kwetsuur geëxamineerd was, werd dezelve bevonden niet
doodelijk te zijn. Dominee François was dan ook kort daarna weer geheel hersteld.
Hij was er goed afgekomen. Boven in den kop van den preekstoel en in de pilaar
ernaast, zaten nog wel zeven of acht kogeltjes.
De dader had onmiddellijk, nadat hij het schot gelost had, zijn snaphaan
neergegooid en getracht de vlucht te nemen. Men had hem spoedig te pakken en hij
werd in de Boeyen gebracht, vanwaar men hem naar het Rasphuis transporteerde,
waar hij op een secreete
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plaats voor vele jaren werd opgeborgen. Het scheelde hem ‘in de harsens’. Dat het
Rasphuis nu niet bepaald een geschikte plaats was om een krankzinnige te genezen,
daarom scheen men zich weinig te bekommeren. Het Dolhuis zal intusschen wel niet
veel beter geweest zijn.
Men vertelde dat de man erg op den dominee gebeten was en ‘een quaadaardighijt’
tegen hem had opgevat, omdat deze zich met zijn liefdesaangelegenheden bemoeid
had. De bakkersknecht was namelijk verliefd geworden op een rijke koopmansdochter,
een juffrouw Lamaitere. De man had reeds eenige sottises aan het huis van haar papa
uitgehaald, die aan dominee verzocht had zich er mee te bemoeien en er den
bakkersknecht eens over aan te spreken. Dominee had dat ook gedaan en hem gezegd,
‘dat het sijn portuur niet was en dat hij liever naar een mens, sijn staat gelijk, moest
omsien’. Daarover was de verliefde bakkersknecht woedend geworden en het gevolg
was, dat dominee het had moeten ontgelden.

[1 November]
Alweer een aardbeving. Eigenlijk een soort van ‘waterschudding’ gepaard met een
lichte aardbeving, maar die door Gods goedheid zonder ongelukken is afgeloopen.
Het was op 1 November zeer mooi en doodstil weer, toen het plotseling begon.
Het water werd woelig en er was op een moment zooveel beweging dat de
oorlogsschepen in het Admiraliteitsdok met groot geweld tegen elkaar sloegen.
Eenige raakten los van de ankers en gingen op drift. Hetzelfde was het geval met
een aantal zware beurtschepen op den Singel.
De kronen in de Zuiderkerk, in de Roomsche kerk op de Jodenbreestraat en in de
kerk in den Jodenhoek gingen heen en weer. Dit natuurverschijnsel werd op andere
plaatsen o.a. in den Haag en in Zeeland en zelfs in Engeland op hetzelfde moment
geconstateerd.
Een diamantslijper, die wat van de wereld wilde zien, was Monsr. Willem Minne,
die als korporaal van de soldaten in de Oost zijn fortuin ging beproeven. Hij was een
zeer kundig werkman in juweelen, diamantslijper, klover en snijder en daarenboven
een zeer vermaarde lichtmis. Dus net goed voor Indië.
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De Heer Jan van Gelder had zich tot een groot koopman in specerijen weten op te
werken. De booze wereld vertelde, dat hij dat met niet al te eerlijke middelen had
gedaan. Hij zou de O.I. Compagnie verschrikkelijk bestolen hebben en was door nog
andere gemeene streken in korte jaren van een arm man schatrijk geworden.

[17 December]
Op 17 December was er een heele uitstalling op den Dam. Niet minder dan zes
vrouwen van lichte zeden en twee kerels, waarvan er een met twee vrouwen getrouwd
was, stonden aan de kaak, tot groot vermaak van het publiek.
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Hoofdstuk XXV
Anno 1756
[14 Januari]
OM iemand te kunnen terechtstellen, was een bekentenis noodig en wanneer men
nu maar bleef ontkennen, dan liep men vrij, had zeker die kerel gedacht. De man had
aan de Buiten-Amstel huisbraak gedaan, was gepakt, en had al het gestolene nog in
zijn bezit; ja hij had zelfs een mooi pak van den boer aan. Ondanks dat, had hij
ontkend iets gestolen te hebben. Allemaal gevonden, beweerde hij, en de achttien
getuigen stonden gewoon te liegen. Hij was heelemaal geen dief. Hoe hij dan wel
aan die twee brandmerken kwam? Dat was toch wel een beetje veel voor zoo'n
‘eerlijk’ man. Maar ook op die vraag van den Schout had hij zijn antwoord klaar.
‘Het eene in 't leger, omdat ik tegen order jenever had verkocht, en 't andere heb ik
mij zelf op den rug laten zetten voor de kiespijn’. De Justitie liet zich echter niet
beetnemen en had nog een middel om hem te laten bekennen. De kerel werd op 14
Januari op de pijnbank gelegd, ‘dog negeerde alles’.
Mr. Pieter Cornelis Hasselaer, wiens vader in Indië een mooie carrière gemaakt had,
zou ook naar de Oost vertrekken. Hij stond gereed de lange reis te ondernemen, toen
zijn vrouw, een dochter van den kolonel Mr. Willem Sautijn, op een jammerlijke
wijze overleed. Het was reeds haar achtste levende kind, maar de bevalling moest
op 't schip Amerongen, op de reede van Texel geschieden, en dit was wellicht de
oorzaak van den ongelukkigen afloop. Eenige dagen later vertrok de weduwnaar
naar Batavia, waar hij water-fiscaal zou worden en vanwaar hij in 1772 als
oud-raad-ordinaris van Ned. Indië zou repatrieeren1).

1) Zie de Balbian Verster: M r . P i e t e r C o r n e l i s H a s s e l a a r , z i j n I n d i s c h e
l o o p b a a n e n z i j n b u r g e m e e s t e r s c h a p . Jaarboek Amstelodamum XXVIII,
65.
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Willem van Loon, oud-schepen, was tot herstel van deszelfs gezondheid, naar Genève
gegaan. Hij had er dus heel wat voor over, want het reizen was niet al te comfortabel
in die dagen. Ook zijn vrouw was met hem mee gegaan en nu was op 17 Januari de
treurige tijding uit Genève gekomen, dat zij aldaar ‘seer subiet’ aan ‘een apoplectie’
overleden was. Van Loon schijnt de kuur wel goed gedaan te hebben. Hij zou eerst
in 1783 op 76 jarigen leeftijd sterven.

[24 Januari]
Toen er op 24 Januari justitie gedaan zou worden was er onder de gegeeselden ook
een Portugeesche jood, die een valschen wisselbrief had gemaakt. Het was in geen
dertig jaar gebeurd, dat een Portugeesche jood op het schavot was geweest, en men
vertelde dat er wel 20.000 gulden geboden was, om den man weer vrij te krijgen,
maar er viel in dit geval niet met den Schout te composeeren.

[24 Februari]
Een deftig huwelijk op 24 Februari, toen de WelEdl. Geboren Heer Mr. Lieve
Geelvinck, Commissaris, trouwde met de WelEdl. Geb. Jonkvrouwe Hasselaer,
tweede dochter van den Hoog Edl. Groot Achtb. Heer Mr. Gerrit Aernout Hasselaer,
President Regeerend Burgemeester dezer stad. Het huwelijk werd met de alleruiterste
pracht en statie, ‘volgens eys en eygenschap van Haare Welgeboorens bijder Hoogen
Geboorten, luysterrijk geviert en voltrokken in de Nieuwe Kerk door Ds. Johannes
Visser’, weet Bicker Raye ons te vertellen.

[25 Februari]
Met de familie van der Souw ging onze dagboekschrijver heel vriendschappelijk om.
Nicolaas van der Souw was boekhouder van de wijnen op de stads Groote Accijns
en had een lakenwinkel in de Warmoesstraat. Bij zijn overlijden, op 25 Februari,
wijdt Bicker Raye eenige waardeerende woorden aan de nagedachtenis van zijn
vriend en deelt ons mede, dat hij in de Oude Zijdskapel begraven ligt, in het doophuis,
aan de linkerhand van den dominee, als hij op stoel staat.

[1 Maart]
Jacobus Trip, de zoon van den oud-schepen Jan Trip, overleed op
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1 Maart 1756, in de fleur van zijn leven - hij was drie en dertig jaar. Hij is dezelfde,
die volgens Elias op zijn zestiende jaar reeds secretaris van de stad was, maar later
‘onder curatele gestelt en stedekint’ gemaakt. Ondanks dat had hij toen toch zijn
ambt mogen behouden.

[13 Maart]
Door Godes zegen was er op 13 Maart zoo considerabel veel zeevisch, alsmede
levendige en doode zalm op de markt geweest, als in geen twintig jaar

was gebeurd. De v i s c h v r o u w e n hadden voor één gulden een goede zalm
ingekocht en in die week was er voor 8316 gulden vrij geld aan visch op mijn markt,
schrijft de afslager, die blijkbaar erg in zijn nopjes is.

[11 April]
Drie jaar geleden had Albert de Meyere bankroet gespeeld en nu was hij op 11 April
in de grootste armoede overleden. Hij woonde aan den Overtoomschen weg en moet
een zeer braaf koopman geweest zijn, maar zijn vrouw, een dochter van den
luitenant-generaal van Schak en weduwe van den kapitein Mackay, was door haar
kwade directie in alle deelen oorzaak van haar mans ongeluk geweest. Zij bleef met
haar beide zoontjes achter en was nu weer op 't uiterste swaar.
Dienzelfden dag werd Jan Snoek, de wijnkooper, weduwnaar. Een groot verlies, hij
was nog pas vijf à zes weken getrouwd, maar door de huwelijksche voorwaarden
werd de man 30.000 gulden ‘verbetert’.
Nu zijn moeder overleden was, bleef Bicker Raye niet meer in het huis op de
Reguliersgracht wonen. Er werd dus ‘boelhuys’ gehouden en alles wat hij niet noodig
had, werd verkocht. Jacob verhuisde naar de Warmoesstraat, het zevende huis van
de St. Jansstraat na de Oude Brug zuidoost-zijde. Waarom hij juist in de
Warmoesstraat ging wonen?
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Wel, zijn overleden vriend van der Souw had er immers gewoond en diens weduwe,
waarmee hij later zou trouwen, woonde er nog.

[9 Mei]
Uit een bericht op 9 Mei, dat Burgemeester Mr. Gerrit Hooft zijn gewezen lijfknecht
tot kontroleur op de Stads groote accijns had laten benoemen, blijkt wel, dat een
dergelijke benoeming toch niet veel voorkwam, anders zou Bicker Raye het toch
niet als iets ‘merkwaardigs’ noteeren.

[17 Mei]
Een makelaar moet geen zaken voor eigen rekening doen. Daar had Eduwart Daniels,
voornaam makelaar in de koffie, en thee, porcelein etc., zich niet aan gehouden.
Tengevolge van zijn eigen ongelukkige negotie stierf hij op 17 Mei als een niets
nalatend man. Wel jammer, want hij was ‘figelant’ en ijverig genoeg en wanneer hij
zich alleen bij het makelen had gehouden, had hij een zeer considerabel man kunnen
zijn.

[21 Mei]
Andreoli, een rijk man, overleed op 21 Mei aan de waterzucht. Hij had aan zijn
vrouw, de dochter van een herbergier, 12 actiën van de Oost Indische Compagnie
getransporteerd, waardoor deze dame over een inkomen van ongeveer f 8000 's jaars
kon beschikken. Zijn beide dochters, die heel mooi waren, erfden ieder een ton of
acht.
Bicker Raye had voor 1/32 portie in het schip Vrouw Maria Anna, dat op Suriname
en Indië voer. Bedoeld schip werd op 24 Mei aan den Heer Blankert verkocht voor
de som van 10.260 gulden.

[10 Juni]
Op 10 Juni overleed de Edl. Achtb. Heer François van Harencarspel, Heer der stad
Beverwijk, Wijk op Zee en Wijk aan Duin, na een langdurige bedlegerigheid en
‘droevige besoeking van “enossance”, sodat hij van sijn selfs niets wist’. Hij woonde
volgens Elias in het huis ‘van outs genaamt het Potasvat’ (thans no. 533) op de
Heerengracht bij de Vijzelstraat.
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Op 16 Juni overleed de oud-schepen Lodewijk de Bas, Heer van Horstermeer. Een
beste kerel ‘sijnde een seer vrindelijk en obligant
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man geweest, die van veele mense om sijn goede hoedanigheede seer betreurt wort’.
Hij was eigenaar van de hofstede Bassen-Hoff aan de Utrechtsche Trekvaart bij
Baambrugge.

[18 Juni]
Er waren niet minder dan drie logementen ‘de Liesveltse Bijbel’ en in het middelste
was op 18 Juni een onbekende dood op zijn bed gevonden. Er was groote presumptie,
dat de man zelfmoord had gepleegd, want hij zat heel slecht in de kleeren, maar onder
zijn bed werden 360 ducaten, 40 rijders en 80 gulden aan zilvergeld gevonden en
nog een papiertje met opiumpilletjes. Een goud ‘orlosie’ zat in zijn oude slechte
broek. Ten slotte bleek de man een collecteur te zijn, die er met een partij geld was
‘deurgegaan’.

[21 Juni]
Op 21 Juni is hier tijding gekomen, dat de Alder ‘Christelijkste Coninq van Vrankrijck
den oorlog heeft gedeclareert aan Sijn Majesteyt den Coninq van Engelandt’ op 9
Juni 1756.

[16 Juli]
Van het overlijden op 16 Juli van den WelEd. Gestr. Heer Godlieb Joan Adolf von
Trabe krijgen wij een uitvoerig bericht.
Zijn Edl. Gestr. was een Duitscher, die in 1730 als soldaat naar Oost-Indië was
vertrokken en aldaar aan de pen geraakt (‘pennist’, bij de administratie). Hij was
eerst getrouwd geweest met de weduwe van den heer Jan Goosens en zijn tweede
vrouw was de dochter van Bicker Raye's vrouws zaliger oom, den heer Ad. Goosens,
die aldaar vele jaren eerste ‘dispensier’ was geweest en considerabel veel geld bezat.
Von Trabe was het meegeloopen. Successievelijk werd hij geavanceerd tot diaken,
schepen van Batavia en naderhand tot drossaard der Batavise Ommelanden, en
vice-president in het college van Heeren Heemraden. Maar tenslotte wilde hij wel
naar Europa terug. Zijn vrouw, Zenobia Goosens, wilde echter haar geboorteland
niet verlaten. Eenige jaren had hij nog getracht haar te persuadeeren mede te gaan,
maar alles was vruchteloos en toen had hij eindelijk geresolveerd, met volkomen
toestemming van zijn vrouw, alleen terug te gaan. De kapitalen en goederen werden
gedeeld en hij had zijn portie, die de kleinste na gedachte niet geweest is, naar Holland
meegebracht. Voor alles was gezorgd. Twee gemachtigden waren benoemd
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om het goed van zijn vrouw te administreeren. Hij of zijn familie zouden daarvan,
na haar dood, nog een vijfde part krijgen.
Maar nu was hij reeds, 49 jaar oud, overleden en had zijn vrouw erfgenaam
gemaakt. Hij was bijzonder royaal met legaten geweest. Bijna drie ton was er
uitgedeeld en hiervan kregen de drie executeurs, waarvan Bicker Raye er een was,
elk 2000 rijksdaalders. Een extra buitenkansje.
Geen wonder dat de rijke Indischman met de meeste statie met zes koetsen en de
lijkkoets, in de Oude Kerk werd begraven, in 't doophuis, vlak voor de preekstoel.

[31 Juli]
Jasper Bolten, oud-schepen, handelaar in kanonnen en staafijzer, die op den
Buitenkant, bij de Foeliestraat, had gewoond, was op 31 Juli overleden.
De man had volgens Elias in 1751 zijn benoeming tot schepen te danken aan de
voorspraak van Johannes Esgers, Professor in de Theologie te Leiden. In het volgende
pamflet werd die benoeming niet onaardig gehekeld.
‘Op de aanstelling van Zijne Ezelheid Jasper Bolten tot Scheepen van Amsterdam
1751’.
‘Hoe zou men van een man, die 't schrapen is gewoon,
Wiens grootvaer langs de straat met Evangelie leezen
Den rijksten bedelaar stak na de glorie-kroon,
Verwagten dat hij wierd tot Scheepen aangepreezen,
Of is 't omdat hij door hard, ruw, oud roestig ijzer
Te handelen, moogelijk ook wat bars en ruw van aart,
In 't eer-ampt worden mogt wat zagter, vroomer, wijzer’.

[2 Augustus]
‘Mijn zeer oude en goede vriend, de heer Abraham van de Casteelen, die enige jaren
op de kust Nagenepatteman (Negapatnam) als opperhooft gelegen heeft, is op 2
Augustus in seer goede gesondhyt uit Oost-Indië terug, maar is door een val ontheupt
en gaat met behulp van twee of drie menschen’ wordt aangeteekend. De goede vriend
had echter niet veel meegebracht. Het meerendeel van zijn kostbaarheden was
onderweg gestolen, waarbij men gebruik gemaakt had van 's mans indispositie.
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Ondanks zijn ‘seer goede gesondhyt’, overleed de Indischgast reeds eenige dagen
later, in het logement de Son, op den Nieuwendijk, waar hij voorloopig zijn intrek
genomen had.

[12 Augustus]
Op 12 en 13 Augustus hebben Bicker Raye en de andere executeurs de ‘juweelen,
paarlen, raritijten en frajigheden’ enz. van den overleden von Trabe publiek in het
huis van den kapitein Joghem Outjes, op den Binnen-Amstel, waar zijn Edl. Gestr.
overleden was, verkocht. Er was o.a. een ring met briljant bij, die door den juwelier
Oudermeulen voor 13000 gulden gekocht werd. De geheele veiling bracht bijna
35.000 gulden op.

Logement ‘de Son’ op den Nieuwendijk.

[6 Oktober]
Tengevolge van een storm die in den nacht van zes op zeven October, tegen één uur,
uit het Zuiden opkwam en tot den volgenden middag aanhield, was er een stuk lood
van het dak van het Stadhuis gewaaid, dat meer dan 60 voet lang en 3 à 4 voet breed
was en wel 2000 pond woog. Het gevaarte was op twee vensters op 't dak blijven
liggen en lag er zoo keurig, alsof 't met menschenhanden daarop gelegd was. Ook
hadden verscheiden schoorsteenen er aan moeten gelooven en een,
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op het hoekje van de Hoogstraat, bij de Varkenssluis, was juist op een jood terecht
gekomen, die daar toevallig met een kruiwagen passeerde. De man was doodelijk
gekwetst en de kruiwagen te pletter. Ook op zee was 't bar weer geweest. Tusschen
Holland en Friesland waren meer dan vijftig schepen gebleven en op de Texelsche
ree waren de meeste schepen, die er lagen, verongelukt of hadden zware averij
gekregen.

[30 Augustus]
‘30 Aug. 56 is alhier de seer droevige tijding gekomen, dat het Oost indies Retourschip
N i e w Vy v e r v r e u g t digt bij de Hollandse wal was in brant geraakt en voorts
in de lugt gesprongen, sijnde van 150 mense, die daarop waaren, maar 45 sielen door
drie andere Oostindiese scheepen geborgen’.
‘Heeden (20 Sept. 1756) sijn op de kermis alle spullen gepermiteert geweest, onder
welken is te sien geweest een Reusin, die seer groot, 18 jaar oudt en seer mooy en
goet van postuyr was, als ook een manne Leeuw, die so mak was als een schaap en
veel andere seltsaamheden.’

[10 Oktober]
Op zijn prachtige buitenplaats Watervliet, tusschen Velsen en Beverwijk, overleed,
op 10 October, de oud-burgemeester - hij was in 1748 geremoveerd - Gerrit Corver,
de kleinzoon van den beroemden burgemeester Mr. Joan Corver. Bicker Raye noteert
aldus zijn overlijden: ‘op 11 Oct. (moet zijn 10) is den Hoog E.D.L. Gt. Achtb. Heere
Gerrit Corver, Heere van Velsen, Oudt Burgermeester deser stadt, op sijn Hoog
E.D.L. Gt. Achtb. hofsteede bij Velsen in den ouderdom van 66 jaaren overleeden,
wordende om sijn verstant, goetaardige, burgerlyke menslieventhijt, genereuse
mildagighijt ontrent den armen en allen menschen die veelvuldig in sijn dienst waaren,
uytmuntende godtvrugtighijt, en verdere prijswaardige deugden, van groote en
gemeene mense seer betreurt’.

[1 November]
‘Op 1 Nov. is een Jan Schipper, aldereerst makelaar in Accies, overleeden, synde
om syn eerlykhyt seer hoog geëstimeert; so gesyt wort heeft hij eens op een Beurstijt
20 sakken sesthalven gewonnen’.
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Jan Bouwmeester was ‘beunaas’ (niet geadmitteerde makelaar) en had zijn wedergade
niet als kenner van kaneel. Dit was nu juist zijn ongeluk, want daardoor kwam hij
dagelijks op de beurs in aanraking met joden en andere menschen, die voor gebruik
hadden elkander onder het negotieeren tegen de borst te slaan. Naar men zegt had
hij er een ‘kankereus accident, even boven het sleutelbeen aan de keel’ door gekregen,
dat ten slotte zoo aangroeide, dat de keel toeging en hij, op 18 November, stikte.
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Hoofdstuk XXVI
Anno 1757-1760
IN Januari moet het bijzonder koud zijn geweest en natuurlijk had de schamele
gemeente het meest te lijden. Verscheidene menschen waren doodgevroren. Twee
ongevallen worden ons medegedeeld. Een arme vrouw liep met een klein kind op
haar arm te bedelen en merkte, dat de kousjes van de kleine aan de beentjes
vastgevroren waren. Met warm water de beentjes willende ontdooien, had dit ten
gevolge dat, toen zij de kousjes uittrok, al het vel er aan bleef zitten. Een andere
vrouw was op een secreet, omdat zij een lollepot (vuurpot) bij zich had, verkleumd
van de kou zijnde, in brand geraakt en eer zij eigenlijk besef had om hulp te roepen,
was zij ‘genoegsaam gebraden en ten eenenmale doodtgebrandt’. Door de strenge
kou was er natuurlijk weer enorme waterschaarschte en moest men wel zeven stuivers
voor twee emmers schuitwater betalen.

[13 Januari]
Aan het overlijden van de rijke weduwe van den bankier Jean Lucas Pels, die meer
dan anderhalf millioen naliet, worden natuurlijk enkele regels gewijd: ‘op 13 Januari
is de Hoog Edl. WelGeb. Mevrouw Geelvinck, eerst weduwe van den WelEdl. Achtb.
Heer Mr. Ns. Pankeras, en voor de tweede rijs weduwe van den WelEdl. Achtb. Heer
Jan Andr. Pels, Vrouwe van Hoogelanden, na een seer langdurige siekte overleeden,
sijnde om haar H. Ed. geb. menigvuldige loffelijke hoedanigheden zeer geroemt en
betreurt, latende considerabel veel gelt, een pragtig huys op de Heerengragt (thans
no. 458) en een overheerlijke buyteplaats in de Weyck na (Scheybeek onder
Beverwijk)’.

[30 Januari]
Een zeer smartelijk verlies voor Bicker Raye. Op 30 Januari is n.l.
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zijn zeer intieme en boezemvriend Willem Bus, na eenigen tijd ‘potagreus’ geweest
te zijn, door verzwakking en verval van krachten, in den ouderdom van 72 jaren, in
den Heere ontslapen. Die beste Willem Bus, sijnde in desselfs leven een seer nobel
genereus, extra goedarms en braaf man geweest, die veel mense plisier deed en zeer
nobel, dog ordentelijk, trakteerde, sowel in de stad als op zijn considerabele
buytenplaats Oostermeer. Nu, daar wist Bicker Raye van mee te praten.
De erfenis was natuurlijk de moeite waard. Aan vele van zijn vrienden en aan
anderen, had de overledene legaten vermaakt tot een aanzienlijk bedrag. Of Bicker
Raye ook nog wat gekregen heeft vernemen we niet. Hij was trouwens ook geen
executeurs. Na aftrek van de legaten was juffrouw Josina de Vogel, een nicht (Bus
had geen kinderen), die eenige jaren zijn huishoudster was geweest, universeel
erfgenaam. Eenige van zijn naaste vrienden, die toch met een legaat gefavoriseerd
waren, schijnen ontevreden geweest te zijn en ‘waren zoo ontaart en onvriendelijk
geweest seker papier niet te willen teekenen, waarbij dat sy de executeurs
qualifiseerden net even alleens of sy den boedel onder benefisie van Inventaris hadden
aanvaard, mits aan de geinteresseerden opening en rekenschap van alles doende’.
De executeurs waren nu wel genoodzaakt, zeer tegen hun zin, maar om zich zelf in
geen gevaar te steken, den boedel onder benefice van inventaris te aanvaarden.
De begrafenis was heel deftig, maar zeer eenvoudig. Zonder koetsen, had die, bij
avond, in de Nieuwe Kerk plaats.

[18 Februari]
Een staaltje van de wijze, waarop men in de achttiende eeuw krankzinnigen
behandelde wordt op 18 Februari genoteerd.
De vrouw van een pruikenmaker uit de Kalverstraat was krankzinnig geworden
en aangezien de patient gevaarlijk voor de omgeving was, had haar man haar op
zolder, in een bedstee, opgesloten. Daar verbleef de ongelukkige reeds sedert vele
jaren. Zij lag er meest ‘moeder nakent’ want zij scheurde alles van haar lijf. Zij kreeg
voedsel, maar verder bekommerde men er zich weinig om. Het ergerlijkste komt
echter nog. Op een goeden dag bleek, dat die vrouw, zonder dat iemand er iets van
wist of gemerkt had (wel
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een bewijs hoe weinig men zich om haar bekommerde), zwanger was geweest. Zonder
hulp had de bevalling plaats - ‘zij had haarzelfs verlost’ - en nauwelijks was het kind
geboren of het werd door

de moeder vermoord. Eerst toen men het lijkje vond, wisten de huisgenooten wat er
gebeurd was. De man had later verklaard, dat hij ‘in geen jaren bij haar was geweest,
soodat de vrouw zulks na gedagte, van een van de pruikenmakersknechts sal hebben
weggekregen’, schrijft de verslaggever.

[22 Maart]
Doctor Johannes Christoforus Lüdeman1) werd in 1685 te Harburg geboren, studeerde
te Jena en vestigde zich, na veel gereisd te hebben, te Amsterdam, waar hij op 22
Maart van dit jaar overleed. De man had zijn doctorale titel indertijd te Harderwijk
verkregen, na het verdedigen van een dissertatie over de zeven planeten. De
wonderdokter was volgens Raye ‘seer berugt geweest door 't pis- of water kijken’,
alsmede door het ‘nazien der planeten der menschen, kunnende hy u gepasseerde
dingen seggen en U bestaan so net beschrijven, dat veele mensen daar seer van
verwondert waaren; ook heeft hy seer groote kueren gedaan en veele mensen, die
door andere verlaaten waaren, geneesen’. Hij had met zijn praktijk considerabel veel
geld verdiend en had zich dan ook een buitenplaats te Sloterdijk gekocht. Tot zijn
eer moet gezegd worden, dat hij heel veel goed deed, principaal aan de Lutersche
armen. Hij liet dan ook, behalve heel veel geld, een naam na van den ‘Toover doctoor’.

[2 April]

1) De biografische bijzonderheden aangaande Lüdemann - men verbetere als geboorteplaats
Hamburg in Harburg! - zijn door den heer Beyerinck ontleend aan van der Aa; een meer
critische beschouwing vindt men in het Nieuw Biografisch Woordenboek, III, 796, van de
hand van dr. J.C. de Lint. Op 2 Maart 1728 werd hij als med. cand. te Harderwijk
ingeschreven; zijn promotie moet dus in dat jaar en niet in 1718 gesteld worden. De titel
zijner dissertatie was: G e n e e s - e n w i j s g e e r i g e i n w i j d i n g s t w i s t r e d e n
o v e r z e v e n d e r l e i s o o r t e n v a n w a t e r z u c h t i g e z i e k t e n s , die hij in
verband bracht met de 7 planeten.
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‘Sijnde, zoo gesegt wordt, in haar tijd een seer groot
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liefhebster geweest’. Op haar zou het bekende ‘boekje onder den naam van 't leeven
van Koriska door een sekeren Campo Weyerman’, gemaakt zijn. De man moet
indertijd zeer in haar gunst hebben gestaan, maar later was de liefde in haat gekeerd
en blijkbaar uit wraakneming had de verstooten minnaar het boosaardige boekje de
wereld in gezonden.

[14 April]
Mr. Lieve Geelvinck, de oudste zoon van den oud-burgemeester Mr. Nicolaas
Geelvinck, wiens huwelijk op 24 Februari van het vorige jaar ‘met de alderuyterste
pracht en statie’ voltrokken werd, was nu, op 14 April, na een langdurige ziekte ‘in
't fleur van zijn leven’ (hij was 27 jaar) overleden, latende een schoone vrouw,
mejuffrouw Hasselaer die zes à zeven maanden zwanger was, na.

[6 Juni]
Een zeer hulpvaardig man moet de kruier Sam, uit de Kalverstraat, geweest zijn.
Bicker Raye zegt dat hij ‘een generaale bode van de min’ was, ‘alzoo hij alle jonge
heeren (er zullen ook wel oudere bij geweest zijn) die daarvan geliefden gedient te
zijn, allerhande soort van liefjes wist te beschikken’. Hij schijnt het nog al druk gehad
te hebben, want hij won er veel geld mee. Op 6 Juni werd zijn lijk bij de Ossenmarkt
uit het water opgevischt.

[27 Juni]
De Groot Edl. Achtb. Heer Willem Gideon Deutz, regeerend burgemeester, overleed
op 27 Juni. Hij was een voornaam bankier. Bij zijn overlijden bleken zijn zaken
wegens den achteruitgang der Westindische plantages ‘in geëmbrouilleerde staat’ te
verkeeren, zoodat zijn erfenis door de erfgenamen (de burgemeester was ongetrouwd)
onder benefice van inventaris, aanvaard. werd. Hij was eigenaar van de fraaie hofstede
‘de Eult’ onder Baarn, die door zijn erven op 17 Juli 1758 voor 319.000 gulden met
hare oranjerie, wijngaardkassen, plantsoenen, bosschen enz. aan de
Prinses-Gouvernante verkocht werd.

[24 Juli]
‘Op 24 Juli 1757 is Arnoldus Bas, een Moor, die in sijn jonge jaaren op de Groote
Vismarkt door een visvrou was na sig genoomen en seer wel oppaste, heeft de heer
Dominicus Louis da Costa, een seer
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voornaam Portugees heer, deese jongeling voor knegt aangenoomen, sijn belijdenis
in de Roomse religie laaten leeren en doen, en ijndelijk gestorven sijnde, heeft dien
heer uyt geneegenthijt voor sijn trouwe diensten, die knegt met een seer deftige
begraafnis, waarby hy in persoon in het eerste paar ging, in de Oude Kerk laaten ter
aarde bestellen’.

[18 Juli]
De zeer fraaie en plaisante hofstede Oostermeer van Jacob's overleden vriend Willem
Bus, groot 5 à 6 morgen met nog 27 à 28 morgen land werd op 18 Juli publiek
verkocht voor 26.000 gulden.
Willem Bus had zijn hofstede Oostermeer prachtig ingericht en de tuin was versierd
met fraaie beelden, meest alle gemaakt door Jan en Ignatius van Lugteren. Deze en
nog andere tuinsieraden werden op den 27 Juli op de hofstede publiek verkocht, maar
er was weinig animo. Toch bracht de veiling nog 6000 gulden op. De nieuwe eigenaar
voelde blijkbaar niet veel voor al dat beeldhouwwerk; hij kocht slechts één stuk, een
groepje in de karperkom, verbeeldende drie cupidotjes met verscheidene
vischornamenten, zeer kunstig uit één stuk Bentheimersteen gehouwen. Hij betaalde
er 600 gulden voor. Een reusachtig koopje, want het was wel drie maal zooveel
waard.
Eenige dagen later, op 1 Augustus werd het mooie huis van Willem Bus, op de
Keizersgracht, in het O.Z. Heerenlogement geveild. Een zekere meneer Bierens werd
voor 51.200 gulden de gelukkige eigenaar en voor 2600 gulden kreeg hij er nog een
huisje, schuin achter, in de Kerkstraat bij.
Een ander huisje op den Kadijk bracht 2250 gulden op.

[15 Augustus]
‘Heden ben ik door Godts goedhijt, gesont en reedelijk stark van lighaam,
uitgenoomen wat kreupel van de podagra, in mijn 55ste getreeden’ teekent onze
dagboekschrijver op 15 Augustus aan. Onze gelukwenschen. Kreupel van de podagra,
en dat iemand van 55 jaar. De menschen werden in die gezegende 18de eeuw toch
blijkbaar vroeger oud dan thans.
Er werd justitie gedaan. Een vrouwmensch was ‘gecondemneert’ om onder de galg
te staan, met den strop om de hals. Daarna zou ze
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nog een geeseling en een brandmerk krijgen. De gedachte aan die afstraffing, die
straks zoo volgen, bracht het arme mensch zoo van streek, dat ze flauw viel en in
den strop bleef hangen. Zoo was 't niet bedoeld. Dienders schoten toe, maar het
slachtoffer was ‘genoegzaam verwurgt’ en werd voor dood in 't stadhuis gedragen.
De Heeren van het gerecht waren zoo genadig haar nu maar niet meer te laten
geeselen. Men vertelde trouwens, dat zij het bestorven was.

[31 Augustus]
Klerk ter secretarie der Admiraliteit was een deftig baantje en de advocaat Mr. Willem
Hendrik van Marselis had het sedert het jaar 1698 tot aan zijn dood op 31 Augustus
van dit jaar, dus bijna zestig jaar bekleed. Toen hij op 83 jarigen leeftijd overleed,
schreef Bicker Raye van hem ‘sijnde geweest een seer kreegel en processiek man,
die genoegsaam nimant betaalde of moest daartoe door den regter gekonstrengeert
worden’.
En nu laat Jacob Bicker Raye ons voorloopig in den steek. Hij heeft blijkbaar genoeg
van het noteeren van ‘het merkwaardigste bekend’. Maar drie jaar later neemt hij
gelukkig weer de pen op.
‘Door indispositie en menigvuldige bezigheede eenigen tijd versuymt deze annotatie
te vervolgen, dat nu weeder ten principaalste voorvallen sal continueeren met October
1760 en dat mij geheugd van gewichtige saken intussen gebeurd, noteere als volgt’,
aldus vangt hij aan. Maar veel belangrijks is het niet, wat hij ons uit die jaren weet
te vertellen.

[17 Juli]
Jan Jeronimus de Latour ‘contrarolleur’ van de inkomende granen en boekhouder
van de burger-wijnen1) op den Stads Grooten Accijns, was op 14 Juli, na een korte
ongesteldheid van vijf à zes dagen overleden. Dat was wel principaal de schuld van
zijn vrouw, want dat moet een ‘extra ordinaar quaataardig wijff’ zijn geweest, dat
haar man groot ‘chiagrijn’ aandeed. En na den dood van haar echtgenoot moest haar
eigen moeder het ontgelden en werd deze door haar dochter op een so gruwelijke
‘tyrannise maniere getoermenteert, dat die oude vrou van 87 jaar genoegsaam laafloos
en door het koutvuur in haar armen, dat zij door het slaan en knijpen van dat

1) De uitdrukking ‘burgerwijnen’ is mij, ook na lezing van dr. Breens grondig artikel: U i t
de geschiedenis van den Amsterdamschen wijnhandel, Uit
A m s t e r d a m s c h Ve r l e d e n , 209, niet geheel duidelijk geworden. Ik vermoed, dat
het de wijnen zijn, die niet aan tappers, maar aan particulieren voor opslag geleverd werden;
over de inning van het hierop rustend recht is heel wat te doen geweest; zelfs heeft men
getracht daarvoor een soort quotisatie in te stellen met een verplicht quantum voor ieder
vermogend burger. Het particulier wijn-verbruik werd in 1680 te Amsterdam geschat op
ruim 4500 okshoofden, waarvoor f 72 120 aan recht moest worden opgebracht.
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ontaarde schepsel had gekregen, kort na haar schoonzoon, was gestorven’. Nu had
mevrouw Latour niemand meer om te plagen en eenigen tijd later overleed zij zelf,
op een miserabele manier en klaarblijkelijk door ‘godtsstraffelijke hand sijnde van
de luysen als opgevreten, die haar na haar dood uit neus, ogen en mond kroopen’.
Ook is zij tot haar begraafnis niet stijf of kout geweest.

[15 Juli]
Het spreekt van zelf dat Bicker Raye ook het overlijden van zijn zwager Pieter van
Loon, de echtgenoot van zijn zuster Eva, niet ongemerkt laat voorbijgaan.
‘Op 15 Juli 1759 is de Edl. Achtb. Heer Pieter van Loon’, oudscheepen deser stad,
in den ouderdom van negen en vijftig jaren, aan een beroerte, die hij al differente
maalen gehat hat, seer subiet overleden en in de Westerkerk 's avonds met zes koetsen
en de lijkkoets begraven, sijnde alle die ses koetsen van de familie van de van Loons,
en dus alle ses eens in de levery. Zijn Edl. Achtb. laat een weduwe en een zoon na,
die reets commissaris en kapitijn van de burgerij is. De overledene was een
deugdzaam, braaf en eerlijk man.

[6 September]
In het huis op de Keizersgracht bij de Hartenstraat, nu No. 251, met het opschrift ‘Si
Deus pro nobis, quis contra nos’, dat hij op 4 April 1759 had gekocht en betrokken,
overleed op 6 September 1760 Teuntje Kloek, een oude trouwe dienstmeid, die vele
jaren bij de familie Raye was geweest. De brave ziel moest deftig begraven worden.
Op het Karthuizers kerkhof werd het stoffelijk overschot van de oude getrouwe in
een eigen graf bijgezet.
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Hoofdstuk XXVII
Anno 1761
[2 Januari]
DE collega van Bicker Raye van de kleine zeevischmarkt was een zekere heer van
Hamel. Ook hij zal het baantje van afslager wel niet al te zwaar hebben opgevat,
behalve dan wat het opstrijken der emolumenten betreft. Verder was van Hamel, die
een goed huwelijk met een juffrouw Six gedaan had, ook nog luitenant bij een
compagnie stadssoldaten. De collega-afslager was echter allesbehalve een nette
meneer; door zijn slecht leven en zware debotie in den drank was hij reeds van zijn
vrouw afgezet. Hij overleed nu ellendig op 2 Januari.

[6 Januari]
Een verhaal van een afgesprongen huwelijk wordt op 6 Januari gedaan, naar aanleiding
van het vinden van het lijk van een Leidschen schipper, die zich, zes weken te voren,
verdronken had. De man zou gaan trouwen met een juffrouw, die op de Nieuwmarkt
in een winkel stond en het paartje was reeds op het Stadhuis om aan te teekenen,
toen twee broers van de bruid tusschen beide kwamen en zonder veel omhaal de
trouwlustige zuster mee naar huis namen. ‘Wij sullen niet permitteeren, dat gij met
een sodomiet soude trouwen,’ hadden zij haar toegesnauwd en ofschoon de bruid
eerst nog wat tegenstribbelde, ging zij ten slotte toch met haar broers mee en liet den
bruigom aan zijn lot over. Deze ‘om niet in de maling te raken, also hy by veele
menschen daaromtrent seer suspect, en sijn selven in sijn gemoed misschien schuldig
bevond, droop toen sonder spreken stil weg’. Sedert werd hij vermist en nu op 6
Januari was zijn lijk eindelijk van onder het ijs opgevischt.
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De zeilmakersvrouw, op de Martelaarsgracht, die zelfmoord pleegde, had er heel
wat moeite voor moeten doen. Zij was door de jicht sedert vele jaren reeds zoo goed
als geheel verlamd en kon dus niet meer de trap afkomen. Maar in den vroegen
morgen van den 10den Januari had zij toch kans gezien zich langs een touw van
boven uit het venster naar beneden te laten zakken, was naar den burgwal (de
Martelaarsgracht) gekropen en had zich verdronken.
In vele voorname logementen en koffiehuizen was sedert eenigen tijd een oplichter
aan het werk geweest. Als hij ockasie had, had hij er al het zilver, wat hij te pakken
kon krijgen gestolen en verder had de ‘baron’ - daarvoor gaf de man zich uit - zich
bezig gehouden met alle menschen uit te zuigen, met valsch spelen en andere
schelmstukken. Maar ten slotte had de justitie hem toch ingerekend en werd hij zeer
streng gegeeseld met zestig slagen en daarna voor twaalf jaar in het Rasphuis gezet.
De ‘baron’ was gebleken een zadelmakersknecht uit Maastricht te zijn.

[3 Maart]
Arendt Bruyn, groot assuradeur en voornaam scheepstimmerman, was een liefhebber
van paardensport en beoefende ook de zeilsport. Dat was een kostbare liefhebberij
en de man depenseerde er ongelooflijk veel geld aan. Hij had de prachtigste paarden,
de fraaiste rijtuigen en de kostbaarste zeiljachten. En alles werd prachtig onderhouden.
Zijn paardenstal en koetshuis waren zoo mooi ingericht als de zalen van de voorname
huizen, en verder was alles naar advenant. Deze sportliefhebber, die op het Bickers
Eiland woonde, vermoedelijk in het prachtige woonhuis, dat dr. Jan Bicker daar
omstreeks 1640 voor zich had laten bouwen1), overleed op 3 Maart.

[14 Maart]
‘Den 14den Maart is er justitie gedaan. Een timmermansknegt is wegens huysbraak
en tuyndieverij opgehangen, welke seer medelijdenswaardig was omdat hij seer
onnosel en in den aart geen dief was; hij is met groot berouw en leetwesen gestorven,
kermende om sijn arme ongelukkige vrou en twe kinders, sijnde de dominee en
krankbesoekers seer voldaan over sijn gedrag, waarom hij ook een kist gekreegen
heeft en begraave is geworden’.

1) Zie Elias, I : 174 en XCI: een huis als een kasteel, waar zijn wapen op den gevel pronkte, en
een hoogen toren die uitstak boven de huisjes, pakhuizen en scheepstimmerwerven, waarmee
hij (dr. Jan Bicker) het eiland deed voltimmeren.
Uitvoerige mededeelingen over Arent Bruyn geeft ons ook het straks vermelde dagboek van
Bengt Ferrner over zijn Hollandsche reis, B i j d r . e n M e d e d . H i s t .
G e n o o t s c h a p , deel XXXI, 333-335.
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[23 April]
‘Op 23 April 1761 is er tyding gekoomen, dat die berugte Pieter Backer, die in vorige
tyden zeer veel opschudding tegens die gansche kerkenraat alhier, so woordelijk als
schriftelijk, gemaakt heeft, toen in de Meer op een buitenplaatsie, dat hy
Bakkersparadijs noemde, gewoont heeft en naderhant om het schrijven van een seeker
boekje, daar Godslasterlijke taal instondt, gebannen is,’ gestorven was1). Hij was toen
naar Gelderland gegaan en nu was op 23 April 1761 uit Nijmegen bericht gekomen,
dat hij zich aldaar in den Rijn (lees Waal) verdronken had. Zijn japon was op den
dijk gevonden.
Een dwerg was eenigen tijd in het logement ‘de Star’ in de Nes gelogeerd geweest.
Het kereltje was slechts 22 duim lang, maar was extra wel gemaakt. Hij moet 23 à
24 jaar oud zijn geweest, sprak wel vijf talen en was zeer verstandig en beleefd.
Volgens onzen berichtgever was het mannetje een voornaam Poolsch edelman.

[17 Augustus]
Nu volgen weer tal van overlijdensberichten van min of meer bekende personen,
maar zonder nadere bijzonderheden. Maar op 17 Augustus overleed de weduwe van
den in 1743 overleden burgemeester Mr. Lieve Geelvinck, Anna de Haze, Vrouwe
1) Van Pieter Bakker (niet Backer) gaf Knuttel een uitvoerige biografie in het N i e u w
B i o g r a f i s c h W o o r d e n b o e k , IV, kol. 79. Deze toont aan, dat we de ‘berugthyt’
van Bakker niet al te ernstig moeten opvatten. Bakker was een kousenkoopman op de
Nieuwmarkt en een groot voorstander van verdraagzaamheid. Toen er een vervolging was
ingesteld tegen den drukker van een geschrift van Deurhof, die dank zij het pleidooi van
niemand minder dan Harm. Noordkerk werd vrijgesproken, schijnt hij dit pleidooi te hebben
laten drukken. In 1744 kwam hij, wegens een aanval op een anderen ketterjager, den
Zwolschen predikant Hartman, in strijd met den Amsterdamschen kerkeraad; daar hij geen
beterschap wilde beloven, werd hij van het Avondmaal uitgesloten; een groot aantal pamfletten
zijn daaruit voortgekomen. Later helde hij over tot het Deïsme, zooals blijkt uit een door
hem in 1752 anoniem uitgegeven boekje: D e g o d s d i e n s t z o n d e r b i j g e l o o f ,
b e v a t t e n d e h e t g e l o o f d e r D e ï s t e n . Bij een proces van 1758-1760 kwam dit
aan het licht, wat zijn verbanning ten gevolge had. Hij schijnt toen uitgeweken te zijn naar
de Watergraafsmeer, waar hij in 1760 woonde; over zijn treurig einde worden wij alleen
door Bicker Raye onderricht. Voor een nauwkeurig onderzoek zijner geschriften schijnt alle
aanleiding te bestaan.
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van Mijnden en de beide Loosdrechten en dit sterfgeval wordt aldus medegedeeld.
‘Op 17 Augustus is de Hoog Edl. Welgeboren Vrouwe, Mevrouwe Anna de Haas,
laatst Weduwe van den Hoog Edl. Groot Achtb. Heer Mr. Lieven Geelvinck, Heere
van Kasterikum, Burgemeester en Raadt deser Stadt en Bewinthebber van de
Oostindise Compagnie H.(oog) L.(offelijker) M.(emorie), Vrouwe van Meynde en
bijde de Loosdregten, na een langdurige en uytteerende siekte overleeden, sijnde de
rijkste daame in dese geheele stad, hebbende over veele jaaren (n.l. in 1725) op een
rijs van de Burgemeester de Haas (de Haze de Giorgio), dat haar oom was, wel ses
en dartig tonnen gouts geerft. Haar Edl. outste dogter (Johanna Jacoba Graafland,
uit haar eerste huwelijk met Gillis Graafland), was getrouwt aan den Hoog Edl. Groot
Achtb. Heer Mr. Nicolaas Geelvinck, soon van bovengemelde Hoog Edl. Groot
Achtb. Heer Mr. Lieve Geelvinck (uit
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diens eerste huwelijk met Agatha Theodora van Bambeeck - Vader en zoon waren
dus respectievelijk met moeder en dochter gehuwd - welke overleeden is, dog ses
kinders heeft naargelaaten, en haar Edl. jongste dogter, die nog in wesen is, is getrouwt
geweest met den Edl. Achtb. Heer Mr. Jacob Alewijn, die mede 5 à 6 kinders heeft.’
Van haar tweede man, burgemeester Lieve Geelvinck, had zij geen kinderen.

[22 September]
Bij ockasie dat Zijne Majesteit van Groot Brittannië op 22 September tot koning
werd gekroond, hadden de Engelschen hier ter stede zich ook niet onbetuigd willen
laten en er was door hen veel vreugde bedreven, principaal door de kasteleins van
Engelsche logementen, zoo door 't illumineeren der huizen, als het afsteken van
vuurwerken en het geven van ‘baals’.

[4 Oktober]
Bicker Raye noemt het een ‘seltsaam geval’ en wij zijn het met hem eens dat zooiets
niet alle dagen gebeurt, maar de ‘kaarel’ zal wel een aardige hupsche vent geweest
zijn, ook al was hij eigenlijk een schelm. Vroeger was de man schout en secretaris
van Heiloo geweest, maar hij was waarschijnlijk, toen hij zijn baantje kwijt was, aan
lager wal geraakt en was naar Amsterdam getrokken, waar hij zich met een
vrouwspersoon, ‘daar hij het mee hieuw’, aan allerlei dieverijtjes en schelmstukken
had schuldig gemaakt. Toen het tweetal gesnapt werd, werden zij allebei
binnenskamers op een flinke geeseling getrakteerd, waarna de vrouw in het Spinhuis
werd gezet en de gewezen schout van Heiloo in het Rasphuis werd opgeborgen, waar
het hem blijkbaar maar matigjes beviel. Wat er van die vrouwspersoon terecht is
gekomen, vernemen wij niet. Zij zal haar tijd wel uitgezeten hebben. De man had er
al gauw genoeg van, liet dat echter niet zoo blijken, maar wist door zijn schijnheilig
gedrag het vertrouwen van zijn bewakers te winnen. Vandaar dat hij vrij op de plaats
kon loopen en als schaftmeester ook toegang tot de keuken had, waar het hem om
te doen was, want in die keuken was ook de derde dochter van den ‘vader’ van het
Rasphuis. Met haar ‘familjaar’ kennis te krijgen was voor onzen gevangen don Juan
een kleinigheid en toen zij eenmaal dol verliefd op hem was, wist
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hij haar over te halen hem te helpen te ontvluchten. Met 1400 gulden, die zij van
haar vader gestolen had, gingen de twee gelieven er vandoor. De oude heer, de man
was tachtig jaar, bedankte, uit desperatie, voor zijn ambt en zijn vrouw, die mede
hoog bejaard was - de geschaakte juffrouw zal dus wel niet meer piepjong zijn geweest
- was door de alteratie over het verlies van haar dochter en haar geld, doodziek
geworden. Het drama had zich op 4 October afgespeeld.

[9 Oktober]
Waarschijnlijk als slachtoffer van het kolven stierf de boekverkooper Hendrik
Sligtenhorst op 9 October. Eenige weken terug was hem in de kolfbaan een bal zoo
hard tegen zijn scheenbeen geslagen, dat hij er gevaarlijk door verwond werd en
tengevolge van zware koortsen overleed.

[10 Oktober]
Toen er op 10 October justitie werd gedaan, werd een kerel, die een hoerewaard
vermoord had met acht messteken, waarvan er vijf doodelijk waren, onthoofd en zijn
lichaam buiten op 't rad en de kop op een pen, tentoongesteld.
Voor de vrouw, die haar man, waarmee ze zeer slecht leefde, ‘in haastighyt’ een
steek met een mes had gegeven, waaraan deze twee dagen later stierf, hadden de
rechters blijkbaar verzachtende omstandigheden in aanmerking genomen. Wel werd
zij gewurgd, het recht moest zijn loop hebben, maar zij kreeg een kist en ging niet
naar den overkant van 't IJ.

[12 Oktober]
Op 12 October wordt ons het overlijden bericht van mejuffrouw Liesvelt, een
considerabele rijke dame, dochter van den brouwer Liesvelt ‘in 't Roothart’. Wij
herinneren ons 's mans naam wel. Haar broeder was nog al dikwijls ‘geattrapeert’
en tengevolge daarvan met den heer Hoofdofficier in contact geweest, en dat had
hem geducht veel geld gekost.

[22 Oktober]
Bicker Raye spreekt van den ‘heer’ Pieter Bartels en dus zal de man wel niet de eerste
de beste geweest zijn. Intusschen werd die heer op 22 October door den
president-schepen, representeerende den
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[31 Oktober]
Heer Hoofdofficier, gerechtelijk, uit een logement in de Nes gelicht en met een slee
naar het stadhuis overgebracht. Op een valsche assignatie op den naam van de heeren
Clifford, Burgers en Meysenheim had hij getracht een som van vijf à zesduizend
gulden te lichten, waarmede hij, wanneer hij het geld ware machtig geworden, met
een danseres van de comedie, madame Montie ‘sijnde een Italiaans vrouwmens’,
naar Italië wilde vertrekken. Daar kwam echter niets van. Reeds op den 31sten
October werd Bartels gevonnist en voor zes jaar op een secreete plaats in het Rasphuis
geconfineerd, waarna hij voor eeuwig uit de stad zou gebannen worden. Hij wist
evenwel reeds het volgende jaar, op eersten Paaschdag, te ontsnappen.
Uit Nijmegen was bericht ontvangen, dat aldaar was overleden de Hoog Welgeb.
Heer Abraham Arnout Rudolf Baron van Blommendaal, Heer van Assenraade en
den Essenpas, ‘sijnde geweest een zeer hoogmoedig, oploopend en questieus mensch’.
De man was steeds aan het procedeeren en daardoor had hij zich zoo goed als
geruïneerd en was eindelijk genoodzaakt geweest van vele zijner vrienden geld te
leenen, die nu groote schade hadden geleden, want er kwam van het geleende geld
zoo goed als niets terecht.
Wat wij nu eigenlijk met het overlijden van dien Gelderschen baron te maken
hebben? Wel de man had, als zoovele andere leden van adellijke families, een rijke
Amsterdamsche patriciërsdochter, mejuffrouw Scott, getrouwd en was daardoor aan
de eerste families van de stad geparenteerd.

[15 November]
Op den 15den November weet onze dagboekschrijver te vertellen, dat mejuffrouw
Graafland, nog wel de dochter van den Hoog Edl. Groot Achtb. Heer Burgemeester
Graafland, in stilte een reisje is gaan doen met den heer Beeltsnijder. Een heel
schandaaltje natuurlijk, maar nadere bijzonderheden vernemen we niet.

[20 November]
Uit wanhoop, omdat hij voor zijn vrouw en kinderen den kost niet kon verdienen,
had de man zelfmoord gepleegd. Hij was op 20 November's morgens om halfnegen,
bij de trappen van de Beurs, in de Beurssluis gesprongen, terwijl een ‘viemente’
stroom naar de
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Ammerak (Damrak) ging, waardoor hij in een moment, onder Dam en Vischmarkt
door, tot in de Ammerak dreef. Daar werd hij vrij spoedig opgevischt, maar de
levensgeesten waren reeds geweken. Het was nog in dien goeden ouden tijd, toen er
nog stroom in den Amstel was. Thans zou de man niet bang behoeven te zijn door
dien stroom naar het Damrak meegesleurd te worden.
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Hoofdstuk XXVIII
Anno 1762
VRIJ dom van den heer Frederik Calkoen om zoo maar, ‘seer stil’, de stad te verlaten
en naar Engeland te gaan. Hij had toch een goed baantje als controleur van de
inkomende en uitgaande granen op den Stads Grooten Accijns. ‘Quitterende sijn
ambt en schoppende sijn fortuyn, dat hem alhier te wachten stont, met den voet’.

[30 Januari]
Een kerel, die in de Jonker- of in de Ridderstraat, omtrent een half jaar geleden, een
vrouwmensch, zonder woord of wederwoord, en zonder dat hij haar ooit te voren in
zijn leven gezien had, een zware steek met een mes had toegebracht, welke steek bij
den dood af was, stond op 30 Januari op den Dam onder de galg. Het mes boven zijn
hoofd natuurlijk. Verder werd hij nog zeer streng gegeeseld. Vóór dat hij nu naar het
Rasphuis zou vertrekken, waar hij vijftig jaren zou moeten doorbrengen, moest hij
nog eerst een andere kunstbewerking ondergaan. Het gloeiende zwaard moest hem
dubbeld op zijn rug gedrukt worden. De man trof 't niet. Het zwaard was niet heet
genoeg. De beul vond de eerste maal niet voldoende en zoo kreeg de kerel ‘het
tweemaal dubbelt, in plaats van eens dubbelt op sijn rug’.
Wanneer thans te Amsterdam het bericht zou komen, dat er een doode walvisch op
het strand bij Zandvoort was aangespoeld, dan zouden wellicht enkelen uit
nieuwsgierigheid eens een kijkje gaan nemen, maar ik geloof toch niet, dat de toeloop,
in het hartje van den winter, bijzonder groot zou zijn. In de achttiende eeuw was dat
anders. Nauwelijks had men gehoord, dat het monster op het strand lag, of duizenden
menschen hadden er een reisje naar
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Zandvoort voor over, om het kwalijk riekende cadaver te gaan zien. En wat een
reis. Eerst met de schuit naar Haarlem en dan zoo'n wandelingetje naar het strand.
Het was in den winter toch werkelijk geen pretje. Niettemin stroomde men van alle
kanten toe en de ‘armbos’ die er bij geplaatst was, en waar de milddadige
toeschouwers hun gave in konden steken, stond er niet voor niets. Om de
zeldzaamheid van het geval werd er een prent van gemaakt, die voor 12 stuivers
verkocht werd. Het cadaver was 62 voet lang en 20½ voet breed en werd voor 900
gulden aan een traankokerij verkocht.

‘Armbos’.

[22 Maart]
Maart was altijd een goede maand voor de vischmarkt, maar zooals het ditmaal was,
was het nog nooit gebeurd. In de week van 22 tot 27 Maart werd zoo considerabel
veel zeevisch aangevoerd, dat na aftrek van alle onkosten het netto provenu nog
10.063 gulden bedroeg; ‘hetgeen, solang als Amsterdam gestaan heeft, niet gebeurt
is en wel voor een ongemeen seltsaam geval alhier is aangeteekent; de alderswaarste
week in 25 jaar herwaarts is geweest int jaar 1761, van 16 Maart tot 21 dito, 8525
Gld’.
Het vorige jaar was zijn vriend de kassier Jan Fermijn overleden. Dit jaar overleed
de makelaar Nicolaas Fermijn, die eveneens tot zijn vrienden behoorde en ook lid
was van het collegie in den Doelen. Nicolaas moet een beste kerel geweest zijn, die
niettegenstaande zijn hooge jaren - hij was vier en zeventig, toen hij
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stierf - nog wat vroolijk en zeer galant en ‘allart’ was. Een jaar voor zijn dood danste
hij nog dat het een lust was, tegen de beste jonge kerel op. Hij was altijd gastvrij en
royaal geweest en zoowel op zijn buitenplaats ‘Starre Bos’ in de Diemermeer1) en
ook in de stad, trakteerde hij zijn vrienden steeds zeer nobel. Trouwens hij was goed
voor iedereen en de armen verloren veel aan hem. Geen wonder dat hij, na zijn dood,
zijn personeel goed bedacht had, maar ook voor zijn vrienden was er een verrassing.
Aan de heeren waar hij in de Doelen, in de kamer no. 6, collegie mee hield, had hij
een een som van 2000 gulden vermaakt, om van de rente en een gedeelte van het
kapitaal, zoolang het strekte, jaarlijks een maaltijd te houden tot Zijn Edl. gedachtenis.

[8 Mei]
Een zonderling was op 8 Mei overleden. Het was de heer Leonard Rutgers, iemand
van aanzienlijke familie, die zeer rijk was en op de Keizersgracht over ‘de gouden
ketting’ woonde1). De man was heel ‘partikulier’ van levenswijze. Hij gaf voor zichzelf
zoo goed als niets uit, maar gaf alles aan de armen; ‘de wijkmeesters getuigden
nergens so een groote gave te ontvangen’. Hij liep zoo armoedig gekleed, ‘in een
out japonnetje en seer groote vervallen paruyk, dat de mensen, die hem niet kenden,
hem een aalmoes presenteerden, dat hij dankelijk wijgerde an te neemen met versoek
dat sy het geliefde te geven aan mense, die het beter als hy van nooden hadden’. Zijn
huizen, en ook zijn buitenplaats, verwaarloosde hij geheel en gaf niets voor het
onderhoud uit; ‘staande het onkruyt een manslengte in de tuyn’. Van zijn erfenis,
die niet onbelangrijk was, profiteerden zijn neefjes en nichten, want een testament
had hij niet gemaakt.

[29 Mei]
Een al te warm bad kreeg een schoorsteenveger, zeer tegen zijn zin, op 29 Mei. Het
ongeval gebeurde in het Besjeshuis, waar hij den schoorsteen moest vegen. Wel had
men het vuur eronder weggenomen, maar bij vergissing had men een groote pot met
heet water, die over het vuur gehangen had, niet verwijderd. De man in den
schoorsteen raakte aan het sullen, kon zich niet meer tegenhouden en viel pardoes
in het kokende water. Hij brandde

1) Starrebos. Afbeeldingen vindt men van H e t v e r h e e r l i j k t W a t e r g r a a f s - o f
D i e m e r m e e r , 33, 34 en 35.
1) (lees 2). Uit mededeelingen van Elias II : 1001, wordt het zeer waarschijnlijk, dat deze
Leonard Rutgers behoorde tot de aanzienlijke Doopsgezinde familie, die later ten deele, naar
een buitenplaats bij Haarlem, den naam Rutgers van Rozenburg aannam.
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zich ellendig en werd er meer dood dan levend uitgehaald. Men sneed hem de kleeren
van het lijf en met een witselkwast werd het gansche lijf van het slachtoffer met
raapolie ingesmeerd. Een best middel, maar men vreesde toch dat hij het zou
besterven.

[14 Juni]
De heer Lambertus Grommee, iemand van goede familie, werd bijzonder geprotegeerd
door den Burgemeester Lestevenon, wiens zaken zijn eerste vrouw Saartje Manslag
en hij, altoos naar burgemeesters genoegen beschikt hadden. Ook zijn kosters- en
doodgraversbaantje had hij aan de familie Lestevenon te danken1). Maar ondank is
's werelds loon. De menschen waren hun gansche welvaart aan dien ‘Nobelen en
Braaven Heer’ verschuldigd en toch schijnt Grommée hem op een onoprechte en
valsche manier behandeld te hebben, weet onze dagboekschrijver bij 's mans
overlijden, op 14 Juni, te vertellen.

[10 Oktober]
Onder de volgende overlijdensberichten komt ook voor dat van Christophorus Rittel,
‘medesine doctoor’, op 10 October en van den apotheker Geraart Poenraat, die op
dienzelfden dag, of beter 's nachts heel tragisch aan zijn eind kwam. Zijn lijk werd
den volgenden morgen om zes uur op den Singel bij den Heiligen Weg, staande op
zijn hoofd, in een kelder gevonden. Hij was gekwetst aan het hoofd en dit was zoo
afgrijselijk gezwollen, dat hij onkenbaar was en het lijk met de gasthuiswagen naar
het gasthuis werd gebracht. Hij was zeer net gekleed en had al zijn goed als horlogie,
geld, goudbeurs, gespen nog bij zich. Geen
1) De hier bedoelde burgemeester is François Lestevenon (1702-1767). Zijn benoeming in 1741
dankte Gromee aan Mattheus Lestevenon, den lateren gezant in Frankrijk. Toen hij zijn
secretarisplaats vrijwillig ontruimde, gaf Corver, die ‘op het eerste groote ambt zat’, als
tegenprestatie aan Gromee zijn postje.
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wonder, dat hij zijn beste spullen aan had, want de apotheker was den vorigen avond
in de herberg de Munt geweest, waar hij in het collegie, dat daar bijeenkwam, voor
de eerste maal was voorgesteld en waar hij als lid zou opgenomen worden. Jammer
voor den man was het bij dien eersten gezelligen avond gebleven, want toen hij om
half één de Munt verliet, was hij kort daarop in den kelder getuimeld. ‘Men segt dat
hij niet beschonken was’, voegt onze verslaggever er, wellicht een beetje ongeloovig,
aan toe.

[11 Oktober]
Terecht waren alle Amsterdammers trotsch op hun Stadhuis en toen dan ook in den
avond van 11 October 1762 brand uitbrak was de heele stad in rep en roer. Het spreekt
vanzelf, dat onze dagboekschrijver van dien brand, die bijna een groote ramp voor
de stad was geworden, een uitvoerig verslag geeft. Wij laten her hier in extenso
volgen. ‘Dese nagt geraakten duysenden menschen in dese stad in de uyterste
ontsteltenis, vermits er in de schilderskamer op het Stadhuys omtrent half één ure
brand ontstond, die de wakende burgers, door het waater, dat in de bakken, die boven
op het stadhuys zijn, trachtten te blussen, doch sulks niet toerijkende, kregen de wagts
order om brand te roepen, waardoor ten eersten een meenigte brandspuyten werden
aangevoert, in welken tusschentijt de brant seer aanwakkerde, dat deselve uit negen
vensters aan de Suydsyde, naar de Pijpenmarkt op een yselyke wyse sloeg en ten
twee ure mede zoo stark aan den binnenkant door de vensters barstte, dat de vlam
tot boven aan den toren of klokkenspel sloeg. De Edl. Gr. Achtb. Heeren Regeerende
Burgemeesteren, de Heer Hoofdofficier en meer Heeren van de Regeering kwamen
op het Stadhuis, om order op alles te stellen en de Burgers en Brandblussers aan te
moedigen om de woede der vlammen te stuyten, hetgeen ook, onder Godes zegen,
van dat gelukkig gevolg geweest is, dat men die gevaarlijke ramp 's morgens om
seuven ure volkomen te boven is gekoomen, sijnde in dien tussentijd drie vertrekken
ten eenenmale van binnen uytgebrand, sonder dat echter vele papieren of goederen
van aangeleegenhyt daardoor zijn vernielt geworden. Daar sijn meer als vijf en twintig
spuyten aan den gang geweest, sijnde de Dam aan alle kanten tot na den middag
afgesloten geweest en hebben de
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Burgers met 3 à 4 compagnieën tevens de wagt, zoowel als 's nagts drie dagen lang
gehouden. Drie à vier menschen zijn gekwetst geworden, maar nimand heeft het
leeven erbij verlooren’.
Bicker Raye meent te weten, dat bij den brand niet veel ‘papieren van
aangelegenheid’ zijn verloren gegaan; Wagenaar spreekt van ‘meest oude papieren’.
Er was dus wel veel ‘papier’ verloren gegaan, maar in de 18de eeuw hechtte men
niet veel waarde aan dat ‘oude’ papier en dus treurde men er niet al te veel om. En
toch is het zoo jammer; de oude archieven hadden bij vorige stadhuisbranden al
zooveel geleden en nu kwam deze ramp er nog bij.

[17 November]
Podagra was in die dagen een zeer veel voorkomende kwaal. Nu was er 17 November
alweer een zeer ‘zwaar podagrist’, de heer Willem Raexc, doodgraver van de Oude
Kerk, overleden. 's Mans handen waren door de podagra ‘geheel krom getrokken en
gedefatsoeneert, maar ondanks dat schreef hij nog bij uitnementhijt met een pront
schrift, eeven mooy als vroeger.’

[18 December]
Op 18 December wordt hoog bezoek vermeld. Zijne Doorluchtige Hoogheid, de
Prins van Nassau Weilburg, zwager van den Prins, is eergisterenavond in gezelschap
van twee prinsen van Hessen-Cassel met twee jachten uit den Haag gekomen. Nadat
het hooge gezelschap bij den Raad en Advocaat-Fiscaal der Admiraliteit Mr. Jacob
Boreel Jansz., in diens huis op de Heerengracht, had gesoupeerd, namen de vorstelijke
personen in het O.Z. Heerenlogement hun intrek, waar Hunne Hoogheden den
volgenden ochtend door de Heeren van de Regeering en andere ‘persoonen van
dictinctie’ verwelkomd werden. Dezen ochtend zijn zij naar de Hoogduitsche
Jodenkerk geweest om de fraaie muziek der beroemde koorzangers te hooren; daarna
zijn zij naar het Stadhuis gegaan, waar Hunne Hoogheden alle kamers, ja zelfs den
toren bezichtigd hebben. Vervolgens was het vermaarde en kostbare
schilderijenkabinet, dat de heer Gerardus Braamcamp in zijn huis op de Heerengracht
had, aan de beurt. 's Middags werd weer bij den heer Fiscaal Boreel ‘gespeyst’ en
vervolgens werd een bezoek aan den Schouwburg gebracht. Het was zoo konsiderabel
vol menschen en er was zoo'n extra groote toevloed
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van volk, dat men het noodig had geoordeeld bij het uitgaan, ‘dertig grenadiers en
een officier van onse soldaten te commandeeren om alle disorders te beletten en den
uytgang der heeren Prinsen en alle verdere menschen te fasiliteeren’.

[19 December]
Op den 19den December 's middags om twee uur stierf de makelaar in wissels
Hermanus Wenking in de fleur van zijn leven. Hij was een ‘seer stark en gauw kerel’
geweest, die extra vroolijk en los gewend was te leven. De man was maar een paar
dagen ziek geweest. Drie à vier weken geleden was hij met een juffrouw Goris, een
‘seer fraay en jong mensch’, getrouwd en die had hij ook even voor zijn dood
erfgenaam gemaakt van alles waar hij over kon disponeeren, maar om zijn luchtig
leven had zijn vader 50.000 gulden fideicommis gemaakt, die op zijn wettig kind of
kinderen gezet waren. Zoodat het te wenschen is, dat zijn jonge weduwe zwanger
mag zijn, eindigt Bicker Raye zijn relaas.
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Hoofdstuk XXIX
Anno 1763
[6 Januari]
DIT jaar was er weer een bijzonder strenge winter. Op 1 Januari was het begonnen
te vriezen en reeds op 6 Januari reed men met paard en slee op de Haarlemmervaart
en eenige dagen later ook op den Buiten-Amstel. Op de grachten zag men honderden
arresleden en het ijs was overal meer dan 1½ voet dik. De schamele gemeente was
er natuurlijk weer allerellendigst aan toe. Een vrouw was met haar drie kinderen bij
de Hoogstraat op een kamer doodgevroren gevonden. Zij lag met twee kinderen op
stroo in een bedstee, een kind zat in de kakstoel (B.R. gebruikt nog dit echt
Hollandsche woord). Behalve dit meubelstuk en het stroo was er niets in de kamer.
Het gebrek aan water deed zich ook gevoelen. Voor een ‘gang’ versch water (±
drie emmers) vroeg men 8 à 10 stuivers. Dat konden de arme menschen niet betalen
en die gebruikten toen maar gesmolten ijs uit grachten. Niet te verwonderen is het,
dat daardoor velen ziek werden.

[19 Januari]
Jan de Merre was zeker veelzijdig ontwikkeld. Als oud Oost-Indisch schipper was
hij examinateur van de stuurlieden van de Oost-Indische Compagnie. Verder was
hij ook ‘betaalder’ van de stadswerklieden. Maar die schipper moet ook wel een goed
musicus geweest zijn, want hij was orkestmeester (B.R. schrijft ‘Torquestmeester’)
van den Schouwburg en ten slotte was hij nog een ‘seer groot poeet’. Geen wonder,
dat toen de man, die zoo vele preuven van zijn verstand gegeven had, op 19 Januari
overleed, dit een groot verlies voor deze stad en principaal voor de Oost-Indische
Compagnie was, die zeer veel aan dien braven man verloren.
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[22 Januari]
Een timmermansknecht, die onlangs zijn schoonmoeder vreeselijk had toegetakeld,
werd op 22 Januari, toen er justitie gedaan werd, gestraft. Eerst een strenge geeseling,
toen onder de galg staan en vervolgens het gloeiend zwaard dubbel op zijn rug.
Daarna werd hij naar het Rasphuis getransporteerd om daar twaalf jaar te zitten. Hem
was de twijfelachtige eer te beurt gevallen met het nieuwe zwaard, dat de stad zich
kort geleden had aangeschaft en waarop het stadswapen in het midden was
aangebracht, te worden behandeld.
Nog maar steeds hield de strenge vorst aan. Men reed nu met geladen wagens en
koetsen met drie à vier paarden op den Buiten-Amstel en op 't IJ overal naar toe. Het
ijs was ‘regtevoort’ omtrent een el dik. Tal van menschen waren doodgevroren en
de ijsbreker kon met geen mogelijkheid varen en het water openhouden. De
waterschaarschte was nu zoo groot geworden, dat men voor een oxhoofd 50 à 60
stuivers betaalde. Het water moest met honderden sleden en karren van Muiden en
Weesp gehaald worden.

[28 Januari]
Onder de talrijke overlijdens- en andere berichten, die nu volgen, komt ook op 28
Januari het bericht van overlijden voor van een zekere Jan Standert, een zeer groot
en kunstig katoendrukker aan 't Molentje op den Buiten-Amstel. Latende zoo men
zegt zeer veel geld en wel vijf en twintig kinderen na, die hij bij vele
katoendrukkersmeiden en anderen heeft verwekt.
‘28 Jan. is den Hoog E.D.Z.Gen Heer Mr. Isaak Sweers, scheepen en Raet, Hooft
Officier deser Stadt geworden, in die plaats van den H.Ed.Gestr. Heer Mr. Willem
Huygens, die dit swaarwigtig ampt met seer veel reputatie 14 jaar heeft wargenomen’.
Dirk Trip, een jongere broer van den in November van het vorige jaar overleden Mr.
Lucas Trip, stierf op 28 Januari. ‘Op 28 Jan. is de Edl. Gestrengen Heer Dirk Trip,
kapitijn van een compagnie soldaten deser stad, in 't fleur van sijn leven overleeden,
in den ouderdom van 28 jaren, sijnde geweest een seer nobel, genereus heer, die vele
weldaden aan behoeftige menschen en prinsipaal aan sijn soldaten,
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hun vrouwen en kinderen bewees, waarom hy van sijn volk seer bemint was en seer
betreurt wordt’.

[10 Februari]
‘10 Febr. is hier voor de stad een schip, dat gereet was om naar de kust van Guinea
te vaaren, door de swaare ijsgang gants doorgesneeden, dat de lading, die wel op f
80000.- begroot wort, seer swaar beschadigt en meest bedorven sal sijn’.

[10 Maart]
In Februari is er verder weinig belangrijks, maar op 10 Maart krijgen wij een uitvoerig
bericht over een storm uit het Oosten, waardoor nog al wat schade veroorzaakt was.
Het was ook weer zoo sterk gaan vriezen, dat men eenige dagen later reeds weer
over 't IJ kon loopen. En juist was het zeer zware ijs, door Gods goedheid, zonder
veel schade te veroorzaken, door zacht dooiweer weg.
Vooral de schepen in ‘de Laag1)’ hadden het gedurende dien driedaagschen storm
hard te verantwoorden; ‘meer als hondert sijn min of meer swaar beschadigt’. Een
Engelsch scheepje was tusschen twee andere schepen als een noot gekraakt. Een
Surinaamder was omgeslagen en verscheidene schepen zaten bij het Schelvischhoofd
en aan den Nieuwendammersteiger op 't strand. Zoowel op den Amstel als in het IJ
waren veel melkschuiten omgeslagen en verscheidene menschen hadden er het leven
bij verloren.

[19 Februari]
‘Op 19 Febr. 1763 syn ontrent 30 groote jongens uyt het Burger Weeshuys uytgeset,
dewelke swaare brutalityt en onordelijkheden gepleegt hadden, omdat de Heeren
Regenten geordonneert hadden in plaats van te half tien om agt uur tuys te koomen,
waarom sy in het Weeshuys van binnen de glaasen ingesmeeten, de vaader swaar
geslagen en verschyde meubelen gerenueert hebben, haalende twee jongens uyt een
hok, die daar om deselve te straffen, ingeset waaren, bliese de kaarsen uyt, omdat
men niet ontdekken souw, wie de belhaamels waaren’.
Een groot verlies voor de politie was het overlijden van den substituut schout Brouwer.
's Mans naam werd vroeger reeds bij moeilijke arrestaties vermeld. Hij moet in zijn
tijd ongemeene krachten gehad

1) De Laag was de rij van schepen, die voor de palen, welke de haven aan de IJ-zijde afsloten,
geankerd waren.
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hebben, voor geen klein geruchtje vervaard en overigens een zeer braaf en ordentelijk
man.
Veel contrôle op de Bank van Leening schijnt er niet geweest te zijn, want hoe zou
het anders mogelijk zijn, dat die meneer Pieter Schrik in den loop der jaren kans had
gezien een bedrag van maar eventjes twee maal honderd en vijftig duizend gulden
te verdonkeremanen. Het tekort werd eerstna 's mans dood ontdekt. Zijn zwager
Sadelaar was door Schrik tot zijn erfgenaam gemaakt, maar hij vond 't maar geraden
de erfenis niet te aanvaarden. Hij had in den Haag reliëf verzocht en bekomen, waarna
de geheele boedel in beslag genomen werd, om alles bij executie te verkoopen.

Poortje van de Bank van Leening.

[6 Juni]
Johan van Vilsteren1) was een kunst- en fijnschilder en zooals het met meer
kunstenaars in de 18de eeuw, en ook later, het geval is geweest, leed de man eigenlijk
gebrek, moest zich zeer sober behelpen en stierf doodarm op den 6den Juni. Dat was
zijn eigen schuld, zegt Bicker Raye. De man was ‘seer groothartig en hat veel gelt
kunnen winnen als hy klynigheden hat willen maaken.’ Hoewel de man geen beroemd
schilder geweest is, kunnen wij ons toch wel voorstellen, dat hij hiervoor weinig lust
gevoelde.

1) Joh. van Vilsteren, die volgens het Lexicon van Wurzbach tusschen 1730 en 1750 te
Amsterdam als schilder en kopergraveur heeft gewerkt, had o.m. de beeltenis van Raye's
broeder, Joan, heer van Breukelerweerd, in koper gegraveerd.
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[3 Juli]
Een officier te land in Statendienst, een zekere Sallanouve, had kwestie gekregen
met Charles La Fange over den verkoop van een obligatie. La Fange had hem
bedrogen en op de Heerengracht bij de Dubbeleworststeeg, vlak bij het huis van La
Fange, gingen de heeren elkander, in den avond van den 3den Juli, met de degens te
lijf. De krijgsman kreeg drie kwetsuren, waarvan er een in den buik, die wel doodelijk
had kunnen zijn, maar gelukkig is hij er toch nog bovenop gekomen.

[3 Augustus]
De heeren, die 's morgens om vier uur uit een ‘speelhuis’ kwamen, zullen ook wel
niet bepaald nuchter geweest zijn. Zij hadden tenslotte niet willen betalen of om de
een of andere reden kwestie gekregen, maar waren in hun koets gestapt om naar huis
te rijden. De speelhuishouder liet het er echter niet bij en was hen, geassisteerd door
nog drie oppassers of ‘pluggen’, nageloopen en had de koets op het Koningsplein
aangehouden. De pluggen trokken hun messen, maar de heeren hadden hun degens
en defendeerden zich, ieder uit een portier. Een van de pluggen kreeg een steek in
zijn lijf, een ander kreeg er een in zijn arm en toen gaf de rest het maar op en zakte
af, waarna de heeren de stad uit konden rijden. Het gebeurde op 3 Augustus en dus
was het, toen het feit passeerde, reeds klaarlichte dag.
Aan het faillissement de Neufville, dat zoo veel opschudding veroorzaakte, wijdt
Bicker Raye slechts twee regels. ‘Op 3 Augustus sijn de heeren gebrs. de Nuville,
die seer konsiderabele kooplieden waaren, gefaljeerd’.
Een kerel, die drie maanden geleden op huisbraak bij de manege (‘menegie’ schrijft
B.R.) aan de Schans1) geattrappeerd was, had bij een poging om te ontvluchten, zijn
been gebroken. In het gasthuis was hij weer zoo goed als genezen, maar de man hield
zich alsof dit niet 't geval was. Met behulp van eenige bedienden was hij toen uit het
gasthuis ‘geësiapeert. De twee of drie mensen, die hem geholpen hadden, sijn van
hun bedieninge afgezet en voor hun trouwe dienste bedankt’.

1) Er bestonden toen in Amsterdam drie maneges, een aan de Amstelstraat, de hier bedoelde
aan de Leidsche gracht bij de Schans en een aan het Weesperveld, met stalling resp. voor
50, 60 en 46 paarden. In 1764 werd er nog een vierde, aan de Utrechtsche dwarsstraat bij de
Reguliersgracht, bijgebouwd, wel een bewijs voor de populariteit der hippische sport toen
ten dage.
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[15 September]
Op 15 September, 's middags om twee uur nog wel, was er een buitenlandsch
vrouwspersoon, die ‘seer grof swanger en reets den arbijt op 't lijf hat’, zoo maar in
een stoep op 't Rokin bij de Olieslagerssteeg bevallen. 't Mensch trok zich van haar
kind niets aan, liet het in de stoep liggen, en liep weg. Maar een paar jongens, die
het geval gezien hadden, liepen haar na en dwongen haar naar haar kind terug te
gaan. Intusschen was er een slee gehaald en konden moeder en kind naar het gasthuis
gebracht worden.

[2 Oktober]
Tijdens een hevigen Zuidwester storm was er op 2 October o.a. een zware tak van
een iep op de Keizersgracht, tegenover de Westerkerk, naar beneden gewaaid. Twee
menschen waren er zwaar door gekwetst. ‘Sijnde een wijnkoopersknegt zijn harsenpan
gebarsten, sodat hij getrepanneerd moest worden en men aan zijn opkomst twijvelt.
Een andere man had sijn arm aan stukkent en sijn schouwer zeer gekneust’. Eenige
dagen later, op 5 October, wordt vermeld, dat de getrepanneerde overleden was.
De ‘geautoriseerden’ van de wijnen hadden reeds lang in de gaten gekregen, dat het
daar in de Anjelierstraat met die distillateursvrouw niet pluis was. Zij hadden reeds
meermalen op den loer gelegen, maar nu hadden zij toch eindelijk hun doel bereikt
en hadden de vrouw op sluikerij ‘geatterappeert’. Dat succes hadden ze te danken
aan een ‘vroetwijff’, die er naast woonde en, tuk opeen belooning, de zaak verraden
had en de ‘verklikkers’ gepermitteerd stil 's nachts in haar huis te komen, om alles
te bespieden. Toen nu de vrouw, na gewoonte, eenige flesschen met drank uit een
kelder daar zeer dichtbij haalde en daarmee weer haar huis wilde binnengaan, stoven
zij de deur uit en grepen haar, toen zij al op haar stoep of genoegzaam in haar huis
was, en brachten haar met de drank naar de kortegaarde (het wachthuis).
Maar hiermede was de zaak nog niet uit. Het volk trok partij voor de vrouw en
zou zich wel op de verklikster wreken. Het was een ‘yselijk geweld’ in het huis van
de vroedvrouw, die, toen zij het relletje zag aankomen, aanstonds gevlucht was. Haar
huisraad moest het ontgelden; alles werd kort en klein geslagen. De huiseigenaar,
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die er bij was gekomen, en bang was dat zijn heele huis eraan zou gaan, trachtte met
goede woorden en de hulp van de goed ‘geintensioneerde’ buren de herriemakers
een beetje tot bedaren te brengen. Het huis werd dan ook voor ‘verdere hostilitijten’
bevrijd, maar het bleef rumoerig in de buurt en een compagnie burgers moest in 't
geweer komen, die eerst den volgenden dag alles tot rust bracht.

[3 Oktober]
De huisvrouw van den heer Jacob Schues was op 3 October overleden. Kort geleden
hadden die luidjes hun gouden bruiloft gegeven, bij welke ockasie de heer Schues
een present van 6000 gulden aan de armen had gegeven, ‘sijnde hij een considerabel
rijk koopman’.

[4 Oktober]
Een van de rijkste inwoners van Amsterdam, Jan Balde, lid van de voorname
kooplieden en bankiersfirma de Wed. Jean Balde & Soon, die tevens diamantslijper
en juwelier was, en met zijn broeder Jacob Balde, Heer van Loenen, de kruitmolen
‘de Kievit’ aan den Overtoomschen weg bezat, overleed op 3 October op 82 jarigen
leeftijd. Bicker Raye is vol lof over de liefdadigheid van den rijken man. ‘Op 4
October is er van Loenen tijding gekomen, dat 's nagts tusschen den 2den en den
3den deser op deszelfs vermaarde hofstede Wallenstijn extra subiet was overleeden
de Heer Jan Balden, Heere van Loenen en Kroonenburg. Sijn Edl. was daags te voren
nog seer welvaarende te Loenen in de kerk geweest en had den ouderdom van twee
en tachtig jaar bereikt. Hij wiert gehouden voor den rijksten heer van deese stad, en
was bij uitstek seer weldadig voor alle arme menschen, sodat zijn gedagtenis lang
in zeegeninge bewaart blijven sal, dog was voor sijn selfs seer suynig en sober. Zijn
eenige Heer zoon evenaart sijn Heer vader in milddadighijt ontrent alle behoeftigen’.

[5 Oktober]
Op 30 September had zich een kerel, ‘een seer welhebbende schoenmakersbaas), die
van sodommie’ beschuldigd was, in de Boeyen opgehangen. Of 't aan zijn das of wel
aan zijn kousenbanden was, weet de verslaggever niet, maar de man was dood.
Het spreekt van zelf dat iemand, die zelfmoord gepleegd en dan nog wel een
‘sodommiet’ geen eerlijke begrafenis toekwam. Het
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lijk werd dan ook, op 5 October, op een horde naar den Buitenkant gesleept, met een
schuit in het IJ gebracht en op het diepste gedeelte, met 200 ponden gewicht aan
handen en voeten gebonden, in het water gesmeten.

[7 Oktober]
Op 7 October was de boedel van de heeren gebroeders de Neufville, nadat zij
verscheidene mandamenten tot uitstel uit den Haag hadden weten te verkrijgen, aan
de Desolate Boedelkamer gekomen.
‘Door 't falisement van desen boedel sijn wel vijf en twintig braave kooplieden
gefaljeert en honderden menschen so niet gerenuweert, ten minste in seer groote
schaaden gevallen’, teekent Bicker Raye aan.

[8 Oktober]
De oude kolonel van de manhafte Burgerij, Mr. Jan van Loon, werd reeds vroeger
in het dagboek vermeld, thans krijgen wij het bericht van zijn overlijden.
‘8 October is de WelEdl. Achtbaren Heer Mr. Jan van Loon, oud-president Schepen
deser stad en Bewinthebber van de West Indische Compagnie, in den ouderdom van
86 jaren en zes maanden overleeden. Sijn Edl. Achtb. had over eenige jaren het
ongeluk gehat van sijn eene been zeer elendig te breken (op 21 April 1734, zie aldaar)
waaraan hij meer als een jaar op een jugtleere raam geleegen heeft, als wanneer men
meende, dat het been geneezen was. Dog Sijn WelEdl. Achtb. willende sulks
probeeren, brak hetselve weder op niws, waardoor toen wiert geresolveert om het
been af te setten, 't geen door den curiergijn Ulhoorn verrigt werd, dog die had het
ongeluk, of de onvoorsigtighijt van hetselve scheef af te saagen, zoodat hij het ten
eersten nog eens weder regt afsaagde, dat de passient met een onvergelijkelijke
standvastighyt, geduldig, sonder ach of wee te seggen, onderging, en heeft met een
houten been of stelt nog wel 25 jaar gesond geleefd. Sijn Edl. Achtb. been is in de
Westerkerk begraven, en nu sijn lichaam met koetsen in de Niewe Kerk’.

[19 Oktober]
Op ‘apuyntement’ van Heeren Schepenen werd op 19 October in het Nieuwe Zijds
Heerenlogement voor niet minder dan 80.000 gulden een enorm groote diamant
publiek verkocht, ‘sijnde een Laboraet1) weegende 351½ grein.’

1) Benaming voor een ouden slijpvorm met van boven flauw gebogen facetten.
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[20 Oktober]
De wip van de brug aan het Kattegat of ‘het Entje van de Weerelt’ was op 20 October
naar beneden gekomen en precies op den heer Kuyper, die morsdood was. Een jaar
geleden was 's mans zoon door een luik van een schip ook al ‘morsdoot’ gevallen.

[2 November]
In plaats van den heer M.F. Calkoen, die het vorige jaar er vandoor was gegaan en
zijn ambt van ‘kontrarolleur’ van de inkomende en uitgaande granen er aan had
gegeven, was nu, op 2 November, de persoon van Jan Carel Hendriks als zoodanig
aangesteld. Van den 1 Augustus 1762 tot 1 November 1763 was dit
‘konterarolleursambt’ tijdelijk waargenomen door de heeren Jacob Bicker Raye en
Daniel Froon, substituut van eerstgenoemde als boekhouder van het Korenboek.

[12 November]
Een jonge man, Levy Arons, sprong op 12 November 's avonds om 8 uur op de
Reguliersgracht, tusschen de Heerengracht en de Keizersgracht, in het water en
verdronk. Hij was iemand van goede familie. Bicker Raye noemt hem een heer van
de Joodsche Natie en vertelt dat hij zeer goed gekleed was, een beurs met goud en
een gouden horloge bij zich had. Hij woonde op de Heerengracht bij het Corvershofje
en moet zeer bekwaam zijn geweest want hij sprak vijf à zes talen ‘compleet’ en was
maar 24 jaar oud.

[14 November]
Een zeer onaangename tijding was op 14 November alhier gekomen. Het Oost Indisch
schip Neijenburg, schipper Jacob Keetel, dat voor de Kamer van Hoorn, in Mei van
dit jaar, was uitgezeild, met bestemming naar Batavia, was in Augustus, ter hoogte
van de Kaap, door 't volk vermeesterd. Dit schip met een bemanning uitgevaren, die
grootendeels bestond uit allerlei vreemd gespuis: Spanjaarden, Italianen en Duitschers.
De muiters hadden den kapitein en den opperstuurman gespaard, omdat ze die voor
de navigatie noodig hadden, maar de overige officieren en dat gedeelte van de
bemanning, dat niet aan het oproer had deelgenomen, waren eenvoudig afgemaakt.
Met het schip hadden ze toen koers gezet naar Cayenne in West-Indië, een plaats die
de Franschen in bezit hadden. In de nabijheid van die haven werd het schip op het
strand gezet en met de boot en de
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sloep waren de muiters met al het goud en zilver naar Cayenne gevlucht. De pret
duurde niet lang. Door al het goud ‘gesuspecteert’, werd de zaak nader onderzocht
en werden ze in hechtenis genomen. ‘Sullen per naaste nadere omstandigheden te
gemoet sien en moeten afwagten’, eindigt Bicker Raye zijn verhaal.
Inderdaad zullen wij er meer van hooren, wanneer in 't volgende jaar enkele van
de boosdoeners te Texel zullen worden terecht gesteld.
De makelaar Doe Schim was met zijn sjees omgevallen en zeer zwaar aan het hoofd
gekwetst. Het was waarschijnlijk hopeloos, maar toch gingen de chirugijns aan 't
kerven en snijden en na zeer veel smerte uitgestaan te hebben, had het slachtoffer
ellendig zijn einde bekomen.

[21 November]
Een flinke oude heer die tabaksverkooper Huybert Bastert, hij was 96, maar frisch
en gezond; ‘gong en stont deur sijn huys als een man van 50, was ook nog seer present
van geest en had uiterlijk aan te sien nog seer veel vermoogens, was een groot
tabaksverkooper en woonde in de Warmoesstraat’. Hij was op 21 November vrij
plotseling gestorven.
Hendrik van Houten ‘de ellendigste potagrist die in de geheele stat bekent was,’ had
een veel ellendiger dood gehad. Hij moet vreeselijk geleden hebben en was tengevolge
van de podagra in geen twaalf jaar uit zijn huis geweest en de laatste drie, vier jaar
van zijn leven had hij bijna geheel te bed doorgebracht. De man kon zich al dien tijd
niet meer verleggen als met hulp en op 't laast vielen stukken vlees overal uit zijn
lijf als hoenderyeren, die tot kalk verteert waren. Drie à vier maal per dag moest de
ongelukkige verschoond worden, maar telkens dreef hij weer weg in de matery en
bloet. Gelukkig had hij als stadsapotheker een pensioen van 1400 gulden.

[29 December]
Op 29 December overleed IJsbrant Bruyn, koopman in katoenen lijnwaden in de
Warmoesstraat, over de Oudebrugsteeg. Van dezen, op ongeveer zeventig-jarigen
leeftijd overleden koopman, vernemen we, dat hij een zeer deugdzaam en godvreezend
mensch was, een stut en steun voor arme en behoeftige menschen, die hij zeer
mildelijk, zoowel in 't geestelijke als in 't lichamelijke spijsde en onderhield,

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

280
zoo door het uitdeelen van nuttige geestelijke boeken, dienstig naar ieders
bekwaamheid en vermogen - waarvoor hij expres een boekverkooper had, die
grootelijks zijn bestaan door dat debiet had - als mildelijke geschenken tot
levensonderhoud, zoo voor voedsel als deksel, waardoor sijn dood van duysenden
behoeftigen seer betreurt en zijn gedagtenis bij alle welmeenende en menslievende
menschen in seegeninge sal bewaart worden.

[30 December]
Een van de laatste berichten uit dit jaar is dat van het overlijden op 30 December van
den makelaar of beunhaas in de zijde, Timoteus van der Boom, een man die het leven
van den vroolijken kant had bekeken, maar ondanks dat, nog diep in de zeventig was
geworden, ‘doch was naar de fatigues, die hij gedaan heeft, wel meer als hondert
jaar out’. In zijn jeugd en ook later nog - in 't fleur van zijn leven - was hij een zeer
schoon, stark en extera geramasseert man geweest, een groot dans- en schermmeester,
die daarbij seer stoutmoedig de andere menschen raljeerde met haar gedrag, zoowel
als met haar lichamelyke gebreken, omdat hem dagt soo stark en gesond te sijn, dat
niemand hem kon deeren. Maar tien à twaalf jaar voor zijn dood heeft den Heemel
hem met heel veel gebreken besogt en wel prinsipaal met de podagra, waardoor sijn
handen op al de knokkels met knobbels als stuyters gedefatsoeneerd waren en sijn
beenen, daar hij vroeger zoo moedig op was, waaren van onderen nu wel eens so dik
als de kuyten en wel een voet over 't kruys; egter schoof hij daar nog op voort als
een kameel, dee daags nog drie à vier kroegen aan en kwam nimmer voor twaalf uur
's nagts thuys, so lang als hij kon komen.
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Hoofdstuk XXX
Anno 1764
[3 Januari]
OP den 3den Januari heeft Jacob eenige angstige oogenblikken doorgestaan. Er was
n.l. een zware brand in de Batavierstraat, recht over een huis van de familie Raye en
wanneer de wind daar naar toe zou geweest zijn en de brand niet spoedig gebluscht,
dan was er heel veel kans geweest dat het huis en ook

de drie pakhuizen, ernaast1), een prooi der vlammen waren geworden. Gelukkig echter
was, door des Heeren goedheid en de vlijt der brandblusschers, de brand zeer schielijk
gebluscht.

[8 Januari]
‘Op 8 Jan. is mijn seer goede oude vriendt de Heer Jan Meyn, heere van Spanbroek
overleeden, sijnde mijn oude kennis en seer goedt vriendt geweest’.

[10 Januari]
Een verhaal van een door zijn moeder verwend jongmensch krijgen we op 10 Januari,
in verband met het overlijden van die moeder,

1) De familie Raye bezat daar een woonhuis en drie pakhuizen, de Spiegel, de Groote Moor en
de Kleine Moor, alle tusschen de Batavierstraat en de Oostersche Kade of Oude Schans
gelegen. Een derde gedeelte daarvan kwam aan Jacob toe.
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de huisvrouw van den juwelier Groen. Met zijn moeder had dat lieve zoontje zijn
ouden vader altijd mishandeld en geplaagd en dat ging zelfs zoover, dat hij hem met
den dood bedreigd had. In plaats van vader te zeggen, noemde hij hem ouden hond,
schurk enz. en dat alles moest de oude heer maar geduldig verdragen. Hij kon tegen
moeder en zoon niet op. De jongen ‘leefde als een goddeloose, brutaale en malle
ligtmis, deet allerlei buytensporigheden en geltverkwistinge’. Rekeningen van wel
vijftien of zestien honderd gulden per jaar, alleen aan kostelijke kleeren, kwamen
bij zijn vader thuis en die betaalde maar. De jongen ging als een dolle over den dood
van zijn moeder te keer, die door ‘haar qualijk gefondeerde liefde, die jongen sijn
bederf was geweest. Hoe het nu int vervolg met die onbesonnene jongeling sal
afloopen, moet de tijd leeren.’
Een verschrikkelijke moord uit broodnijd, door een wever op twee van zijn collega's.
De man was ‘met sware nijt bezet’ tegen de anderen, die meer werk hadden dan hij.
Op een kamer in de Bloemstraat bij de Rozengracht ging hij met ze afrekenen. Den
een werd de keel ‘glad’ afgesneden; de andere, een blinde, werd doodelijk gekwetst.
Maar op het gekerm en het moordgeroep van dezen laatste schoot een buurman te
hulp en nu vond de moordenaar het maar geraden de beenen te nemen en resolveerde
uit het venster te springen. Wonder boven wonder kwam hij heelhuids beneden; een
groote vlierboom had zijn val gebroken. Hij zette het op een loopen, maar in 't nauw
gedreven, sprong hij van de brug in het ijskoude water van de Rozengracht. Telkens
dook hij onder en zijn vervolgers konden hem niet te pakken krijgen, maar het duurde
zoo lang, dat hij het eindelijk bestierf en men zijn lijk ophaalde. Tegelijk met de twee
slachtoffers, werd het lijk naar 't gasthuis gebracht en vier dagen later onderging dit
stoffelijk overschot de straf, die een moordenaar toekwam. Het werd buiten (op de
Volewijk aan den overkant van 't IJ) bij de beenen aan de galg opgehangen met het
mes, waarmee de moord gepleegd was, tusschen de beenen. ‘Hij stont de Bruygom
te worden, gaande sijn aanstaande Bruyt disperaat aan’.
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Een vrouw, die niet wel bij haar zinnen was, was zoo ver heen, dat zij haar kindje
van anderhalf jaar uit het venster van de tweede verdieping van een huis op de
Baangracht wierp. Door bewaring van God bleef het kind met de kleertjes aan een
grooten spijker hangen. De moeder sprong nu ook uit het venster en was zoo bezeerd
alsof zij geradbraakt was en geheel dol. Niettemin leefde ze nog een paar dagen. Het
kind was zoo lang aan den spijker blijven hangen, tot dat men kans had gezien het,
met twee op elkander gebonden ladders, uit zijn netelige positie te verlossen.

De Engelsche kerk op het Begijnhof.

[6 Februari]
‘Op 6 Februari,'s avons om 6 uur, is de Heer Jacob Bicker Raye met mejuffrouw
Lucretia Otterbas, weduwe van den Heer Nicolaas van der Souw, in de Engelse Kerk
op het Begijnhof getrout’. Onze hartelijke gelukwenschen en wij constateeren met
genoegen dat de Heer Jacob Bicker Raye ook na zijn huwelijk zijn dagboek nog
voortzet.

[3 Maart]
Mr. Cornelis Calkoen had zelf wel nimmer tot de regeering van de stad behoort of
een stedelijk ambt bekleed, maar hij was een Amsterdammer van geboorte, zoon van
den in 1738 overleden Schepen en Raad Nicolaas Calkoen en van Agatha van Loon.
Dan had Mr. Cornelis Calkoen vele gewichtige diplomatieke betrekkingen bekleed
en er was wellicht nog een reden, waarom onze Jacob van het overlijden van dien
vrijgezel zoo'n uitvoerig bericht geeft.
‘Op 3 Maart is in 's Gravenhage, na een langdurige indispositie, in den ouderdom
van seuventig jaren, overleden de WelEdl. Gestr. Heere Sijn Excellentie Mr. Cornelis
Calkoen. Sijn WelEdl. Gestr. was in zijn jeugd geweest secretaris van Amstelveen,
naderhand Ambassadeur van desen staat bij de Ottomannise Porte, daarna
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Ambassadeur van desen staat bij den Koning van Polen te Dresden en nu weder
gedissigneert Ambassadeur bij de Ottomannise Porte te Constantinopoolen’.
Nadat ons zijn ambtelijke loopbaan is medegedeeld, vernemen wij enkele
bijzonderheden omtrent zijn persoon. ‘Hij was monstereus dik, sijnde de mouwen
van sijn rok zoo wijt als een ordentelyke manspersoon sijn Rok selfs. Sijn WelEdl.
Gestr. heeft van zijn jeugd aan seer nobel en vroolijk geleeft, was groot liefhebber
van de sexse en groot minjon van de seer vermaarde en uitmuntende schoone dame
Mejuffrouw Catharina Johanna Borst, wed. van den luitenant ter Zee Codde, wonende
op Kattenburg, bij de Oosterkerk in 't jaar 1726, 27 en 28, te Keulen overleden. Bicker
Raye kan toch niet nalaten nu, na zoovele jaren, bij het overlijden van den
medeminnaar uit zijn jeugd, den naam van die dame, die immers de alderschoonste
vrouw was, alsmede zoo beminnenswaardig, als zijn oogen ooit aanschouwd hadden
(blz. 211) nog eens te noemen. Foei, Jacob, nog geen maand geleden getrouwd en
nog altijd aan vroegere liefjes denken! Ten slotte heeft hij het over de begrafenis van
den Ambassadeur. Sijn Excellentie is alhier in de Westerkerk begraaven, bij welke
gelegenhijt de compagnie burgers, die op dien tijd op de Westerhal de wacht had,
en quartier voor negen uure de wagt opsettende, voor die lijkstaatsie, die net op dien
tijd aankwam met koetsen, voor deselve in order paradeerde een de koetse tussen
twee geschaarde reijen met gepresenteert geweer en 't verrigten door de heeren
offisieren van de groote groet voor den Hoog Edel Groot Achtb. Heer Jan Calkoen,
regeerend Burgemeester dezer stad en broeder van Sijne Excellentie, den overleden
Heer Cornelis Calkoen, lieten passeeren’.

[20 Maart]
Een prachtig huwelijk op 20 Maart. Toen trouwde de twee en dertigjarige Jan van
Marselis, Heer van Zandvoort, koopman en bankier, lid van de firma Jan Theodoor
van Marselis, met de drie en twintigjarige Maria Rijbrandina Agnes Buteux, de
dochter van den Middelburgschen Raad en Schepen Dr. Pieter Buteux.
De bruid moet er uitgezien hebben als een wandelende juwelierswinkel. Luisteren
we maar eens wat Bicker Raye er ons van vertelt. ‘Op 20 Maart is de Edl. Heer
Marselis met de alderuyterste pragt
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en statie getrout met mejuffrouw Beuten (Buteux). De bruyt was ongemeen pragtig
bekleet, in 't roodt stof met silver, de ganse borst met diamanten en paarlen bekleed,
een halssiersel van een strik met kostbaare juweelen en boven prinselijke oorliëtte
(oorhangers) en een kam agter in het haar met seer groote steenen, was haar gansche
hoofd met juweelen en rijke paarelsnoeren, die festonsgewijs aan weederkanten om
haar hooft loshingen, versiert. Sij is een seer schoon mens en de Heer Marselis, die
weduwenaar is van mejuffrouw Loot van Schooten, is konsiderabel rijk’.

[26 Maart]
Het was op 26 Maart dat Jacob en zijn vrouw hun lief hondje verloren. ‘Door de
onvoorzigtighijt van onze werkmijt, die waater geschept had uit een bakje agter in
onsen tuyn bij het tuynhuys, en hetselve niet weder toegedaan hat, is ons fraay en
onbegrijpelijk vrindelijk hondje, genaamt L o r t j e , in den regenbak gevallen en
verdronken. Wordende dit ongelukkig verlies, ofschoon het maar een hont is, seer
betreurt, als hebbende ons tot seer groot geselschap verstrekt. Hij was langharig, geel
en wit, en niet groot’. Toch geen kwaje kerel, die Jacob Bicker Raye. Hij was althans
een dierenvriend.

[8 Mei]
Het vorige jaar werd ons medegedeeld, dat op het Oostindisch schip Neyenburg
muiterij was ontstaan en dat het schip door de muiters, ter hoogte van de Kaap
vermeesterd was. De schuldigen waren later te Cayenne gepakt en naar Holland
opgezonden. Op 8 Mei werd in Texel aan eenigen van die muiters justitie gedaan.
De vier hoofdschuldigen werden gehangen, een aantal werden gegeeseld en ook
werden de noodige brandmerken uitgedeeld.
De vier kerels stierven allen zonder eenig berouw. Het had weinig gescheeld of
een van de vier was er in geslaagd den scherprechter meteen naar de andere wereld
te helpen. Tot vier maal toe had hij getracht den beul van de leer te trappen om met
hem naar beneden te vallen en dat zou een zware val geweest zijn, ‘also de Texelsche
galg seer hoog is, dat men deselve van drie uur ver uit zee kan sien’; de boosdoeners
werden er met ijzeren beugels aan geklonken ‘om lang tot een exempel ten toon te
blijven hangen’.
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[14 Mei]
In den ouderdom van in de 70 jaar, was op 14 Mei de Hoog Edl. Welgeboren Heer
Godefridus Franciscus Kromhoudt, Heere van de Werve en Ankeveen, na een
langdurige ziekte en bedlegerigheid, overleden. De man was op zijn ouden dag nog
eens hertrouwd; hij liet een weduwe van nog geen 30 jaar oud en een vermogen van
zes en een halve ton na.
Deze Cromhout was volgens Elias de laatste van zijn geslacht. Omdat zijn
overgrootvader tot het Roomsch Katholieke geloof was overgegaan, waren diens
nakomelingen niet meer tot het bekleeden van regeeringsambten bevoegd. Voor dien
tijd was dit wel het geval en waren Adriaen Reynertsz. Cromhout (overl. 1588) en
diens zoon Barthold Cromhout (overl. 1624) herhaalde malen burgemeester geweest.

[9 Juni]
Naar aanleiding van een executie op 9 Juni, waarbij een kerel gehangen werd, krijgen
wij ook eenige bijzonderheden uit zijn levensloop. De man had eerst ten oorlog
gevaren voor soldaat bij den kapitein Dabines, die hem om zijn slecht gedrag op reis
tusschendeks had gejaagd en streng had laten straffen. Later was hij soldaat geworden,
maar hij maakte het zoo bont, dat hij ten slotte na eerst streng gegeeseld te zijn en
met een galg op den rug gebrandmerkt, voor schelm was weggejaagd. Eenige dagen
daarna arriveerde hij 's morgens om zes uur met de Zutphensche schuit alhier en
reeds 's avonds besloot hij een goeden slag te slaan, die echter niet in zijn voordeel
zou afloopen, want hij werd er voor gehangen. Op een secreet onder de Papenbrug
had hij een distillateur of wijnkooper met zijn tabaksdoos in de vuist zoo'n vreeselijken
slag voor 't hoofd toegediend, dat de man in zwijm was gevallen. Na zijn slachtoffer
van zijn geld en kostbaarheden beroofd te hebben en zelfs van zijn jas, die hij maar
meteen had aangetrokken, ging hij aan den haal, maar werd op 't Oude Kerksplein
door een slagersknecht gegrepen, naar de Papenbrug gebracht en door zijn slachtoffer
- die inmiddels door een lating weer bij zijn positieven was gekomen - herkend.
Trouwens er waren genoeg stukken van overtuiging. Allereerst de jas en dan het geld
en de kostbaarheden. Om die laatste te vinden was men verplicht geweest hem naakt
uit te kleeden en nu werd men ook het nog niet genezen
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brandmerk gewaar, ‘sodat hij zijn attestatie zelf meebragt’. Uit de Crimineele
protocollen vernemen we, wat het lot was van Jacobus Hebelaar, aldus was zijn
naam; zijn lichaam zou na de terechtstelling worden ‘an de galge gehangen, totdat
hetselve door de injurien van de lucht en het gevogelte des Heemels sal weesen
verteert’.

[15 Juni]
Van de Geelvinck's, die rijke regentenfamilie, geeft Bicker Raye altijd uitvoerige
overlijdensberichten. Thans is het de beurt aan den oud-burgemeester Mr. Nicolaas
Geelvinck.
‘Op 15 Juni is de Hoog Edl. Groot Achtb. Heer Mr. Nicolaas Geelvinck, Heere
van Kasterikum, Oud-Burgemeester en Raad dezer stad, na een langdurige indispositie
in de borst, in den ouderdom van seuven en vijftig jaar overleden. Hij was een seer
verstandig en doorsigtig man, die wel had gemeriteert ten nutte van deeze stadt en
't landt meer malen als eens als Burgemeester te regeeren (de Prins had hem in 1748
aan den dijk gezet); Iaat zijn derde vrouw als weeduwe na, dat een eenige dochter is
van den zaligen Burgemeester Gerrit Korver, H.L.M. (hoog loffelijker memorie),
waarbij hij eenige kinders heeft, alsmede nog vier à vijf (het waren er 5) bij zijn
eerste huisvrou, dat een juffrouw Graafland was, dog bij zijn tweede vrou, dat een
dogter van den tegenwoordigen regeerenden Burgemeester Mr. Gerrit Hooft was,
heeft hij geen kinders gehat, sijnde die dame kort na het voltrokken huwelijk
overleeden (zie blz. 103, 104) latende Sijn Hoog Edl. Groot Achtb. seer veel geld
na.’

[23 Juni]
Op 23 Juni een schandaaltje. De Heer O'Brenan1), brouwer in de brouwerij de Roskam,
een getrouwd man en nog wel met een juffrou Oterlijk, dat een zeer mooi mensch
is, was een reisje gaan doen met een meisje van nog maar zeventien jaar, ‘seer kleyn
van postuur en veel gelijkende op een smousin.’
De brouwer was zoo verstandig geweest zich eerst behoorlijk van reisgeld te
voorzien, zelfs van een zeer importante somme. Een dag of twee te voren had hij
van zijn zwager, Joan Hodshon, die met zijn zuster getrouwd was, 25.000 gulden
geleend. Hodshon begreep wel, toen hij vernam, dat zijn zwager een snoepreisje was
gaan

1) Bicker Raye schrijft Obrenan. De brouwerij D e d r i e R o s k a m m e n e n ' t
H o e f i j z e r lag op den Binnen-Amstel bij de Blauwbrug (zie blz. 121).
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maken, dat er niet veel kans zou zijn, zijn geld goedschiks terug te krijgen. Hij zond
hem dus zijn boekhouder achterna, die het geluk had de gelieven in Antwerpen te
achterhalen en ze te laten arresteeren. Aan het avontuur was dus spoedig een einde
gekomen. Hoe het verder met de betrokken personen gegaan is, vernemen we echter
niet.

[24 Juni]
‘24 Juni 1764 is de heer Jan van Zutphen overleeden, provoost van de Burgerij en
in 1748 secretaris van den Krijgsraad geworden, buyten verschijde andere kleyne
bedieningies, die hij liet bedienen, sijnde in sijn soort geweest een seer bekwaam en
kundig man’.

[1 Juli]
Een verkeersongeval op 1 Juli. De Heer Otto Ruys zwaar gekwetst. Ten gevolge van
het breken van den disselboom, was hij uit zijn fourgon (wagen met gaffeldissel)
gevallen en had een wiel over 't hoofd gekregen, zoodat men veronderstelde, dat de
hersenpan gebarsten was. Even later viel zijn vrouw ook uit den wagen, maar had
zich weinig bezeerd. De paarden werden bij de Utrechtsche poort tot staan gebracht.
We vernemen ook nog dat die Ruys een groot ‘axsionnist’ was.
Een zeer vermaarde ‘doctoor, die over eerste luyden practiseerde’, had naar Engeland
de vlucht moeten nemen, wegens gepleegde verfoeilijkheden van so ... (ditmaal
voltooit B.R. het woord niet). Zooals we weten, was dat in de achttiende eeuw streng
strafbaar en de doctoor had blijkbaar geen lust geworgd of gehangen te worden en
was er van door gegaan. Eenige anderen waren echter, om diezelfde zonden, in de
Boeyen gebracht, maar een heeleboel hadden evenals de ‘doctoor’ de vlucht genomen.
Die ingerekend waren, wisten wat hun lot zou zijn en een zekere vogelverkooper
had zich uit wanhoop van kant willen maken. De man had een gerand drieguldenstuk
met geweld door gezwolgen, maar 't was blijven steken en kon niet in zijn maag. Dat
hij stuipen van benauwdheid kreeg, is te begrijpen. Tenslotte raakte hij ‘met zoo een
force aan 't fumeeren’ dat het er na tien dagen weer uit kwam. Het drieguldenstuk
werd nu door den Heer Hoofdofficier tot gedachtenis bewaard.
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[23 Juli]
Op 23 Juli kan gemeld worden, dat de justitie erin geslaagd was tien kerels wegens
sodomie in de Boeyen te zetten. Er zouden zich nog over de honderd met de vlucht
gesauveerd hebben, waarvan de namen allen bij den Heer Hoofdofficier bekend
waren. Verscheidene, die om de een of andere reden - gebrek aan de noodige contanten
waarschijnlijk - niet hadden kunnen vluchten, hadden zich zelf van kant geholpen,
‘so verhangen, verdronken als de keel afgesneeden.’

[24 Juli]
‘Op 24 Juli is juffrouw van Herrewerde, woonende in de Warmoesstraat, recht over
de Oude Brugsteeg en doende een seer voornaame Fransche winkel, overleeden,
latende voor soo een mensch seer veel geld na’.
Denzelfden dag wordt ook het overlijden van ‘Gregorie di Ouan, Armenise
koopman, geboren te Ispehan’ vermeld. Deze Oosterling zou 110 jaar oud geweest
zijn en hij moet nog prachtig geconserveerd zijn geweest. Verstand, gezicht en gehoor
lieten niets te wenschen over. Hij had vele jaren op den Achterburgwal gewoond.
Of hij nu werkelijk 110 jaar was? Eigenaardig is het hoeveel Oosterlingen een hoogen
leeftijd bereikten, althans volgens hun eigen opgaven, die moeilijk te controleeren
waren.

[18 Augustus]
Toen er op 18 Augustus justitie gedaan werd, werden vier van de tien

Gaper.

personen, die wegens sodomie in de Boeyen gezet waren, gewurgd. Met een gewicht
aan hun lichaam werden ze in het Y geworpen. Behalve den reeds genoemde
vogelkooper, trof ook een koornverschieter, een paruykenmaker en een waterhaalder
dit lot.

[26 Augustus]
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De apotheker Tierens, die op 26 Augustus, zeer schielijk, overleed, was ‘Inspektor
van 't Collegie Medisie’ geweest. Hij was een zeer vroolijk en ‘pliesierig’ braaf man.
‘Hipoconterie’ noemt Bicker Raye de ziekte, waaraan de Heer Willem Weyjenbroek,
na een landurige indispositie zeer ellendig
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als een dol en razend mensch gestorven is. Hij moet in zijn tijd een zeer ‘abiel’ man
geweest zijn, die alles kon maken en knutselen.

[8 Mei]
Toen er op 8 Mei te Texel justitie gedaan werd, waren vele muiters van het schip
Neyenburg er betrekkelijk goed afgekomen. Slechts vier waren er gehangen, maar
op 3 September werd er wederom justitie gedaan ‘voor de tweede rijse’. Vier werden
geradbraakt en negen opgehangen en de overigen kregen ook nog allerlei hoogst
onaangename straffen; geeselingen en brandmerken werden kwistig rondgedeeld;
verder werden er eenigen gekielhaald of ondergingen andere straffen, die speciaal
voor zeelui bestemd waren.
Een overman van het vischverkoopersgilde, tevens zeer voornaam
riviervischverkooper, is toch niet de eerste de beste. Toch noemt Bicker Raye hem
Monsieur Jan Witmont en niet den Heer en hij vermeldt ook als iets bijzonders, dat
die oude heer ‘voor een gemeen burger een seer politiek en verstandig man was.’
Alsof die eigenschappen het monopolie waren van zijn eigen stand.

[19 September]
Waagdrager was geen onvoordeelig baantje, althans Monsieur Jan de Kommer, die,
op 19 September, na een langdurige indispositie, overleden was, leefde reeds sedert
eenige jaren van zijn rente. Hij had het ‘van niet opgehaald, had altoos zeer royaal
geleefd, was een groote baas onder de eerste platte pluggen en ligtmissen’ geweest,
en wist een ‘geselschap in zoetighijt op de grappigste wijs te diverteeren’. Daarbij
was die pretmaker een groot liefhebber van allerlei ‘fraaijigheden, so van porselyn,
als van mooye schilderijen, daar hij na rato van een burgerman seer rijkelijk van
voorsien was, en hij liet nog een rijkelijke stuiver aan geld na bovendien’.
Onder de officieele vischdragers, die aan de Groote Zeevischmarkt verbonden waren,
was Gilbert, de vischdrager zonder handen, een van de populairste. Vischdragers
moesten de gekochte visch bij de menschen thuis brengen. Gilbert droeg de visch in
een mand, die aan een leeren riem om zijn hals hing. Hij was een van het Spinhuis
gepriviligieerde ‘vistuisbrenger’.
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De Vischmarkt

Hij had vroeger op een oorlogsschip gediend en was daar zijn handen kwijt geraakt.
‘Sittende op een stuk kanon om het selve uyt te veegen en alzoo het buyten sijn
weeten geladen was en hetselve op dat moment werd afgestoken’, verloor hij zijn
handen tot aan de ellebogen. Die werden er glad afgeschoten. Hij zelf verloor door
de dreuning zijn evenwicht en werd in zee geschoten. Hij was ook aan zijn onderlijf
zwaar gekwetst. Niettegenstaande dat schijnt hij zich boven water gehouden te hebben
en werd hij met de sloep weer opgepikt en aan boord gebracht. Hij genas van zijn
wonden, maar was nu ongeschikt voor den dienst en de Heeren gaven hem een baantje
aan de Vischmarkt. Gilbert, die nu een goede positie had, trouwde een flinke vrouw,
een soldatenweduwe, die met haar mannen (ze had er dus reeds meer dan één gehad)
verscheidene bataljes en belegeringen had bijgewoond. Zij was een groote steun voor
den verminkte, die zonder haar niets doen kon en ook op de vischmarkt door zijn
vrouw in alles geassisteerd werd.
En nu, op 19 September, was diezelfde Gilbert, die zooveel doorgestaan
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had, door het snijden van een fistel overleden. Tegen het mes van zoo'n 18den
eeuwschen chirurg was zelfs hij blijkbaar niet bestand.
Alweer die ellendige podagra. Jacob is niet in staat zijn dagboek bij te houden, maar
in November maakt hij enkele aanteekeningen en verontschuldigt zich, dat hij de
‘nette’ datums vergeten is.
Behalve een paar overlijdensberichten, vernemen we, dat er intusschen 13
sodomieten zijn ingedaagd, dat er justitie is gedaan en één, een boekverkooper, om
sodomie is gewurgd, terwijl een ander in het Rasphuis op een secrete plaats is gezet.
Deze laatste was kassiersknecht en catecheseermeester. Ten slotte waren er nog 33
anderen ingedaagd, waaronder de gewezen doctor.
Een lijfknecht van den Schepen Rendorp was er met eenige juweelen en andere
raritijten van zijn heer en een zak geld met 600 gulden vandoor gegaan. De dief was
in Duitschland achterhaald maar had met zijn hartsvanger zelfmoord gepleegd. Zijn
lijk had daar toen eenige uren aan de galg gehangen en was daaronder begraven.
Rendorp kreeg meest alles terug, maar moest de premie van 3000 gulden betalen.

[18 November]
Joan Raye, de zoon van zijn overleden broer uit Suriname, gaat in de diplomatie. Op
18 November wordt aangeteekend, dat de Heer Joan Raye, Heere van Breukelerwaart,
als edelman bij en met Zijne Excellentie den Heer W.G. Dedel, ‘gedissingeert
ambassadeur wegens deze staat bij de Ottomannisse Porte’, van hier naar
‘Constantinopolen’ is vertrokken.
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Hoofdstuk XXXI
Anno 1765
[8 Mei]
DIT jaar begint al heel sober. In de maand Januari wordt niets vermeld en in Februari
alleen de gewone jaarlijksche verkiezing van burgemeesteren en schepenen. In Maart
en April weer geen enkel bericht. Blijkbaar heeft onze dagboekschrijver, die ook al
een dagje ouder is geworden, het met de podagra te kwaad. Eindelijk, op 8 Mei,
vernemen we, dat de kastelein uit de Nieuwe Stadsherberg is overleden en op 11 Mei
dat er justitie is gedaan en twee sodomieten gewurgd zijn en in zee gesmeten en een
jood om huisbraak en dieverij gehangen is.

[12 Mei]
Van nu af aan wordt het dagboek weer geregeld bijgehouden. Zeker omdat zijn neefje
Joan Raye als ‘edelman’ aan het gezantschap verbonden is, wordt op 12 Mei een
berichtje uit de courant opgeteekend, waarin gemeld wordt, dat de hofmeester van
den Ambassadeur Dedel op den Donau over boord is gevallen en verdronken.

[24 Mei]
‘24 Mey is de Heer Antony Goetval oudt bij de 80 jaaren, overleeden; hij was voor
dese veele jaaren Impostmeester van 's Lands Gemeene middelen geweest, sijnde
sijn Huys met veele fraaye meubelen in 't jaar 1748 meede geplundert,
niettegenstaande hij bij een ider seer bemint was, omdat hij alles ongeinteresseert
op een seer honnette wyse tracteerde’.

[22 Juni]
Hoog bezoek aan de stad. Op den 22sten Juni is de hertog van York (B.R. schrijft
‘Jork’), broeder van den koning van Engeland, hier gearriveerd. Nadat hij bij den
heer Fiskaal Boreel - die schijnt het voorrecht gehad te hebben alle vorstelijke
personen aan zijn disch te zien - had gegeten, was de hertog 's avonds met een groot
gezelschap
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eens een kijkje in de speelhuizen gaan nemen. Den volgenden dag werd bij den
admiraal Schrijver gedineerd en 's middags was Zijne Hoogheid uit zeilen gegaan
naar Sardam. Op het IJ was het toen een vroolijk gezicht. Alle schepen, die op stroom
lagen, waren gepavoiseerd en tal van jachten, boeiers en andere kleine vaartuigen
eveneens. 's Avonds hoorde het Engelsche gezelschap in de Hoogduitsche Jodenkerk
door de zeven voorname zangers den 45sten Psalm zingen en werden de boeken van
Mozes met ‘alle desselfs siraden’ aan den hertog getoond en werd voor hem partikulier
gebeden.
Den volgenden dag werd een bezoek gebracht bij een kunsthandelaar, waar de
hertog wel voor 6000 gulden aan rariteiten kocht en 'smiddags om 12 uur waren de
Engelschen met koetsen met vier paarden naar Loenen vertrokken en vandaar met
het prinsenjacht naar Utrecht, om naar het Loo te gaan, waar het stadhouderlijk gezin
destijds vertoefde. De broeder van den koning van Engeland had gedurende zijn
verblijf te Amsterdam gelogeerd bij Monsr. E. Tibout in de ‘Eerste Liesveltse Bijbel’,
het bekende logement in de Warmoesstraat.

[23 Juni]
Mr. Daniel de Dieu, de algemeen beminde burgemeester, die op den Singel, bij de
Gasthuismolensteeg, in 't ‘huis van Oetgens’ (thans no. 284) woonde, was op 23 Juni
op 69 jarigen leeftijd overleden, ‘wordende om zijn extra goede hoedanigheden en
vriendelijkhyt van duysenden mensen en wel principaal van zijn familie, die daar
zeer important veel aan verliesen, betreurt’.

[13 Juli]
Alweer een vorstelijk bezoek, ditmaal echter maar heel kort. Op 13 Juli waren de
Prins en de Prinses van Nassau Weilburg hier in de stad geweest. De soldaten stonden
aan de poort en op den Dam in 't geweer en H. Hoogheden werden door de Heeren
van de Regeering 's morgens op het stadhuis op een prachtig ontbijt geregaleerd,
waarna ze de reis voortzetten.
Jacob is eenige weken uit de stad geweest. Hij heeft buiten Weesp op 't huis te Kapelle,
aan de Nieuwesluis op Sluysna, en te Maarsen op Leeuwenvegt gelogeerd.
In dien tusschentijd zijn er op den Nieuwendijk een kruier en een
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kind ‘rasend dol’ gestorven, door den beet van een dollen hond. Op last van de
Regeering was al het beddegoed, huisraad enz. getaxeerd en de waarde vergoed,
waarna alles bij Zeeburg werd verbrand. Verder is overleden de heer Pieter de la
Marre, overman van het goud- en zilversmidsgilde ‘sijnde geweest een groot orateur
en welspreekent man, die sijn verstant en ondervindingen van veel saaken hat, ook
een goet en kunstig werkman in sijn saaken’.

[6 September]
‘Op 6 Sept. heeft eene De Wilde, sijnde geweest een groot pampierfactoor, een seer
schelmachtig bankroet gemaakt’.

[11 November]
Op 11 November overleed de Heer Willem van Loon, ‘een extra ordinair teer mens,
die genoegsaam niets at, (niettemin werd hij 70 jaar) en een seer vriendelijk,
liefdragent en welmeenent mannetje was’. Met zijn zuster, mevrouw Alewijn, woonde
deze op de hofstede ‘Leewenvegt’ te Maarsen.

[2 December]
Op 2 December was de huisvrouw van den Heer Procureur Jan van Stamhorst op
zeer subiete wijze overleden. Haar Edl. was met gezelschap, gezond en frisch naar
den schouwburg gegaan, kreeg daar zittende om 5 uur een overval ‘door kouw, so
gesustineert word’, werd uit de loge in de regentenkamer bij het vuur gebracht en
raakte wat aan het overgeven. Omdat de toestand hoe langer hoe erger werd en
doodelijke teekenen zich openbaarden, werd zij in een slee voort naar huis gebracht
en alles aangewend, maar 't hielp niets want reeds om zes uur gaf zij den geest.
Het was een ‘seer figilante’ en op 't oog zeer gezonde en vroolijke vrouw van een
groote veertig jaar oud en altoos zeer prachtig gekleed.
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Hoofdstuk XXXII
Anno 1766
[11 Januari]
HET schijnt weer een strenge winter te zijn, want er wordt bericht, dat door ‘het sterk
besloten water’ veel turf met sleden naar de stad werd gebracht.
In het vorige jaar hadden twee vreemdelingen een gruwelijke moord gepleegd in de
Barndesteeg. Een had de justitie te pakken gekregen en die werd op den 11den Januari
geradbraakt.
‘Een aldergruwelijkste mens, die Jean Hubain, een Godtverzaaker en niet
geloovende aan Heemel, Hell noch opstandiging of oordeel Gods, maar stellende
dood, alles dood’. Eenige dagen voor zijn terechtstelling kreeg hij een klein fleschje
rooden wijn. Hij was daar bijzonder mee in zijn schik, dronk het met veel smaak
leeg, en zei, dat het hem meer verkwikte dan al die kletspraatjes van die zwartrokken.
Hij had een paar maal een poging gedaan om zich van kant te maken. Van een
gebroken glaasje had hij een puntig stukje glas weten meester te worden, waarmee
hij zich, in zijn krib liggende, in zijn arm kwetste met het doel een ader te openen,
teneinde dood te bloeden. Hij was zeker al een pond of drie bloed kwijt geraakt, toen
een van de wakers het gewaar werd, door dat hij in het bloed trapte. Met lappen van
zijn hemd werd toen het bloed gestelpt en de aanslag was mislukt. Naderhand had
hij nogmaals getracht zich van het leven te berooven, wat mislukte, waarop hij met
kluisters aan zijn handen heeft moeten zitten en, in de plaats van twee, vier wakers
bij zich kreeg.
Alvorens de eeuwigheid in te gaan kreeg hij van den WelEdl. Gestr. Heer
Hoofdofficier Mr. Isaac Sweers nog een hartig woordje mee. De ‘seer fraaye’
aanspraak werd tegen den ‘passient’ in den morgen
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van Vrijdag 10 Januari onder den Blaauwen Hemel op de noorder binnenplaats van
het Stadhuis, gehouden en is door ‘seker Proponent, die agter den Heer Hooftofficier
stond, woordelijk uyt sijn mond opgeschreven.’ Voor de curiositeit laten wij deze
toespraak tot den ter dood veroordeelde hier volgen.
‘Jean Hubain, de reedenen, waarom ik U op dese plaatse doe verschijnen, sijn om
u opentlijk aan te seggen, dat gij wegens begaane en beleedene misdaden de dood
sterven sult; ik daage u ten dien ijnde tegens morgen ten negen uuren voor den
Regtbank van de Edl. Achtbaaren Heeren Scheepenen (wiens adsistentie ik versoeke)
om daar mijn capitaalen Eysch, en 't daar op volgende vonnis aan te hooren en dus
kort daarna uw leeven op een opgerigt schavot te eyndigen. Bij sulke ontsaggelijke
Plegtigheeden als deesen, is mijn gewoonte de ter dood verweesenen nog eene
vermaaninge te doen, strekkende om hun aan te bevelen, dat sij de weynige
ogenblikken van hun leven dog yverig besteeden ter behoudinge van hunnen
onsterfelijken siele. Maar wat sal ik u vermaanen, ongelukkige Hubain, die reets
door soo veele van onse Leeraren den Weg des Heyls is voorgehouden, dog die tot
hier toe blijft volharden Godts Lasterlijk te spotten met Godt en Godtsdienst, ja selfs
niet begeert, dat er Gebeeden voor U tot een ontfermendt Godt geschiede, die selfs
middelen hebt int werk gestelt om u leeven te beneemen en dus, was 't mogelijk,
allen gelegentheydt van Berou af te snyden. Ongelukkigen Hubain, ik spreeke U niet
aan als Regter of Schuldteysscher, maar als een vriendelijken Raadgever; leg u dan
needer voor Godts genaaden Throon, smeek den Almachtigen, dat Hij u verhardt
Harte vermurwe door Sijn Oneyndig Alvermoogen, neem in Liefden aan den Eenigen
Heyl Weg door Jesus Christus te weege gebragt, opdat gij morgen, wanneer gij u
ogen opslaat in een ontsaggelijken Eewighijt, u niet moogt bevinden in een Plaatse,
daar u worm nooijt sterven sal, waar gij in Eewighijt sult gepeynigt worden, daar gij
dan maar te laat sult bedenken allen vriendelijke Raadgevingen en trouhartige
vermaaningen, die u hier in de tijd gedaan sijn.
Dog de wijl menschen Raadt hier niet kan baaten, so geeve ik u over aan Godts
oneyndigen Barmhartighijdt.
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O! ontsaggelijken Rechter, siet dog met ontferminge neder op desen verstokten, en
doedt wonderen als in de dagen van oudts, behoet dese arme ziele van 't verderf en
laadt Uwe Genaaden over dese Ongelukkige zeegenpraalen’.
Het slachtoffer trok er zich intusschen bitter weinig van aan en bleef tot het laatste
toe in zijn onverschillige houding volharden. Mr. Isaac Sweers had weinig succes,
want men vertelde, dat Hubain, toen ‘de fraaie aanspraak’ afgeloopen was, zou gezegd
hebben: ‘komaan, laten we daar eens een snuyfje op nemen’.
Toen hij den volgenden morgen op het schavot kwam, schijnt hem toch de moed
in de schoenen gezonken te zijn. Wij lezen, dat hij een diepe buiging maakte voor
de heeren, die hem tot de barbaarsche straf om geradbraakt te worden, veroordeeld
hadden, en dat hij op het allerlaatste moment nog zou gezegd hebben ‘O, Almachtige
Godt weest mijne arme ziele genadig’.

[3 Januari]
Dit jaar bestond het Aalmoezeniers Weeshuis honderd jaar en het jubilee werd op
den 3den Januari met zeer groote statie gevierd. ‘De Heeren Regenten en de
mevrouwen Regentessen hebben een superbe maaltijd gegeven, en daar sijn op
geweest, twee Heeren Regeerende Burgemeesteren, namentlijk de Edl. Groot Achtb.
Heer Mr. E. de Vrij Temminck, met Mevrouw Sligher, Sijn Edl. zuster, en de Edl.
Groot Achtb. Heer Mr. Jonas Witsen met Mevrouw deszelfs Huysvrouw, tegen welke
heeren een fraaye aanspraak door een van de kinders werd gedaan, die door den Heer
Witsen als President-Burgemeester werd beantwoord’.
Al de kinderen werden ook ‘seer deftig getrakteert. 's Middags op soep, zeer goed,
van ossen-, kalfs- en schapenvleesch gekookt, toen grauwe orretjes’ (erwten) met
braadvet en gebraden ossevleesch toe; de grootsten met hun beiden, de wat kleineren
met hun vieren, en de kleinsten met hun achten een flesch roode of witte wijn. 's
Avonds koolsla met zure saus en het overgeschoten vleesch toe, de rest 's
anderendaags en 's avonds rijstenbrij met braaf suiker en kaneel toe. Ook waren er
voor rekening van de heeren Regenten en vrouwen Regentessen, fraaie medaljes
geslagen, die zij aan de Heeren Burgemeesteren hebben present gedaan en die ook
voor
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haar zelf en voor haar naaste vrienden waren bestemd. In 't zilver ter waarde van 6
à 7 gulden; ook enkele gouden van 80 gulden.

[20 Januari]
‘20 Jan. is een jood, die in de Lombard op een stuk goed boo, de afslager toeslaande,
vroeg wie daar geboden hat, so syde andere mensen: die man, die geboode heeft, is
dood, hetgeen ook so was, want hij was, so als hij gesproken hat, neergesegen en
was dood’.

[21 Januari]
Het overlijden van burgemeester Mr. Jan Baptiste Slicher op 21 Januari, wordt ons
zonder meer medegedeeld.
Van den oud-burgemeester Mr. Pieter van de Poll, die in 1748, in hetzelfde jaar,
dat hij voor de eerste maal tot die waardigheid verkozen was, door Prins Willem IV
werd geremoveerd, vernemen wij, dat hij na een zeer ellendig lang leger en ijselijke
zware uitgestane pijnen van de podagra, gestorven is. Burgemeester van de Poll had
op de Heerengracht gewoond, het achtste huis bezuiden de Leidschestraat. Nadat hij
door den Prins was afgezet, was hij in 1751 Baljuw en Dijkgraaf van Amstelland
geworden. Zijn tweede zoon Aegidias van de Poll, die in 1792 Burgemeester zou
worden, moet nog al een vroolijk heer geweest zijn. Hij stond in de wandeling bekend
als ‘Wilde Gied’.

[25 Januari]
‘25 Jan. is eenen Heer Sagmans, die het somptijds wat in het hoofd scheelde en sigself
onder de gehoorsaamhyt en directie van H.H. Burgemeesteren en Thesaurieren gesteld
hat’, overleden. Deze hadden hem maar ‘voor alle sekuritydt’ in het Verbeterhuis
geplaatst, met vrijheid van komen en gaan. Hij werd er best behandeld. Soms was
hij ‘seer present’ en dan mocht hij met den vader uit rijden gaan. Uit dankbaarheid
voor de keurige verzorging had hij bij zijn overlijden de stad universeel erfgenaam
gemaakt van zijn geheele vermogen. Een buitenkansje van wel een half millioen.
Geen wonder dat hij heel deftig met koetsen begraven werd en dat vele heeren van
de Regeering er bij tegenwoordig waren.

[30 Januari]
De steenen brug tusschen de Korte Prinsengracht en de Brouwersgracht, de z.g.
‘Papiermolensluis’, was op 30 Januari, 's middags
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op 12 uur ingestort. Twee menschen waren te water geraakt, maar waren er zonder
letsel, alleen hadden ze een extra koud bad gehad, weer uitgehaald.

Corvershofje.

[10 Februari]
Dat substituut van den afslager van de Groote Vischmarkt geen slecht baantje was,
blijkt wel daaruit, dat Hendrik Verschuur, Raye's assistent, zijn kinderen een
uitstekende opvoeding kon geven. Een van zijn jongens, de veertienjarige Cornelis,
die op 10 Februari overleden was (B.R. noemt den knaap de Heer Cornelis van Male
Verschuur) sprak goed Fransch, schreef zeer fraai, cijferde mede zeer goed en speelde
nog heel wel op de viool ook.
De oude Marike, de huisvrouw van Dominicus, de gewezen schoonmaakster van de
oude mevrouw Raye, was, toen ze te oud en stram was om te werken, met haar man
in het Corvershofje geplaatst. Ze hadden het daar uitstekend, maar toen Marike
overleden was, mocht haar echtgenoot er niet blijven en werd naar 't Besjeshuis
gezonden, om daar zijn dagen te eindigen.

[20 Februari]
Het overlijden van den heer Pieter van Poot wordt ons op 20 Februari uitvoerig
bericht. De oude heer was 76 jaar geworden en moet een zeer goed, vriendelijk en
zeer eerlijk man zijn geweest. Eenige jaren geleden had hij een soort van kanker in
zijn onderlip gekregen, dat zeer ijselijk was om aan te zien, een knobbel zoo groot
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bericht van overlijden. Pieter van Poot had n.l. geen reuk ‘sodat hij van 't
aangenaamste soo min verkwikking als van het alderstinkenste hinder had, zijnde
zonder die sin geboren’.

[8 Maart]
Op 8 Maart was er in de stad, en in alle steden en plaatsen van Holland groote vreugde
bedreven, bij gelegenheid van de heugelijke verjaring en installatie als Erfstadhouder,
kapitein-generaal en admiraal over de Geunieerde Provinciën, van Prins Willem V,
die 18 jaar was geworden.
De feesten werden door prachtig weer begunstigd; ‘voor het Stadthuys werden
piktonnen gebrandt; de tooren was met meer als 300 lantaarns verligt en een ieder
briljeerde om 't seerste, sijnde dit alles seer ordentelijk en zonder het minste ongeluk
afgeloopen’.

[8 April]
‘Op 8 April is de Heer Thomas Hoop door Sijn Doorl. Hoogh. den Heere Prinse
Erfstadhouder, die bevoorens door H.H. Bewindhebberen der Oost Indise Comp. het
diploma als Opper Bewinthebber en Opper Gouverneur Generaal was opdraage, tot
Hoogst Deszelfs Representant benoempt’

[15 April]
Op den Dam op den Oosthoek van de Kromelleboogsteeg was het vermaarde
koffiehuis ‘de Gouden Leeuw’. Het was een goede zaak en Hendrik van Eyk had er
met het ‘koffieschenken’ een konsiderabele stuiver geld gewonnen. Ook was hij de
grootste collecteur van de Staatenloterij, wat eveneens heel wat opleverde, zoodat
hij bij zijn overlijden op 15 April, na een landurige indispositie van groote gaten en
ongemakken aan de beenen, waarbij zware koortsen kwamen, groote schatten naliet.
Deze kastelein en collecteur was altijd ‘een vrindelijk en obligant man geweest, die
zeer veel goet aan arme menschen deed en een zeer goeden naam nalaat’. Zijn oudste
zoon kontinueerde de collecte, maar zou, naar men vertelde, van plan zijn het
koffieschenken te ‘quitteeren’.

[15 April]
De afslager van de Kleine Zeevischmarkt, de heer Vonk, een collega van Jacob dus,
overleed op 16 April. Die afslager moet een bekwaam landmeter en ‘argitekt’ zijn
geweest.
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[19 April]
Agnes Josina van Loon, een zuster van Bicker Raye's zwager Pieter van Loon, stierf
op 19 April. Zij was de echtgenoote van Willem Slicher, die op de Heerengracht in
een dubbel huis, in de bocht, woonde. Mevrouw Slicher, die kinderloos overleed,
was zeer bemind geweest. Zij was een ‘seer deugdsame, vriendelijke en bij uytstek
goedaardige vrouw, iverig, sindelijk, oplettend en seer geschikt in haar huishouding.
Zeer vredelievend en altijd berytwillig om zoo mogelijk partijdige menschen te
bevredigen, en, om kort te gaan, een vrouw, die meriteerde hooggeacht en geëstimeert
te worden van alle menschen, die de eer hadden Haar Edl. te kennen en waaraan een
ieder, maar wel principaal haar WelEdl. Heer man, konsiderabel veel verliesen sal’.

[25 April]
Aan een ‘seer heete of bluskoorts’ was op 25 April eerst de dochter, den volgenden
dag de moeder en den 27sten de vader overleden, zoodat er drie lijken tegelijk boven
aarde stonden en het in huis zoo benauwd was, dat geen mensch het daar langer dan
een kwartier kon uithouden. De man was ‘opsiender’ van de pakhuizen van de familie
Raye geweest. Een zeer eerlijk maar zeer armelijk man, die zeven kinderen groot
gebracht had.

[2 Mei]
Mr. Jan de Bas, ze secretaris van de Weeskamer, was indertijd getrouwd met een
juffrouw van Vlooswijk. Het huwelijk had, zooals we reeds vroeger vernomen hebben,
nog al wat moeilijkheden gehad, en Jan de Bas was zelfs met zijn bruid ‘deurgeloope’,
teneinde haar moeder te dwingen haar toestemming te geven. Het huwelijk was echter
zeer ongelukkig. Tenslotte werd de toestand onhoudbaar en op 2 Mei schrijft Bicker
Raye, dat ‘mevrouw van Vlooswijk, huisvrouwe van den Heer Mr. Jan de Bas,
Tweede secretaris van de Weeskamer en Commissaris van 't Comptoir der
Nachtwerkers, door den onderschout Burgers, met een mooi praatje, uit haar huis is
gelokt, in een koets gezet, en naar het Verbeterhuis getransporteerd, om haar kwaat
gedrag, soo van ongehoorde verkwisting, dronk en mishandeling etc. etc. aan haar
man begaan’.
De onlangs overleden mevrouw Slicher-van Loon had ook den
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zwager van haar broer niet vergeten. Op 7 Mei kreeg Jacob van haar weduwnaar,
den WelEdlgeb. Heer Commissaris Willem Slicher, de aangename tijding, dat zijn
waarde huisvrouw en hijzelf ieder 1500 gulden, ‘tot een legaat en vriendelijke
gedagtenis van de overledene’, hadden gekregen. Anna Josina van Loon had bijna
een half millioen nagelaten. Ze kon dus heel wat van die legaatjes uitdeelen.

[7 Mei]
‘7 Mey is de veerman van Campen, herwaarts komende, op 4 deser in de Zuyderzee
agter het ijlandt Ens1) door een swaare oorkaan, daar een hoos met swaar onweder
bij was, omgeslaagen, en van 23 mense sijnder 8 à 9 verongelukt, waaronder de
Weledelagtb. Heer Mr. Harmen Jan Roelinck, Burgemeester van Campen, sijnde
allen, die onder in 't schip waaren, verongelukt’.
Haar naam was Bregtje en ze was ‘een flink, schoon, kloek welgemaakt vrouwmens’
van een jaar of twintig. Ze had bij de familie Raye als schoonmaakster gewerkt, maar
sedert eenigen tijd maakte men niet meer van haar diensten gebruik. En nu op den
9den Mei was ze 's morgens om half zeven aan de deur gekomen om meneer en
mevrouw te spreken. Die waren nog niet op en de meiden, waarvan de een met de
stoep en de ander in de zijkamer bezig waren, hadden haar gezegd maar eens terug
te komen. Bregtje had echter andere bedoelingen. Toen zij zag, dat de meiden niet
op haar letten, was zij het huis ingeslopen naar de keuken. Een van de meiden zag
haar de keukentrap weer opkomen en vroeg haar wat ze in huis deed. ‘Se had naar
het huysje gezocht, daar ze eens op moest gaan, en sou wel over een paar uur terug
komen’. Maar Bregtje kwam niet terug en Bicker Raye's huisvrouw merkte al spoedig,
dat er uit de keukenkast zes zilveren vorken verdwenen waren. Later zou uitkomen,
dat de dievegge die reeds om zeven uur bij een zilversmid in de Hoogstraat voor 30
gulden verkocht had. Er was geen twijfel mogelijk; ‘aparaat’ had de schoonmaakster
het gedaan. Door tusschenkomst van de besteedster, die indertijd Bregtje bezorgd
had, werd ze opgezocht en ze had nog de assurantie met de besteedster bij Bicker
Raye aan huis te komen. Dat was op 12 Mei. Met veel moeite kreeg men haar eindelijk
tot een bekentenis

1) Ens, het zuidelijke deel van Schokland.
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en de schout Westerveld, die inmiddels gehaald was, bracht haar met een diender in
een sleetje, zachtjes en zonder opschudding, naar de Boeyen.
Twee dagen later werd Bicker Raye met de twee meiden voor den Heer
Hoofdofficier ontboden. Bregtje werd verhoord en bekende alles. Het geld had ze
verteerd. Daar had ze zich drie nieuwe jakken en twee rokken voor aangeschaft.
Ze werd gevonnisd om bij de eerste justitie op 't schavot te worden gegeeseld en
voor twaalf jaar uit de stad gebannen te worden en Bicker Raye kon zijn vorken
terugkrijgen, mits hij de dertig gulden aan den zilversmid restitueerde. Wat hij dan
ook maar deed.
Een heele bende ‘moffen’ had het platteland afgeplunderd, veel hostiliteiten gepleegd
en ook menschen mishandeld. Te Loendersloot hadden ze o.a. een herberg
uitgeplunderd. Een twintigtal waren er naar Utrecht gebracht en een zestal waren te
Amsterdam in de Boeyen gezet, maar zeer velen waren gevlucht door sloten en
moerassen en waren zoo ‘hol over bol’ naar hun land gegaan.
Voor dronken menschen was de justitie soms niet al te hard. Een overigens gunstig
bekend staande kerel had in een vlaag van dronkenschap een paar menschen leelijk
met zijn mes toegetakeld. Toen ze hem naar de Boeyen brachten, was hij als een
dood mensch. Ze goten hem emmers water over't lijf om hem bij te doen komen,
welk water hij als een hond inzwolg, door de hitte waardoor zijn lichaam als verbrand
was. Toen hij weer ontnuchterd was, herinnerde hij zich niets meer en had veel
berouw. Hij was ‘door die slegte en overgegeven ligtmis Jan Groen (zie pag. 282),
die sijn goede vader so veel verdriet heeft aangedaan, tot uytspattingen overgehaalt.
Hij wiert onder hanttasting1) ontslagen, also men door alle mense, die de borst kende,
niet anders als goede getuygenis van hem hoorden’.

[26 Juni]
‘Den 26 Juni is te Hilversum in het Gooylant in een slagershuys, die smeer smelte,
een alder yselijkste Brant ontstaan, waardoor 204 huysen en de Kerk in de asse gelegt
sijn. 't Begon 's middags om 2 uure en door een starke Z.O. wint raakte alle de huyse,
die

1) Onder ‘ontslag bij handtastinge’ verstond men ontslag van vervolging, waarbij de
aangeklaagde zich verbond ten allen tijde weer voor den rechter te verschijnen (zie
Bontemantel I, 55).
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onder de wint stonde, als een lopent vuur in de brant. Veel menschen hadden haar
prinsipaalste goederen in de kerk geborgen, denkende dat die geen gevaar hat, omdat
die op een groot plijn met veel rijjen boomen omset was, dog door de menigvuldige
brantstoffen, die als haagel door de swaare wint wierde weggevoert, raakte de boomen
en vervolgens 't dak en de kerk ook in den brant en aldaar geen waater als in putten
sijnde, is deselve niet geblust kunne worde vóór dat alles verbrant is; daar waaren
veel fabriken van lakens, bombasijne en streepte goederen van wol, katoen, gaaren,
etc., dat alles voor een groot gedeelte verbrant en meer als een miljoen guldens
schaade daaraan is. Drie à vier mense sijn om 't leeven gekomen en veele gekwetst,
veele mensen sijn daardoor gerenueert en moeten sig genoegsaam onder den blooten
hemel behelpen; veele liefdadige menschen van de omliggende plaatsen, Schravelant,
Naarden, Muyden, Weesep en wel prinsipaal mevr. de Weduwe Bicker van
Schravelant sent daagelijks karren en wagens met broodt, kaas, vlees en bier an die
ongelukkige toe’.
Burgemeester Mr. Gerard Aarnout Hasselaer, die na de gebeurtenissen van 1748
burgemeester was geworden en nog herhaalde malen die waardigheid had bekleed,
was op 12 Juli op zijn hofstede Bosbeek, onder Heemstede, op 68 jarigen leeftijd,
overleden. ‘Sijn Hoog Edl. Groot Achtb. was een zeer resoluet, genereus, nobel en
weldadig Heer, deed veel goed aan seer veele mensen en was mildadig omtrent den
armen, sodat hij van velen betreurt worden sal. Was ook een groot voorstander van
kunsten en wetenschappen, waarvan hij goede kennis had, alsmeede een zeer groot
liefhebber van zeylen, dat hij mede wel verstont’, zegt onze dagboekschrijver. 1)

[15 Juli]
Mevrouw Graafland, de echtgenoote van den pensionaris Mr. Ernst Graafland,
overleed op 15 Juli. Op 21 Juli schreef Bicker Raye in zijn dagboek, ‘is vrouwe
Wilhelmina Graaflandt-Troyen, subiet overleden. Haar Edl. was bij Mevrouwe de
weduwe van den Heer Burgemeester Hasselaer 's avons gegaan, om Haar Edl. wat
geselschap te houden, kreeg daar een overval, dat zij niet naar huys getransporteert
kon worden en stierf aldaar's morgens om vier uure’.

1) Bicker Raye maakt er geen melding van, dat Hasselaers reputatie niet al te best was, al werd
zijn eerlijkheid niet in twijfel getrokken. Elias citeert een uiting bij Hardenbroek, die in 1762
aanteekent, ‘dat d'amsterdamsche regeering allerelendigst geconstitueert is, niet als eyge
interest, except alleen Hasselaer, dog die soo luy, distrait en op sijn seylen en plaisirs gestelt
is, dat nergens nae omsiet.’
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Een dienstmeid, die op denzelfden dag nog de tafel bediend had bij ‘Mijn glas loopt
ras’ op de Keizersgracht, moest 's nachts in de kraam, had haar kind den hals
afgesneden, het lijkje in de turfkist gesmeten en was 's morgens ‘uytgeloopen’.

[3 September]
De collecte voor de slachtoffers van den grooten brand te Hilversum, op 3 September
te Amsterdam gehouden, had niet minder dan 55.100 gulden opgebracht. Een bewijs
van de milddadigheid van de rijke Amsterdammers.

[14 September]
In ‘diep diskoers’ was een vrijend paartje, dat op trouwen stond, op 14 September
in den Achterburgwal te water geraakt. De man werd er nog uitgehaald, maar de
bruid verdronk.
Een slimme jood, die acht wisselbrieven in zijn bezit had, die bij de Heeren Hope
voor 200 gulden ieder ‘geaccepteert’ waren, had deze ‘seer in het capitaal op een
valse manier verhoogt en er 5200 van gemaakt en deselve vernegosieert en was met
het geld opgeduwt’.

[29 Oktober]
De makelaar in wijnen, Paling, kon verschrikkelijk veel eten en drinken, maar ditmaal
schijnt de wijn hem toch de baas te zijn geweest, want toen hij op 29 October bij zijn
collega van Ophorst ten eten was geweest en om half drie in den morgen naar huis
wilde gaan, liep hij bij de Keizersgracht in de Leidschegracht en verdronk. ‘Sijnde
geweest een man, die een konsiderabele hoeveelheid spijs en drank kost verslinden,
kunnende wel soveel eten en drinken als ses andere menschen. Een stuk gebraden
ossenvlees van seven à acht pond kost hij met smaak opeten; een schapebout was
hem geen werk; dartig IJbokkings in de pan gebakken, met een groote schotel
appelpent was maar als een peulschil; als hij redelijk wel gegeten had, kon hij nog
met smaak drie groote kuykens oppeuselen. Met drinken ging het desgelijks; ses
flessen roode wijn deden hem geen hinder en men kon niet aan hem zien, dat hij iets
gedronken had. Dog hij maakte dagelijks daar geen gebruyk van, maar niemant kost
tegen hem aan.’
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[31 Oktober]
Mr. Pieter van Loon, de neef van Bicker Raye, die in 1761 Schepen geworden was,
had op 31 October een hoogst onaangenaam avontuur, dat gelukkig nog goed afliep.
Hij was met de Breukelsche schuit op weg naar de stad en stapte even buiten Abkoude
uit de roef om te gaan ‘wateren’. Toen hij weer naar de roef wilde gaan, kwam zijn
hoofd met de lijn in aanraking. De Edl. Achtb. verloor zijn balans en tuimelde in het
water. Hij had het geluk en de presentie van geest een touw te grijpen, maar dit touw
gaf in den beginne mee, zoo dat hij toch kopje onder ging. Hij hield echter stevig
vast aan de lijn, ‘daar al groote kragt toe verijst wier, also de schuyt in sijn volle
vaart was, daar hij sig doe sleepende door 't water als als an op palmde’, en wist zich
met behulp van de anderen weer aan boord te werken.
Een zekere monsieur Lamarke, een schoolmeesterszoon, had valsche ‘axsingnaties’
gemaakt. Hij was echter niet zoo handig als die man, die in de vorige maand de firma
Hope voor ettelijke duizenden had opgelicht en met het geld was ‘opgeduwt’.
Monsieur Lamarke werd ‘geattrapeert’ en in de Boeyen gezet. Mr. Isaak Sweers, de
vrome hoofdschout, was in zijn ‘ijs’ al bijzonder streng. Onder de galg staan, geeselen,
rechterduim afhakken en tien jaar Rasphuis. Dat vonden de Schepenen toch wel een
beetje erg en ze condemneerden den boosdoener tot tien jaar, zonder meer. ‘Daar hy
wonder wel afkomt’, vond Bicker Raye.

[3 November]
‘Eenige dagen geleden’, wordt op 3 November vermeld, ‘is op de plaats Annenhof
bij Maarsen, die vroeger aan Raye had behoord, na eenige dagen siekte en eylighijt
in 't hooft, dat hij puur als kranksinnig was en van vijf à zes mensen bewaart moest
worden, overleeden de WelEdl. Achtb. Heer Mr. Jan Boudaan, Bewindhebber van
de Oost Indische Compagnie alhier. Sijn WelEdl. Achtb. was getrouwt met de eenige
dogter van den laast overleeden Groot Achtbaren Heer Burgemeester van Maarseveen
(Mr. Jan Huydecoper), die hy met twee lieve kinders nalaat, sijnde maar even in de
dartig jaren oud, en een heer, die wegens syn goedaardige goede hoedanigheeden
zeer bemint was en een seer goede naam nalaat’.
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[14 November]
14 Nov. ‘Over eenigen tijd is alhier een karel geaperiendeert, dat een Italiaan van
geboorte is, genaampt Goubio, dewelke in vroeger tijd Proffessoor te Gottingen
geweest was, sijnde vandaar aparent om sijn deugt niet vandaan gegaan; ook heeft
hij in laater tijt in den Haag so veel als preseptor over de pagies van Z.D.H. den
Heere Prinse van Oranje geweest, dog meede om sijn quade onderweysing daar van
daan gejaagt en nu alhier overtuygt geworden dat hij seer Godstslasterlyke boeken
geschreven hat, is hij gecondemneert geworden om voor dartig jaaren in het Rasphuys,
op de secreete plaats, gevangen te moeten sitten’.
Dit was hetgeen het publiek van de schandelijke rechtzaak tegen Vinzenzio Gaudio
te weeten kwam. In werkelijkheid was de toedracht geheel anders geweest. Gaudio
had in het onder zijn redactie staande J o u r n a l d e s S a v a n t s een stukje over de
vervolgingen tegen Rousseau geschreven, waaraan de Waalsche predikanten aanstoot
namen. Voor de Schepenbank gebracht, wraakte hij den Hoofdschout Sweers als
rechter, daar deze hem, tevergeefs, had trachten te bewegen tot anti-Orangistisch
geschrijf in zijn tijdschrift. Toen hij hiervoor geen bewijzen kon of wilde bijbrengen,
wierd hij wegens laster tegen den Hoofdschout, en niet om de bovengenoemde reden,
tot de vreeselijke straf veroordeeld, die hem onschadelijk moest maken. Hij is eerst
in 1796 krankzinnig in het Verbeterhuis gestorven.1)
Na afloop van de kermis was er een circus in de stad gekomen. Het was de eerste
maal, dat de Amsterdammers zoo iets zagen en ze keken zich dan ook de oogen uit.
Bicker Raye geeft een uitvoerige enthousiaste beschrijving van de ‘ongelooflyke’
dingen, die de Engelsche pikeur Jacob Baates deed en onze verslaggever heeft wel
twee bladzijden noodig, om ons al die evolutiën te paard in de puntjes uit te leggen.
De vertoonplaats was op het Drilveld bij de Ossenmarkt, waar een groote cirkel was
afgeschoten, waarachter een houten bank. Hier zaten de betere lui voor een daalder
per persoon. De ingang voor deze eerste rang was aan de Ossenmarkt. Achter hen
waren de staanplaatsen voor twaalf stuivers met een afzonderlijken ingang aan de
Reguliersgracht.

1) Zie mijn studie: V i n c e n z i o G a u d i o in Jaarboek van Amstelodamum, XXVIII, 185,
waarin ik dit merkwaardig geval uitvoerig behandeld heb.
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Na ons verslag van de vertooning gedaan te hebben, schrijft hij: ‘de Heer Baates
heeft deze exercitie twaalf à veertien maal, met konsent van de Hoog Edl. Gr. Achtb.
Heeren Burgemeesteren deser stede en onder een onbegrypelyke toevloed van alle
soorten menschen verricht, zoowel Heeren van de Regeering met haar dames als de
verdere eerste lieden met haar dames, als duysenden andere fatsoenlyke lieden en
gemeene menschen, zoo mans als vrouwen’.

[9 December]
Op 9 December was even buiten de Haarlemmer Poort aan den Hoogendijk, bij de
Steenen Beer, een gruwelijke vondst gedaan. Een

vrouwenlichaam was uit het water opgevischt, waarvan hoofd en armen afgesneden
waren. Later werden deze ook gevonden en alles naar 't gasthuis gebracht. Hier bleek
dat drie à vier ribben gebroken waren en het lichaam verder inwendig zwaar gekneusd
was, waarom ‘gesustineert’ werd, dat het slachtoffer doodgetrapt was. Men meende
eerst dat het een vrouw was, die met nieuwstijdingen en gedichten of liedjes liep,
maar op 12 December krijgen wij bericht, dat het de vrouw van den Heer Nathaniel
Donker, een advocaat uit den Haag, was.
Dit heerschap was eenige maanden geleden hier gekomen en had gepasseerden
zomer met een vrouw, genaamd mooie Doortje, in de
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Plantage huis gehouden. Sedert November was hij naar een huis op 't Water, bij de
Oudebrug, verhuisd, dat hij tot Mei 1767 had gehuurd. Zijn wettige vrouw was aldaar
‘aparent’ bij hen gekomen en ‘presumtivelijk’ vermoord.
Op den 8sten was er een kruier gehaald om een groote sluitmand buiten de
Haarlemmerpoort te brengen en daar een rijtuig af te wachten, want meneer zou naar
Bergen op Zoom vertrekken. Ook meneer zelf verscheen, maar het rijtuig kwam
maar niet en daarover had Donker zich heel boos geveinsd. Ten slotte had hij tegen
den kruier gezegd: ‘zet de mand maar neer, hier is geld’, en de kruier was naar huis
gegaan. In het Gasthuis was echter het lijk ‘van duysenden beschout en door eenigen
herkent’ en de kruier vernemende, dat het de vrouw van den advocaat was, had
‘suspitie’ gekregen en had aan den Heer Hoofdofficier alles verteld. Daarop waren
Donker en Doortje ontboden, maar onder handtasting1) ontslagen. Toen ze later weer
ontboden waren, waren ze wel zoo wijs niet te komen. Donker werd echter in een
koets aan de Beerebijt gearresteerd. Hij wilde juist met de Goudsche schuit vertrekken.
De vrouw was nog niet ‘geaperehendeert’, maar zeer bekend zijnde, ‘sal sij wel in
de kaars vliegen’.

[24 December]
Bij het overlijden van Mr. Cornelis Backer Jansz., een neef van Bicker Raye, schrijft
deze: ‘24 December is de WelEdl. Gestrenge Heer Mr. Cornelis Backer Jansz.,
Sikretaris van 't Edl. Mogende Collegie ter Admiralitijt alhier, in den ouderdom van
74 jaren na een seer langdurige siekte en droevig ongemak van memorie en
weesentlooshijt overleden. Sijn WelEdl. Gestr. laat konsiderabele schatten naar’.

1) Zie de noot bij blz. 304.
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Hoofdstuk XXXIII
Anno 1767
[1 Januari]
‘KOO DE SLAAF’ noemden ze hem en dien naam had hij daaraan te danken, dat
hij, in zijn jeugd, eenige jaren als slaaf in Turkije had doorgebracht. Maar sedert
dertig jaar was hij nu een voornaam ‘speelhuishouder’ en dit minder eerzame beroep
had hem heel wat geld opgeleverd; de twee dochters van ‘Monsieur’ Jacobus van
Haaften, die op den 1sten Januari overleed, waren dan ook met zeer ordentelijke
mannen getrouwd.1)
Uit Leiden was bericht gekomen, dat de bijzit van Nathaniel Donker (zie blz. 309)
bij den kop was gevat en aldaar gevangen zat. De onderschout Boekwijt was haar
met een paar dienders gaan halen.

[8 Januari]
Een strenge winter. ‘Het is zoo bitter koud en het vriest zoo sterk, dat, terwijl ik dit
bij een seer groot vuur schrijve, in een kamer daar den geheelen dag stark gestookt
wordt, my de inkt in de pen bevriest’, schrijft Bicker Raye op 8 Januari.

[24 Januari]
Onder de veroordeelden, die op 24 Januari gegeeseld werden, was ook een kerel,
een oppasser uit een speelhuis in den Duvelshoek, waar een buitenman mishandeld
was. De kerel kreeg zestig slagen en daarop het gloeiende zwaard op zijn rug, maar
hij hield zich kranig, verroerde zich niet en zei ‘ag nog wee’. Tijdens de operatie
was hij zijn pruik kwijt geraakt en voordat hij het schavot verliet, ‘keerde hij hem
weer om en sey: sagt wat, ik moet eerst mijn pruyk weer hebben, waarop de Beul de
pruyk opraapte en se hem op den kop sette’. In het Rasphuis, waarin hij voor twaalf
jaar opgeborgen werd, werd hij door zijn confraters geprezen over zijn
standvastigheid.

1) Zie de noot bij blz. 196.
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‘Sagt wat, ik moet eerst mijn pruyk weer hebben’ (blz. 311).

Eenige bezoekers (een bezoek aan het Rasphuis behoorde ook al tot de publieke
vermakelijkheden) vroegen hem hoe het met zijn rug ging. Hij bood ze aan, voor
een dubbeltje dat lichaamsdeel te laten kijken, van welk aanbod gretig gebruik werd
gemaakt. Het was dan ook wel de moeite waard; ‘de rug sag er alleryselijkst uyt’.
De kerel zelf vond 't heelemaal niet erg en zeide, ‘als hij vrij van de 12 jaar Rasphuys
te sitten mogt wesen, hy sig aanstonds nog wel eens soude willen laten geeselen en
branden, sijnde hy een fors ruw beest’.
Het grootste en breedste huis bij ‘de Bocht’ van de Heerengracht was zeker wel het
huis, waar later het museum Six in gevestigd is geweest en dat als slachtoffer van
de Vijzelstraatverbreeding, eenige jaren geleden, gesloopt is. Dit huis was in de 18de
eeuw het eigendom van de schatrijke familie Geelvinck. Eenige jaren na het overlijden
op 15 Juni 1764 van burgemeester Mr. Nicolaas Geelvinck, Heer van Castricum enz.,
werd het huis door zijn weduwe in veiling
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gebracht. Het 72 voet breede, dubbele huis werd voor de ronde som van 152.000
gulden toegewezen aan den oudsten in leven zijnden zoon, Mr. Nicolaas Geelvinck,
Heer van Stabroek, ‘sijnde nooyt voor dese een huys voor so een hooge prijs
verkocht’, teekent Bicker Raye aan. In 1782 zou datzelfde huis zelfs nog 8000 gulden
meer opbrengen, maar toen was onze dagboekschrijver reeds overleden.

[24 Februari]
In den avond van den 24sten Februari, zoo tusschen vijf en zes uur, wandelde
burgemeester Boudaen met den hoofdschout Sweers op de Heerengracht. Een
putjesschepper liep de hooge heeren voorbij en had het ongeluk met zijn schep den
burgemeester van achteren tegen het hoofd te raken; omkijkende kreeg de Groot Edl.
Achtb. met het scherpe gedeelte van het instrument een schram in zijn ‘tronie van 't
oor af tot onder den neus toe’. De zaak werd terdege onderzocht, daar men dacht dat
de kerel het wellicht met opzet gedaan had, maar 't was en bleef een ongeluk.

[24 Maart]
Op 24 Maart weer een relletje op den Zeedijk in een zielverkoopershuis. De
zielverkoopster, want het was een vrouw, die dit edele bedrijf uitoefende, had drie
of vier maats geronseld en wilde die niet loslaten, waarom de overigen het huis
aanvielen. Van weerskanten werd er hevig gevochten en er vielen nog al wat
gekwetsten. Ook de houdster van het huis had assistentie gekregen, maar ten slotte
kregen de aanvallers de overhand en werd het huis geheel uitgeplunderd en alles kort
en klein geslagen: ‘een porselijnkas met porselijn omver gesmeeten, een staant orlogie
verplettert, selfs een pappegaay en kanarievogels vermoort, alle de opgeslootenen
laaten loopen en allen ten huyse uytgejaagt. Het slot was, dat de zielverkoopster en
allen ten huyse uytgejaagt’. Het slot was, dat de zielverkoopster en een van de kerels
in de Boeyen werden gebracht.

[6 Juni]
Ouderdom komt met gebreken en onze Jacob sukkelt nog al. ‘Op 6 Juni,’ schrijft hij,
‘heb ik een seer swaare krankte van galkoortsen gehad, die my tot aan den oever des
doods gebragt hebben, dog door Gods goedhijt, na vijf à zes maal deselve gehad te
hebben met doodelijk uitgestaane benautheden en onverdragelijke dorst, ben ik
weeder langzamerhandt daarvan herstelt’.
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[10 Juni]
Op 10 Juni waren er opstootjes in de Rozenstraat en op de Prinsengracht. Bicker
Raye noemt ze ‘een beginsel van tumult’. Het was intusschen zoo ernstig, dat eenige
burgercompagnieën, met de noodige onderschouten en dienders, een paar dagen de
wacht moesten houden om alle disorders te voorkomen. Het volk wilde de huizen
van een grutter en van een zilversmid plunderen, omdat deze laatste een dienstmeisje
op diefstal betrapt had, welk meisje zich uit wanhoop had verdronken. Zijn zwager,
de grutter, had er zich ook mee bemoeid en dus werd ook diens huis bedreigd. Het
liep nog al kalm af. Een dronken kerel, die tegen de mannen van de wet zeer brutaal
was geweest, werd braaf afgerost en in de Boeyen gezet.

[8 Juli]
Indertijd, na het overlijden van zijn moeder, had Bicker Raye zijn huishouden
opgebroken en was hij in de Warmoesstraat op kamers gaan wonen. Weldra was hij
echter naar de Keizersgracht verhuisd (zie blz. 255). Bij het overlijden van zijn
kostjuffrouw uit de Warmoesstraat, op 8 Juli, deelt hij ons mede, dat hij bij die dame
een jaar had gewoond en dat hij voor twee kamers en een kamer voor zijn knecht
destijds 1000 gulden had betaald (volledig pension).
Een kerel werd wegens bigamie veroordeeld, op 8 Juli, op de kaak voor het stadhuis
te staan. De man had twee vrouwen getrouwd en stond daar nu met twee spinrokken
- het symbool van zijn misdaad - in zijn handen, tot groot vermaak van het publiek,
te pronk. Zoo gemakkelijk kwam de bigamist er echter niet af. Na afloop kreeg hij
binnenskamers nog een flinke geeseling en vervolgens werd hij voor onbepaalden
tijd uit de stad gebannen.

[11 Juli]
Op 11 Juli had Nathaniel Donker, de advocaat, die zijn vrouw vermoord had en die
sedert 14 December van het vorige jaar gevangen zat, eindelijk bekend. Al dien tijd
had hij de Heeren met leugens weten te misleiden, maar intusschen had men zooveel
bewijzen tegen hem gekregen, dat hij op de pijnbank kon gebracht worden. Hij was
reeds ontkleed, maar toen zonk hem de moed in de schoenen en bekende hij, met
assistentie van ‘mooye Doortje’, den moord gepleegd te hebben.
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[18 Juli]
Eenige dagen later, op 18 Juli, waren nadere ‘partikularityten’ bekend geworden. Op
dien dag was ook mooie Doortje, de bijzit van Donker, op de pijnbank gelegd. Maar
zij had alles in alle deele deurgestaan1) en niets willen bekennen. Donker had het
alleen gedaan en zij wist nergens van en was onschuldig, hield zij, ondanks de
vreeselijke martelingen, vol.

[21 Juli]
Op de hofstede 't Huis te Capelle aan de Vecht, tusschen Weesp en Muiden, waren
21 Juli inbrekers aan het werk geweest. Zij hadden in de eetkamer een kast
opengebroken en twee zakken met heele en halve rijders, een zak zilver en nog een
spoelkom met zilvergeld, in totaal voor een bedrag van 6000 gulden, weggenomen.
Ook was er nog een stapel ‘gecouleurde porselyne borden’ ontvreemd, maar overigens
hadden ze niets ‘geforseert’.
Een week later kreeg de eigenaar, de rijke meneer Willem Slicher, echter zijn geld,
op 3 à 400 gulden na, terug. Er was een briefje bij waarop ‘heel konfuus’ geschreven
stond: ‘Wy Weesepers brengen het gelt weerom; wy sijn seer benaut, so gewonne,
so geronne; wij hopen dat onse siel rust sal hebben’. Het geld lag achter een boom
bij de schuur van den boer, wiens boerderij bij het groote huis van den heer Slicher
stond, en werd 's morgens om vier uur door de boerenmeid, die uit melken zou gaan,
gevonden. De meid had het geld en het briefje bij den boer gebracht, die nog te bed
lag en die om negen uur, met nog een boer, het bij den eigenaar terugbracht. Deze
was zeer verheugd en gaf den boer, voor de meid, twee gouden rijders. Het geld werd
aangenomen, maar later vond de boer het toch te weinig, was er niet mee tevreden
en pretendeerde voor de meid een derde van de waarde van het teruggebrachte geld
te moeten hebben. Hoe 't verder afgeloopen is, vernemen we niet. Wel wordt ons bij
Slichers overlijden, op 8 Sept. 1769, medegedeeld dat op het huis te Capelle, ‘een
fraaye menagerie is, fraayer niet in Hollant bekent is’.
‘Opperste van een collegie der welspreekenthijt’ was ook al een baantje en die
Adriaanse was lang niet de eerste de beste. Hij had verscheidene oraties in het publiek
met grooten lof gedaan en had

1) Bij een extra-ordinaris procedure, waarbij lijfstraf geëischt kan worden, ‘wordt de bekentenis
zoo noodig met pijniging afgeperst en uytgehaelt’, van Leeuwen: Manier van procedeeren.
Bij volhouden der onschuld moet eigenlijk de gevangene worden ontslagen, wat, zooals we
zullen zien, hier niet gebeurd is.
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vele discipelen gekregen. Hij gaf echter niet voor niets les. Ieder leerling moest een
rijder als inteekengeld betalen. De lessen zouden, eenmaal per week, in de zaal boven
de manege gegeven worden. Maar toen Adriaanse het geld binnen had was hij er
‘met een Franse opratriese of comediante doorgegaan’ en had zijn vrouw met drie
kinderen aan haar lot overgelaten.

[22 Augustus]
Een gewichtige dag voor de justitie. Op 22 Augustus werd de Heer (Bicker Raye
geeft hem toch nog dien titel) Nathaniel Donker levend geradbraakt. Waarschijnlijk
omdat hij met groot berouw en leedwezen over zijn gruwelstuk en al zijn andere
zonden, tot groote vreugde van zijn rechters, gestorven was, werd hij in een kist, op
't Galgeveld, begraven.
Dominee ten Brink had hem in zijn laatste oogenblikken geassisteerd. ‘Toen hij
in de Justitiekamer wier gebragt, was daar een groot geraas van seer veel mensen en
't trommele in 't stadhuys beneede, sodat de dominee tegens hem seyde: Donker,
verveelt u dat trommele en geraas niet? Waarop hij antwoorde, neen mijnheer, dat
hoor of sie ik niet eens, waarop de dominee seyde: waar sijn dan u gedagte. Die sijn,
syde hij, op de Heere Jesus, die tegenswoordig voor my plijt en bidt Godt den Vader
om mijn aanstaande zaalighijt door sijn verdienst te verwerven’. Toen hij op 't kruis
gebonden was, had hij den dominee nog bedankt en had een gezang uit Lodestijn1)
aangeheven. Om hem 't schreeuwen te beletten, had de beul den strop om den hals
een beetje toegedraaid. Die beul deed zijn werk niet goed; de beenen werden niet
‘stukkent’ geslagen en ook de slag op 't hart was, ‘na geseyt wordt’, veel te laag.
Toen de beul hem ten slotte verder wilde verwurgen, raakte de strop onklaar, zoodat
het slachtoffer een extra harden en langzamen dood had gehad. 's Morgens had hij
nog, in presentie van den heer Hoofdofficier en de dominee, tegen dat vrouwmensch
gezegd, dat zij ook schuldig aan den moord was, maar zij bleef alles ontkennen.
Wij krijgen nu nog de volledige acte van beschuldiging tegen Nathaniel Donker,
waarin de gruwelijke moord nog eens in alle bijzonderheden wordt medegedeeld en
verder de toespraak, die de Hoofdschout de gewoonte had de ter dood veroordeelden
in het

1) Lodenstein 1620-1677, predikant in Utrecht; in calvinistische kringen bleven zijn kerkliederen
lang in eere.

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

317
hiernamaals mee te geven: ‘Pleit op de verdiensten van Jezus, val Hem te voet, opdat
gij nog moogt behouden blijven. 't Is heden nog tijd; 't is waar, de straalen van het
bloet van uw vermoorde vrouw roepen om wraak voor den troon van Godt, maar 't
zoenbloed van Christus, 't geen Hij aan 't Kruys uytgestort heeft voor boetvaardige
zondaars, is magtig om deese naare kreet te verdooven; neem dan Uw toevlugt tot
Hem, opdat gij dus moogt behouden worden, soo sal Uw einde zaalig en Uw dood
gelukkig sijn; Amen, ja Amen’. Bicker Raye voegt er aan toe, dat Donker ‘naar
wensch van den heer Hoofdofficier, menschelijkerwijs gesproken, een zeer gelukkig
en zalig einde gehad heeft’.
Over dien onhandigen beul en dien strop, die onklaar raakte, zoodat de veroordeelde
een harden, langzamen doodsstrijd had, wordt ditmaal maar gezwegen.

[14 September]
Door de spitsgarde gaan, was een zware straf, uitsluitend voor militairen bestemd.
Op den 14den September had een soldaat, die voor de derde maal gedeserteerd was,
vijf maal heen en weer door 300 man moeten gaan, die hem ieder telkens een slag
gaven, zoodat het slachtoffer in totaal 3000 slagen ontving. Geen wonder dat er niets
meer heel op zijn rug was. Ten slotte werd hij nog voor schelm weggejaagd.
Men had anders wel geduld met hem gehad. De eerste maal was hij er met eenige
dagen te water en te brood afgekomen, de tweede maal was hij met 40 rottingslagen
gecorrigeerd; nu kreeg hij er drie duizend.

[17 September]
Op 17 September waren twee aalmoezeniersmeiden van 17 en van 19 jaar zeer streng
op haar ‘agterquartier’ gegeeseld. Ze waren acht dagen, in andere kleeren dan die
van het huis, met Oostindiesvaarders aan de ‘swier geweest en in een hoerhuys
geaperendeert’. Vandaar de bovengenoemde afstraffing. Eerst hadden ze nog eenige
dagen te water en brood gezeten en na de geeseling waren ze voor eenige maanden
uit het huis gebannen.

[21 September]
De heer Gijsbert Keur, een ‘seer groot debosiant’, overleed op 21 September, na een
ellendige ziekte op zijn ‘buytenplaatsie Keur-Lust’ aan den Sloterweg.
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[23 September]
23 Sept. ‘'s Avonds is bij de Muyderpoort in de lijnbaan genaampt Heertjes Lijnbaan
een seer swaare brandt geweest, waardoor het geheele magasijn, waar veel seer
swaare gemaakte ankertouwen laagen, in korten tijd in de asse is geraakt’. De schade
wordt wel op een groote 60.000 guldens begroot.

[1 Oktober]
Een ‘Persiaens’ heer, Gregorie Saffraz, had op 1 October een diamant in de
Wisselbank in bewaring had gegeven, die 779 grijn woog en te koop was voor drie
millioen gulden. ‘Nooit geen weerga van gesien’.

[14 Oktober]
‘Mooye Doortje’ - we vernemen thans, dat zij Dorothea Borselman heet - de bijzit
van den geradbraakten Donker, werd op 14 October gevonnist. De doodstraf werd
niet uitgesproken, zij was immers tot het einde toe blijven ontkennen, maar de straf
was toch niet malsch. Vijftig jaar Spinhuis, daarna twintig jaar uitgebaanen. Zoolang
zal ze het wel niet uitgehouden hebben; de vrouw was ± dertig jaar en was door het
pijnigen en de lange detentie in een hok in de stadsboeyen aan handen en voeten nog
lam1).

[4 November]

De Erfstadhouder, wiens huwelijk op 4 October te Berlijn voltrokken was, had op 9
November zijn intocht in den Haag gedaan en was daar met onuitsprekelijke pracht
en staatsie ingehaald. Ook in Amsterdam waren er eenige feestelijkheden. Er werden
kanonschoten gelost en de klokken werden geluid. Verder was er zeer fraai op het
klokkenspel ‘gemusiceert en alderhande vroolijke aire gespeult’.

1) In een twintig jaar na den dood van Lüdemann (zie blz. 251) verschenen maar zeer fantastische
levensbeschrijving, die het lot van Doncker en Doortje uit hun horoscoop zou hebben
voorspeld, wordt medegedeeld, dat de laatste eenige jaren geleden in het tuchthuis was
gestorven.
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Een buitenkansje voor den hoofdschout. Op 13 November had de wacht het geluk,
's avonds op straat, een makelaar en loodgietersbaas
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aan te treffen. Hij was namelijk niet alleen, maar werd ‘geatterapeert met een
vroumens’. De schuldige werd naar de kortegaarde gebracht en, omdat hij een
getrouwd man was, heeft dit ‘snoeprijsie hem aan mijnheer den Hoofdoffisier 1.200
guldens gekost’.

[17 November]
‘Op 17 Nov. 's nags is er brandt ontstaan in een schip, dat in de Laag1) voor de
Mosselstijger lag en was genoegsaam volgelaade met harpuys, terpentijn en wol, dat
een alderijselijkste brant veroorsaakte. Bij geluk was de wint S.W., soo dat, toen
men het schip losmaakte en even buiten de Laag haalde, dreef het van self naar het
Galgevelt. Als de wint uyt den noorden gewaayt hadde, dan het sekerlijk de geheele
Laag met schepen en Godt weet wat in de brant geraakt’.

[18 November]
Op 18 November ‘'s avonds om half negen is een zeer voornaam wijnkooper en een
van de grootste assuradeurs, op de publieke straat, in de Kuyperssteeg, die in de Nes
en op den Fluweelen burgwal uitkomt, van de stille wagts met een straathoer
geaperehendeerd en in de korps de garde gebracht.’ We krijgen nog eenige
bijzonderheden. De man was ongeveer zestig jaar, had een brave fatsoenlijke, mooie
vrouw en verscheidene kinderen, waarvan er reeds getrouwd waren en weer kinderen
hadden. Geen wonder dat hij er niet genadig afkwam. Nu, dat was aan mijnheer den
Hoofdofficier Mr. Isaac Sweers wel toevertrouwd, die niet alleen ‘fraaie’ toespraken
tot zijn ter dood veroordeelden wist te houden, maar ook een prima koopman bleek
te zijn en zijn slachtoffers flink kon laten betalen. In dit geval was er heel wat te
halen en het was niet goedkoop. Voor de ronde som van 10.000 gulden werd de zaak
‘afgemaakt’. Daar kwam nog bij dat de man in zijn kwaliteit van assuradeur juist
dien dag groote schade had geleden door het in brand raken van het bovengenoemd
schip, dat hij verzekerd had. ‘Sodat hem die avond en nagt een bedroefde, seer
schadelijke en schandelijke nagt is geweest’. Maar de man was toch nog zoo
onbeschaamd, dat hij den volgenden dag weer publiek in koffiehuizen en zelfs op
de Beurs verscheen en ‘sig hiew’ alsof hij nergens van wist. Wellicht was dat nog
de wijste partij kiezen. Er viel toch niets aan te veranderen.

1) Zie de noot bij blz. 272.
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[24 November]
De oude burgemeester, Mr. Gerrit Hooft, die op de Heerengracht, zuidzijde, bij de
Vijzelstraat woonde, overleed op 24 November, op 83 jarigen leeftijd, ‘sijnde geweest
een Heer, die om sijn vriendelijke en menslievende burgerlijke hoedanigheden seer
bemint was, en laat dus een seer goede naam, konsiderabele schatten en vermogens
naar’. Eenige maanden te voren, op 29 Juli, was zijn echtgenoote, Hester Hinlopen
overleden. Tien jaar geleden hadden zij hun gouden bruiloft gevierd, waarover Bicker
Raye ons niets verteld heeft, maar van welk feest in de Nederlandsche Jaarboeken
van 1757 een beschrijving voorkomt.
Op 24 November was de Heer Barend Gerbrand Homoet, Commissaris van de
Weeskamer, ‘een seer seldzaam en droevig ongeluk overgekoomen. Sijn Edl. van
de Weeskamer komende, alwaar hij sijn affeere verrigt had, en van zijn Heeren
confraters, also hij reets 73 jaar oud is, over sijn schoon schrift geadmireert was,
syde hy: “mijn gesicht begint seer te verswakken”, en van het stathuys op den
Vijgendam bij de Warmoesstraat koomende, werd hij op een moment steekenblind,
sodat hij aldaar in een huys werd gelijt en met een slee naar sijn huys op de
Keizersgracht moest gebragt worden’. De geleerde heeren, de dokter en de chirurgijn,
die er bij gehaald werden, wisten met het geval ook geen raad en zetten hem maar
Spaansche vliegen; tevens werd hij natuurlijk ook gelaten, ‘op hoope dat hij sijn
gesigt onder Godts zeegen weeder mag krygen’, wat evenwel blijkbaar niet geschied
is. Hij is in het volgende jaar overleden.

[11 December]
Echt Novemberweer die laatste week van de maand. Zware storm, zoodat er meer
dan 100 schepen op de kusten waren gebleven tot groote schade voor de assuradeurs.
En ook in de maand December hield dat slechte weer aan. Dat was voor Bicker Raye
bijzonder onaangenaam, want nu kwam er nagenoeg geen visch aan de markt en
waren dus de emolumenten voor den afslager maar heel gering. Er werden wel
reusachtige prijzen besteed. Op 11 December o.a. voor een ‘kabbeljau’ 22 gulden
en voor vier ‘vette of doode zalme’ 64 gulden, maar er was ook niets anders.
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[9 December]
Het overlijden, op 9 December, van Burgemeester Mr. Jonas Witsen, wordt ons zeer
uitvoerig meegedeeld. Sijn Hoog Edel Groot Achtb. was steeds behandeld door
doctor Hovius en den chirurgijn van der Duym. Zij hadden hun best gedaan den zieke
te genezen, maar helaas zonder succes en toen waren ze allebei ‘op een bof’ bedankt
en waren een paar andere geleerde heeren er bij gehaald, n.l. professor Snip, doctor
Hanedoes en nog een Joden-chirurgijn Rodrigos en deze resolveerden het zoo zeer
verzwakte lichaam een emmer vol water uit den buik te tappen. Dat gaf wel wat
verlichting, maar kort daarop stierf de patient toch.
Wij vernemen ook nog dat ‘dien heer burgemeester Jonas Witsen indertijd een
zeer gau en sterk man was, groot liefhebber van jagen en vissen, beminnaar van alle
goede konsten en wetenschappen, besat een schat van allerhande fraajigheeden,
schilderijen en teekeningen en printen, konstige ivoorwerken, waarvan hij veel self
gedraayt had; een meenigte fraaye geweeren, jagtinstrumenten als andere saaken.
Sijnde ook geweest protektor van het Teeken Collegie naar 't leven en een man, die
om sijn goede en vrindelijke hoedanigheeden van veelen seer betreurt wordt’.
De burgemeester was getrouwd geweest met Alberta Maria Pels, waarbij hij een
zoon (Jonas Witsen) had ‘geprocureert’.

[13 December]
Een gestoorde bruiloft op 13 December.
Een meesterknecht van een stokvischkooperij was met een dienstmeid getrouwd
en het beloofde een vroolijke bruiloft te worden. Maar's avonds moest de jonge vrouw
ziek naar bed gebracht worden en toen gingen de familie en vrienden maar naar huis
en lieten de jonggehuwden alleen. De jonge man dacht nu bij zijn vrouw te bed te
gaan, maar tot zijn groote schrik merkte hij, dat zij ‘den arbijt op den hals had’ en
reeds van een kind verlost was. Geen wonder dat de jonge echtgenoot hevig ontsteld
was ‘alsoo hij maar een week of zes kennis aan haar had gehad’. Hij haalde de buren
erbij en toen kwam er waarempel nog een tweede kind. Dat was hem toch een beetje
al te kras en den volgenden dag verzocht hij aan het gerecht het huwelijk nietig te
verklaren en van zijn vrouw te mogen scheiden, wat hem ook voort werd toegestaan.
Een paar dagen later
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werd de moeder met haar tweeling naar het gasthuis gebracht. De vader van de
kinderen was, volgens de vrouw, een stuurman, die reeds dood was.

[23 December]
Alweer een strenge winter. Het had op 23 en 24 December extra sterk gevroren, met
een doordringende Oostelijke en Noord Oostelijke wind en het was ‘viement’ koud
geweest. De liefhebbers van arren waren overal druk in de weer. Op 't Y, op den
Buiten-Amstel en ook in de stad op de grachten. Omdat er dik sneeuw lag, konden
ze ook op de straten hun hart ophalen. ‘En waarmede dit jaar besluyte’ eindigt onze
dagboekschrijver ditmaal het jaar 1767.
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Hoofdstuk XXXIV
Anno 1768
OP Nieuwsjaarsdag een mooi brandje, buiten de Raampoort. De molen 't Fortuyn
gaat in vlammen op.
Onder de 4917 kinderen, die in het afgeloopen jaar in de Protestantsche kerken
gedoopt waren, waren 58 paar tweelingen en 9 bejaarde personen, en in Texel zijn
1472 schepen van alle zeeplaatsen binnengekomen, wordt in één berichtje
medegedeeld.

[9 Januari]
Alweer een burgemeester overleden. Dit is nu reeds de vijfde sedert Mei van het
vorige jaar. Burgemeester Jan Calkoen, die, ongehuwd, op 9 Januari stierf, was een
zeer vriendelijk en goedaardig heer geweest, ‘die door sijn ongevijnsde burgertrant
van leeven en gedrag seer bemint was’.

[11 Januari]
Op 11 Januari was er een os, ‘die seekerlijk grooten dorst moet gehad hebben’, op
de Prinsengracht op het ijs gesprongen, was in een bijt gesuld en verdronken en op
den 18den was er op de Anjeliersgracht in een steegje een arme vrouw, genoegzaam
bij haar levendige lijf, van de rotten als opgegeten en overleden. Honderden menschen
gingen daar naar kijken en ook de mannen van de wetenschap stelden er belang in.
Verscheidene ‘curiergijns’ waren er ook bij.
Mr. Jan Pieter Theodoor Huydecoper was sedert 1764 Directeur-Generaal ter Noord
en Zuidkust van Afrika (Guinea). Lang heeft hij het daar in dat ongezonde klimaat
niet uitgehouden en thans was er bericht gekomen dat Sijne Edelhijdt te St. George
Delmina (B.R. maakt er St. George aan del mina van) overleden was.
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Na het overlijden te Geertruidenberg van den luitenant-kolonel F.G. Meybaum,
directeur van 's lands fortificatiën en directeurgeneraal over alle werken en gebouwen
van de stad Amsterdam, was de Heer Cornelis Raus in deszelfs plaats benoemd, die
het directeurschap nu zal ‘kontinueeren en sucsedeere’, ook in de vrije woning boven
de beurs, die, toen de Heer Meybaum in die qualiteit werd aangesteld, voor hem
aldaar vervaardigd was.

[19 Februari]
‘Op 19 Febr. heeft een karel die beseyden het stadthuys een kroeg, het
W i j n b e k k e n , hiew, snags aan de swier sijnde, in een speelhuys aan de
Joodenbreestraat met een van die oppassers of spitsboeven rusie gekreege en gaf
dien oppasser een vreeselijken steek met sijn mes in de buyk opwaarts gaande tot de
korte ribben. Dit is, so gesegt wort, al de darde, die hij so moordadig op dieselve
manier soude gekwest hebben, welke vorige rijsen hij met den Heer Hooftoffisier
heeft afgemaakt, waarom dien Heer hem streng verbooden heeft nooyt eenig mes of
scharp te dragen’.

[10 Maart]
Ter vervanging van Mr. Cornelis Calkoen, die voor zijn uitreize overleden was, was
in 1764 Mr. Willem Gerrit Dedel als ambassadeur van H. Hoog Mogenden naar
Constantinopel gezonden. Op 10 Maart was nu de tijding gekomen, dat de
ambassadeur bij de Ottomannise Porte, Schepen dezer stad, en kolonel van de Edl.
Manhafte Burgerij, aldaar, in den ouderdom van 42 jaar, op 26 Januari, op deszelfs
buitenplaats Bujukdère, aan de Zwarte Zee gelegen, na een langdurige ziekte
overleden was, en dat het lijk van dien gezant den 29sten met alle pracht en praal
aan zijn rang en karakter verknocht te Pera was bijgezet.

[14 Maart]
Mr. Adriaan Isaäc Valckenier, de eenige zoon van den ongelukkigen
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, Adriaan Valckenier (die in 1751 in
de gevangenis te Batavia gestorven was) en die eerst in 1760 uit zijns vaders boedel
de som van 725.000 gulden gekregen had, was plotseling krankzinnig geworden.
‘Op 14 Maart was den Edl. Achtb. Heer Mr. Adriaan Isaac Valckenier, Scheepen
dezer stad, wonende op de Heerengracht, over de Nieuwe Spiegelstraat op sijn
comptoir, toen sijn huysvrouw, die met een
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tante van haar, mevrouw de Kempenaer, in de eetkamer sat, door een knegt liet
vraagen of meneer beliefde te komen eeten, dog nog eenigen tijd wegblijvende, ging
de knegt nog eens naar sijn heer sien, waarop hij als een verwoet mensch in de
eetkamer kwam, haalende uit sijn japon, die hij aan had, een pistool, seggende tegen
sijn vrouw: het is nu lang genoeg, ik sal u den hals breeken, waarop hij het pistool,
dat met een kogel gelaaden was, op sijn vrouw losbrande, welke kogel bij geluk
eeven mis was en agter haar in het behangsel vloog, doch hy was zoo digt met het
pistool by haar hooft, dat al het kruyt in haar tronie vloog. Sy, door den schrik van
de stoel vallende, meende hij dat sy dood was, waarop hy voort een ander pistool
uyt sijn borst haalde, meenende daar sigselfs mee door 't hoofd te schieten, dog de
kogel vloog mede even voorbij en in het blaffon of de zolder, waarop hij, ook
nedervallende, zich tragtte met zijn das te verwurgen, waarop mevrouw de Kempenaer
en eenige dienstboden kwaamen toeschieten, om hem zulks te beletten, verder om
doctor Famars en een curiergijn liepen, die voort kwaamen om medisynen en
aaderlatinge te apliseeren voor den schrik. Mijnheer werd voort in bewaaring gesteld
van menschen die op hem pasten. Men zeyt dat het uyt ongegronde sialosie is
voortgekomen, of door zware hipoconterie in de harsenen, althans doctor Famars
heeft een dicklaratoir gegeven, dat hij somptijts gants niet by sijn sinnen was, waarop
dan door de Heeren van 't Gerecht is geordonneert om hem in zijn huys bij provisie
in nauwe verseekering te houden en wel op hem te passen’. Tot zoover Bicker Raye's
verhaal van het gebeurde.
Twee maanden na dezen moordaanslag, zoo deelt Elias mee, vervoegden de
Hoofdschout, het voltallige college van Schepenen en de Secretaris Testart zich ten
huize van Valckenier, om uit te maken of hij al of niet ‘sanae mentis’ was. Zij vonden
den ongelukkige in een achterkamer, ‘ziende zeer verwilderd en gants niet present
zijnde in zijn raisonnement, zich verbeeldende dat hij vergeven was door zijn vrouw,
op ordre van M.H. van den Gerechte, als een onnut schepsel geworden zijnde voor
de samenleving’.
In een expres daartoe geapproprieerde gevangenis in deszelfs eigen tuin bij
Hillegom (buiten de jurisdictie van den procureur-generaal
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van 's Gravenhage, om van denzelve niet criminaliter vervolgd te kunnen worden)
werd Mr. Adriaan Isaac Valckenier in 't vervolg voor zijn leven opgesloten gehouden.
Hij overleed eerst vijftien jaar later, in 1784.

[23 Maart]
In de Nes, bij de Hal, was in den avond van den 23sten Maart een zuigeling, netjes
opgebakerd, te vondeling gelegd. ‘Nadat dit ontdekt en veele mense daarom kwamen
te staan, kwam daar een meyt, die bij een paruykemaker in de Oude Manhuyspoort
woonde, meede bij staan, seggende: als het een meysje is, dan wil mijn juffrouw, die
geen kinderen hebben, dit kint wel voor haar ygen kint aannemen en opvoeden,
waarop die meyt het kint opnam en besag, dat het een mijsje was, hetselve, beneffens
verschyde buurvrouwtjes tot getuyge, na haar juffrouw bragt, die dit kintje met
toestemming van haar man voor haar yge kint aannam.’ Eenige dagen later hoorden
evenwel Regentessen van het Aalmoezeniers Weeshuis van het geval en eischten
het kind voor het huis op, ‘tot groot leetwezen van die paruykemaker en sijn vrouw’.

[26 Maart]
Wij zijn het met Bicker Raye eens, dat het een zeer zeldzaam ongemak was, waaraan
die makelaar, die nog een fleurig sterk mensch was, na drie of vier dagen, op 26
Maart, overleed. Het was n.l. een waterkoliek, die hij gekregen had, zoodat al zijn
voedsel in water veranderde, waardoor hij zoo menigvuldig malen moest wateren
en bij zulk een quantiteit, dat hij daardoor al zijn krachten verloor.

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

[30 April]
Op 30 April was er een zeldzaam en zeer droevig geval gebeurd op Kattenburg. Een
distillateur had het ongeluk van een seer kwaadaardig wijf te hebben, die hem bij
kontinuatie zoo toermenteerde, dat die man uit desperatie sigselfs verdronk. Hij zou
nu begraven worden, maar de aansprekers
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vonden het huis gesloten. Er werd permissie aan den Heer Hoofdofficier gevraagd
het huis te mogen laten opensteken. Binnengekomen vond men, dat het wijf zich in
een hangkast verhangen had.

[5 Mei]
Op den 5den Mei was een jongen van een jaar of tien, twaalf, een distillateurswinkel
binnengestapt en had een borrel besteld, die hij met veel gratie en smaak uitdronk.
Eenige klanten verbaasden er zich over, dat die jongen zoo smakelijk jannever kon
drinken. Maar de hospes zei, dat als de menschen hem wilden trakteeren, hij er nog
wel zes zou uitdrinken. Dat wilde men toch wel eens zien en men beloofde den jongen
voor iederen borrel, die hij op zou drinken, nog een dubbeltje extra. Gevolg was dat
de knaap zooveel jenever dronk, dat, toen hij naar huis wilde gaan en even op straat
was, hij morsdood neerviel.
Op last van den Heer Hoofdofficier zou de zaak scherp onderzocht worden.
Harmanus Kruyskerk was een vondeling. Hij was bij een kruiskerk gevonden vandaar zijn naam - en hij was in een godshuis groot gebracht. Maar Harmanus was
door zijn zuinigheid en neerstig oppassen en de menschen eerlijk en braaf te
behandelen een considerabel rijk man geworden en stond bekend als 't rijke
schippertje. ‘Hij liep dagelijks met sakken met gelt onder de arm, die hij voor desen
en genen in den Haag aan interesten ontfangen hat, waardoor hij veel gelt won en
souw om een dubbeltje te verdienen in zijn hooge jaaren wel tien gragte ver het gelt
gedraage hebben’.

[17 Mei]
Den 17den Mei wordt medegedeeld, dat dese nagt om één uur Sijne Exellentie den
Hoog Edl. Gestrengen Heer Cornelis Schrijver, Luytenant-admiraal ten dienste van
de Vereenigde Nederlanden, resorteerende onder het Edl. Mogende Collegie ter
Admiralitydt van Amsterdam, in den ouderdom van 81 jaar, 3 maanden en 17 dagen,
na een ziekte van drie weeken overleden was, ‘hebbende van kintsbeen af ter zee
gevaaren, en in 't jaar 1711 al Capitijn geweest. Hij was een braaf offisier, doch seer
haastig, opvligend, neetelig en niet ligt om met diegeene, daar hij iets tegen had, te
versoenen,
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waardoor hij sig bij velen gehaat maakte en dus niet veel vrinden hat’. Zijne
Excellentie werd op 21 Mei, volgens zijn begeeren, zonder eenige staatsie en zoo
eenvoudig mogelijk in de Westerkerk begraven.

[30 Mei]
Van het bezoek van den Erfstadhouder met zijn gemalin aan de stad op 30 Mei geeft
Bicker Raye een uitvoerig verslag.
Op dien dag was zijn Doorluchtige Hoogheid onze zeer geliefde Prins van Orange
en Nassau, Erfstadhouder, benevens Hare Koninklijke Hoogheid, Mevrouwe deszelfs
gemalinne met de alderuiterste pracht en staatsie ingehaald. Op het Stadhuis, dat
daartoe zeer prachtig was geprepareerd, hadden zij hun intrek en logement genomen.
's Avonds was het Stadhuis ‘ongemeen kostbaar en pragtig alsmeede alle de huysen
van de stad onbeschrijflijk fraay geillumineerd. De sestig compagnieën Burgers
stonden bij het inkomen van die hooge personagien met haar gevolg, waaronder de
hertog van

De Schouwburg op de Keizersgracht.

Wolfenbuttel en verder hoog geselschap als bediendens en equipasie, in twee rijjen
geschaart van 't Haarlemmerpleyn, langs de Haarlemmeren Nieuwendijk tot voor
het Stadtshuis op den Dam.
Op den 31 Mei zijn de hooge personagien en gevolg, beneffens de Heeren van de
Regeering uit zeylen geweest, op 't IJ, naar Sardam, Durgerdam enz.’
Op den 1 Juni had Zijne Hoogheid sessie genomen op de Admiraliteit, in de
Oostalsmede in de West-Indische Compagnie. Vervolgens was er groot cour op 't
stadhuis van heeren en dames en na het eten, om zes uur, reed het hooge gezelschap
met Zijn Doorluchtigheid den hertog van Brunswijk
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Wolfenbuttel en Edl. dames van 't hof, benevens de Heeren van de Regeering, in vijf
koetsen met zes en ontelbare koetsen met twee paarden bespannen van 't stadhuis
naar den Schouwburg op de Keizersgracht. ‘Voor de Reestraat gekomen sijnde, had
Hendrik Leuveling, een seer swaarlyvig man, die sergiant in de compagnie van den
Edl. Manh. Heer kapiteijn P. Clockenaar was, en naast de koets van Sijn Doorlugtige
Hooghijt en Mevrouwe de Prinsesse ging, door den aandrang van volk, dat uit de
Reestraat quam om het Doorlugtige paar te zien, het ongeluk van te vallen en met
zijn helbaart het seyglas van de statiekoets, waarachter Hare Koninklijke Hooghijt
zat, aan stukkent te slaan, dat de stukken glas in Haar Trony en op Haar Boesem
vielen, maar per groot geluk geen de minste letsel als de schrik veroorsaakte’.
Op den 2den Juni, waren Hunne Hoogheden 's morgens te voet naar de Nieuwe
Kerk geweest om die te bezichtigen en vervolgens naar de Oude Kerk gereden en
van daar naar de Admiraliteitswerf, waar een klein scheepje te water werd gelaten.
Toen het hooge gezelschap hier alles bezichtigd had, ging men naar de Oost-Indische
werf en vervolgens weer naar het Stadhuis terug, waar 's avonds een ‘Baal werd
gehouden, waarop meer als veertien honderd personen genoodigt waren, 't welk
onbegrijpelijk fraay en schoon was’.
Den 3den Juni ging het hooge gezelschap naar het huis van den heer Gerard
Braamcamp om deszelfs fraai kabinet van schilderijen en andere frayigheden te zien.
Vervolgens naar het Aalmoezeniershuis, daar vandaan naar de ‘Joode- en Smouse
Kerken’, en vandaar naar het Oudemannenhuis. Vervolgens weer naar het stadhuis
en na het eten, om half acht uur weer naar den Schouwburg en na afloop naar de
Nieuwe Heerengracht over de Plantage om de illuminatie van den Heer
Equipagemeester Mr. W. Sautijn te zien, die uitmuntend fraai was, en om een
regenbuitje op 30 Mei niet was door gegaan. Van hier ging men naar het Prinsenhof,
dat voor de tweede maal geillumineerd was en vervolgens naar het Stadhuis. ‘Den
4den Juni, 's morgens om acht uur, toen de geheele Burgerij weer in twee ryjen
geschaart van het Stadhuis, de Heerengracht langs, tot aan de Uyterse Poort stond,
is Sijn Doorluchtige en Koninklijke Hoogheid en desselfs gevolg uyt dese stad met
jagten
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van de Berenbijt, over Weesep en vervolgens de Vegt langs, na op 't Huis te Zuylen
gegeeten te hebben, over Uytregt na Soestdijk en vervolgens naar het Loo vertrokken’.
‘Godt geeft haar goede Rijsen en gesonthijt’, wenscht Bicker Raye. N.B. van alle
hetgeen dat bij de komst van Sijn Doorl. en Kon. Hooghijt en desselfs verblijf alhier
is voorgevallen, sal door den Heer Wagenaar, Historyschrijver dezer stad, een zeer
nette en echte beschrijving van uitkomen, alsmede ook 13 printverbeeldingen.

[22 Juni]
Op 22 Juni wordt bericht dat de makelaar Nicolaas van Santen overleden is, dat hij
een ‘seer stark mens’ was en dat zijn echtgenoote ‘seer stark’ aan den drank was,
waarom zij in het Verbeterhuis was opgesloten.

[30 Juni]
Op 30 Juni alweer eens hoog bezoek. De jeugdige koning van Denemarken is met
groot gevolg - 59 personen - in de stad gekomen en is afgestapt in het O.Z.
Heerenlogement. Een groot gedeelte van het gevolg werd echter in twee logementen
in de Nes, in ‘de Star’ en ‘de stad Lions’ ondergebracht. De koning bleef hier een

week en vertrok na al het merkwaardigste bezichtigd te hebben, op 6 Juli, naar den
Haag1). Hij wordt ons beschreven als ‘een seer jong persoon van ongeveer twintig
jaar, niet lang en met zwaar blond ygen haar, en laat hier veel roem naar door sijn
vrindelijke beleefthijt en genereusitijd’.

[2 Juli]
Op 2 Juli wordt n.l. genoteerd, dat er een zwaar ongeluk op de Vischmarkt gebeurd
is, waar een ‘sliepschaaremes’ stond om hakmessen te slijpen; een sleeperszoon liep
tegen een hakmes aan, viel en een pees van zijn been werd doorgesneden.
1) Dit moet de reis geweest zijn, waarop de koning te Altona kennis met Struensee heeft gemaakt.
Diens aanwezigheid als lijfarts wordt door Raye niet vermeld, wat hij wel zou hebben gedaan,
als hij geweten had, welke rol hij weldra zou spelen.
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[7 Juli]
Iemand, die een jaar geleden een ander per ongeluk had gedood werd op 7 Juli, nadat
zijn onschuld was gebleken en de zaak ‘beprossedeert sijnde, gepardonneert en op
vrye voeten gelaaten’.

[11 Juli]
11 Juli ‘Heeft eenen Jan Lalo, die so geseyt wort als student te Leyde om sijn quaedt
gedrag die stadt is ontsegt, met nog een Heer of twee in een speelhuys bij de Niwe
Markt, kwestie gekregen met vier matroosen, waarvan een tot der doot toe gekwest
is’.
Van 23 Juli tot 27 Augustus is Bicker Raye in Maarsen en Breukelen geweest. Tijdens
zijn afwezigheid zijn er geen andere ‘nouvelles’ voorgevallen, ‘als dat een voorname
jood bij een christenmeissie in de Plantagie geatterapeert is’. Men vertelde dat deze
zaak aan den Heer Hoofdofficier 8000 gulden zou hebben aangebracht.

[27 Augustus]
Op 27 Augustus, even voor zijn vertrek naar Amsterdam, had Bicker Raye van den
Heer David Franco Mendes te Maarseveen, bij 't Swarte Varken aan de Vecht, ‘het
buytenplaatsie’ Geesbergen1) voor den tijd van drie jaar gehuurd, tegen een jaarlijksche
huur van 325 gulden, ingaande 1 Februari 1769. Het volgende jaar zal hij dus van
zijn nieuw buitenverblijf kunnen profiteeren.
Op den Binnen-Amstel, oostzijde, tusschen de Magere brug en de Nieuwe
Prinsengracht had men ontdekt, dat sedert eenigen tijd, in de boomen, zoowel die
aan den waterkant, als bij de huizen (er waren dus destijds twee rijen boomen op den
Amstel) millioenen weegluizen tot boven in de toppen waren, die bij duizenden naar
de huizen kropen.
Oorzaak hiervan was, naar men meende, ‘door de vele joden die in de
Jodenkerkstraat wonen en van dat vee rykelijk versien zijn, dagelijks haar matte,
mandewerk en kinderwiegen, daar sy die dieren in vangen, tegen en by die boomen
uytslaan en schoonmaaken, waardoor die dieren in de boomen souden gekroopen
sijn en hadden sich daar kragtig vermenigvuldigt. De boomen sijn daar altemaal
geteert en duysenden mensen gaan daar dagelijks na toe om sulks te sien’.

1) De naam van het zeer bescheiden huis, dat nog altijd ten noorden van Maarsen aan de Vecht
ligt, is Geesbergen en niet Geertsbergen, gelijk Raye bij den aankoop schrijft. Later schrijft
hij den naam correct.
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[4 September]
Op dienzelfden dag, 4 September, wordt ons gemeld, dat de Nieuwe Korenbeurs
voor het eerst door de H.H. Korenkoopers ‘ter Negotie geamploieert’ is en in gebruik
genomen.

[13 September]
Op 13 September had Bicker Raye van den wijnkooper Johannes Rijke een verhaal
gehoord van een schoolmeester, een zekere Jacob Creken, te Voorhout, wiens moeder
bij zijn vader, in elf kramen, niet minder dan vijf en twintig kinderen had ter wereld
gebracht, waarvan de schoolmeester er één was. De vrouw had n.l. drie maal drie,
vijf maal twee en twee maal één kind gebaard. Zij had nog twee zusters en met haar
drieën hadden zij eens, in één dracht,

niet minder dan elf kinderen gebaard.
‘Hetgeen om de seltsaamhijt hier te boek staat’, schrijft onze verslaggever.
Dit jaar een extra vroolijke kermis. Burgemeesteren hadden alle spellen gepermitteerd,
‘sodat het van konstenaars en andere liefhebberijen gekrielt’. Er waren ook weer
Engelsche en Fransche pikeurs, die zooals de hiervoor genoemde Baates wonderen
op paarden deden. Op de Botermarkt was een ‘karel te zien, die dagelijks een zeer
groote kwantitijt kiselsteenen vreet, soodat deselve als in een groote sak in sijn buyk
rammelen’.

[12 Oktober]
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Op 12 October had de heer van der Voort zijn betalingen gestaakt tot groote
verwondering van vele menschen; ‘hebbende met syn vroutie Juffrouw de Wilt, toen
hij korte jaaren geleede troude, ontrent vier tonne goudts bij elkander gebragt. Hij
maakte konsiderabele depanse in allen dingen en hat wel twintig paarde op stal’.

[9 November]
Op 9 November werden er's avonds door dienders en ratelwachts wel negen en dertig
‘kruyshoeren’1) in de kortegaardens (wachthuizen)

1) Kruyshoeren zijn vermoedelijk straatprostituées; herhaaldelijk vond ik in de verhooren, dat
waardinnen gestraft werden, omdat zij vrouwen ‘op de kruysbaan’ hadden gestuurd.
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gebracht. Den volgenden dag moesten ze allemaal naar de Boeyen, wat natuurlijk
een heele oploop veroorzaakte. Er was één bij van zeventig jaar en eenigen van 14
en 15 jaar. Het meerendeel ging ten slotte naar het Rasphuis, waar eenigen zelfs te
water en brood opgesloten werden. Een klein gedeelte werd weer vrij gelaten en er
ging ook een partijtje naar het Spinhuis.
Het was een heele opruiming onder dat volkje geweest.

[7 December]
Op 7 December 1768 wordt aangeteekend: ‘tegenswoordig sijnder konsiderabel veel
kinderen, als ook veel menschen van jaaren aan de kinderpokken overleeden, sijnde
op 11 deser sestig kinderen, die daaraan gestorven waaren, begraaven en der sterven
nog daagelijks seer veel aan’.

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

334

Hoofdstuk XXXV
Anno 1769
[25 Januari]
OP 25 Januari wordt vermeld, dat de Muiderpoort reeds sedert eenige dagen aan 't
zakken was en op den 28 en 29sten Januari, dat de heele poort met nog een groot
stuk van de vestingmuren in elkaar was gezonken. Alles zou moeten worden
afgebroken en er zou een nieuwe poort moeten gebouwd worden, ‘dat konsiderabel
veel gelt kosten sal en wel drie jaar sal duren, eer men die niew te maaken poort sal
kunnen gebruyken’.

[6 Februari]
Bij het overlijden van Mr. Gerbrand Elias, die op de Heerengracht over de
Driekoningenstraat in ‘Soli Deo Gloria’ had gewoond, schrijft Bicker Raye: d.d. 6
Februari is de WelEdl. Achtb., zeer prijswaardige en van een ieder zeer beminde
Heere Mr. Gerbrand Elias, afgegane President Schepen, Raad en Bewindhebber der
Oost Indische Compagnie, in een ouderdom van veertig jaren en elf maanden, na
een ziekte van zes dagen, bestaande in ‘onafgaande brandende koortsen, met
kontinueele ijlheid verselt, tot smertelijke droefhijt van sijn brave weduwe, juffrouw
de Wilhem van haar zelfs, overleden, die met vier kleine kinders en, zoo gezegd
wordt, vier maanden swaar, blijft sitten. Sijnde hij op 11 Februari in de Nieuwe Kerk
in de graftombe van den Heer Admiraal de Ruyter begraven’.

[24 Februari]
Dat gaf daar op den 24sten Februari een heele consternatie toen de paarden van de
koets van den Schepen Willem Backer van voor 't stadhuis op hol sloegen en langs
het huis van den collecteur van Eijk het Damrak oprenden, waar juist de zeevisch
werd opgegeven. De koets ging aan stukken, maar de paarden vlogen de markt op,
met een gedeelte van het onderstel. Het is te begrijpen, dat de
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vischvrouwen uit elkaar stoven en een goed heenkomen zochten. Er gebeurde geen
verdere ongelukken, ‘als dat de visvrouwen, seer ontstelt, drinken en pissen moesten’.

[25 Februari]
Een meid was op 25 Februari op den Fluweelen Burgwal in het water geraakt en het
duurde wel een groot kwartier voor men er haar weer met een haak had uit gehaald.
Zij werd voor dood in huis gebragt, ‘dog men appliseerde voort de nieuwe manier
om haar van agteren een tabaksklisteer te setten en haar soveel mogelijk te verwarmen,
't geen van dat effekt was, dat sy binnen twee uur weer volkoomen herstelt was’.
Twee jaar te voren was de Maatschappij tot redding van drenkelingen opgericht, die
o.m. dit middel aanbevolen had om de levensgeesten weer op te wekken.
Een jongeling van goeden huize, die bij den Heer Dedel, als comptoirknecht, een
paar jaar gediend had en meer ‘depanse’ gemaakt had, als hij betalen kon, was voor
eenige schulden, in totaal ongeveer 3000 gulden, door zijn crediteuren in de gijzeling
gezet. Een jood uit den Haag zat voor een groote schuld, die hij op schelmachtige
manier, door menschen te bedriegen, gemaakt had, mede in gijzeling in hetzelfde
hok. Zijn vrienden beloofden nu aan den jongen man, dat zij met zijn crediteuren
zouden accordeeren en hem uit de gijzeling zouden helpen, mits, dat hij hen na zijn
in vrijheid stelling zou behulpzaam zijn hun vriend te verlossen. De jonge man zou
een kist laten komen, om er zijn goed enz. in te pakken en in die kist zou dan die
jood, die zeer klein van postuur was, uit de gijzeling ‘echiapeeren’. Dit gelukte dan
ook uitstekend en den volgenden morgen was de vogel gevlogen.

[2 Maart]
Op 2 Maart stierf de huisvrouw van doctor Slosser. Zij was nog pas 18 jaar oud en
zes à zeven maanden zwanger. Dit was reeds zijn tweede vrouw. Ook de eerste was
op zeer jeugdigen leeftijd gestorven. ‘Johannes Slosser, Medicinae Doctoor en medelid
van de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen te Londen, overleed zelf
zeventien dagen na zijn huisvrouw, na een korte ziekte van purper koortsen, in 't
fleur zijns levens. Sijn Edl. maakte zeer veel opgang in de
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praktijk en was van veele mensen seer bemind, sijnde een aardig galant man en
principaal mogten hem de dames zeer wel lijden’.

[24 Maart]
Op den 24sten Maart was de Prinses door den zeer gerenommeerden Heer
Vroedmeester Albertus Titsing, die per post uit Amsterdam gehaald was, van een
dood Prinsesje zeer voorspoedig verlost. Het kind was, naar het zeggen van een
vroedvrouw, reeds voor de komst van den Amsterdamschen vroedmeester dood.
H.K.H. bevond zich naar tijdsomstandigheden ‘zeer mooytjes’.

[2 Mei]
‘Op 2 Mei zijn wij met een afgehuurde schuyt met al onze bagage en meubelen naar
ons gehuurde plaatsje Geesbergen bij Maarsen gegaan. God geve ons daar gezondhijt
en veel vergenoeging op’.
Tijdens zijn verblijf op Geesbergen was er tijding gekomen, dat de huisvrouw van
den Heer Hendrik Bakker te gelijk met haar jongste zoontje ‘aan de kindere siekte’
overleden was, die bij haar in één kist begraven werd, ‘sijnde dit een seer smertelijk
verlies voor dien heer, also die mensen malkanderen seer beminden en als engelen
leefden, blyvende hij nog met verschyde kinders over, dog hebben geen noot van in
't Weeshuis te sullen komen, also dien Heer seer rijk is’.
Door het overlijden van haar man, den ouden heer Gerardus Borsius, drukker van
de domineesbriefjes, met wien zij verleden jaar getrouwd was, was de dochter van
dominee Kulenkamp, die nog in de fleur van haar leven was, een rijke weduwe
geworden.
Behalve een groot aantal overlijdensberichten, worden in de maand Juni drie
‘gevallen’ vermeld, die te Amsterdam gebeurd waren. Een jonge man was aangerand
en bestolen, maar de dief was gepakt en had zelfmoord gepleegd. Het lijk werd,
zooals dat gebruikelijk was, aan één been aan de galg op de Volewijk gehangen.
Een wonderdokter had het te kwaad met zijn buren, die zijn stoep met allerlei
vuiligheid besmeerden. De man liet nu zijn stoep weer schoonmaken, maar toen
kwam er een beetje van die vuiligheid bij een buurman terecht. Gevolg, hevige ruzie
en de vrouw van den
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buurman gaf den wonderdokter zoo'n slag, dat de man er niet meer van bovenop
kwam. Maar bij het openen van het lichaam, hadden toch de Inspektooren bevonden,
dat niet die slag, maar een oud ongemak in de borst, dat doorgebroken was, oorzaak
van 's mans dood was.
‘Het darde geval is van een kistenmaker, wonende in de Beulingstraat, die een seer
quaadaardig wijf hat, die haar man, schoon hy veel gelt hat en won, geen eeten gunde,
eetende selfs heel lekker en gaf haar man niet als klieken en brokken, seggende: dit
is goet genoeg voor jou smoel’. Waarop de man stilletjes naar boven ging en zich
verhing. ‘Een jongen, naar booven loopende, begon yselijk te schreeuwen, waarop
de knegts naar boven liepen en sagen de baas op de solder hangen, twelk so veel
gerugts maakte, dat de Heer Hooftschout van dat wijf ses duysent guldens geijst
heeft, anders soude hy meede als een selfsmoordenaar aan de beenen worden
opgehangen, dog het is per gratie nog voor vier duysent guldens afgemaakt’.
Bij het overlijden van Mr. Cornelis Graafland Jansz., oud-Schepen, wordt vermeld,
dat deze oude heer, ofschoon zeer schrander en bij uitstek verstandig, ‘gants niet
vrindelijk tegen zijn evenmensen was en hat sulke schuddingen met sijn hooft en
trekkinge in zijn wesen dat hem altoos de paruyk seer scheef stont en men hem op
het uyterlyke gants niet voor een verstandig mens sou hebben aangesien’.
In Juli wordt nog aangeteekend, dat er in Maarsen een kind te vondeling is gelegd,
dat van onderen ‘stijf van de luysen stond’, en door een vrouw die ‘suygs’ was, verder
zou opgevoed worden. Het had den naam Julius van Maarsen gekregen, omdat het
in de maand Juli gevonden was.
Verder ‘dat te Amsterdam, binnen de tijt van 5 of 6 daagen, in één huys aan
sogenaamde rotkoorts overleeden is de heer Baaselman dominee van een van de
Latijnse scholen1), desselfs huysvrouw, twee kinderen, een meydt en de knegt’.
Een schandaaltje in het rustige Maarsen. Mevrouw de weduwe van den Heer Mr.
Jan de Dieu, die hier te Maarsen een buitenplaatsje

1) Hier maakt Raye een zonderlinge vergissing. School dient hier voor klasse te worden
aangenomen; aan de Latijnsche school - er was er maar één! - was evenwel geen predikant
verbonden.
Uit het boek der jaarwedden werd mij de zaak duidelijk; de heer Baarselman was nl. conrector
aan de Latijnsche school en hij is juist op dat tijdstip gestorven.
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bewoonde, naast het huis ter Meer aan het Kerkpad, was er met haar koetsier, genaamd
Georgie, vandoor gegaan naar Vianen, voornemens zijnde om met dien kerel te
trouwen.

[2 September]
Op 2 September werd mevrouw de Dieu, op verzoek van haar zoon, ‘stadtskint’1)
gemaakt en werd het huis verzegeld en bewaarders aangesteld. De moeder had echter
het Hof van Utrecht in den arm genomen en op 6 September werden die bewaarders
er weer uitgezet, ‘dat een seer groote opschudding in Maarsen heeft veroorsaakt’.

[26 Augustus]
Op 26 Augustus (1769) kwam de ‘groote en zeer vermaarde Corsische generaal
Pascal Paoli2) van Utrecht, langs de Vecht, met een Staatenjacht, ook langs Maarsen.
“An passant” had hij op vele plaatsen het merkwaardigste bezichtigd en van alle
menschen seer veel politesse genooten, o.a. van de heer Jacob van Beek, woonende
op de hofsteede Soetendaal, dewelke, toen het jagt daar stond voorbij te vaaren,
versogt hetselve eens eeven aan mogt leggen, vereerende dien grooten man een
mandtje met excellente blaauwe rype druyven uyt sijn druyvenkas, die seer gratieus
wierden geaccepteert’.
In Amsterdam, waar de hooge meneer in ‘de Star’ in de Nes logeerde bezichtigde
bij het merkwaardigste w.o. natuurlijk het wijd vermaarde kunstkabinet van den heer
Braamkamp.

[17 Oktober]
Op 17 October gaat de familie weer van Geesbergen naar Amsterdam.
De Heer Hendrik Verschuur, de substituut-afslager van de Vischmarkt en vele jaren
de rechterhand van Jacob, had eindelijk wegens zijn hoogen leeftijd het ambt neer
moeten leggen, dat hij omtrent veertig jaren (dit is niet geheel juist - tegelijk met
Bicker Raye was Verschuur in 1736 benoemd) met veel ‘Figelantie’ en vlijt had waar
genomen.

1) Stadtskind gemaakt, onder curateele geplaatst.
2) Pascal Paoli, de bekende Corsicaan, die tot twee keer toe getracht heeft zijn land onafhankelijk
te maken van Frankrijk. Napoleon, tijdens den eersten opstand geboren - ‘je naquis quand
ma patrie périssait!’ - heeft hem eerst zeer bewonderd en bij een latere poging tot bevrijding
bijgestaan; later werd hij zijn verbitterde vijand. Het bezoek aan Holland had plaats tijdens
zijn ballingschap.
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[18 November]
Op 18 November (1769) overleed de weduwe van den Schepen Mr. Jan van den
Bempden, Esther Elisabeth Tulp, de laatste van dat geslacht, in den ouderdom van
drie en negentig jaar en zes maanden3), ‘hebbende beleeft, dat Haar WelEdl. geb.
Kints-, Kints-, kinderen getrout waren’.

3) Het klinkt als een sprookje, als we lezen, dat de man van de in 1769 gestorvene in 1688
secretaris en in 1702 schepen was geworden. Mr. Jan van den Bempden was 17 jaar ouder
dan zijn vrouw, die 47 jaar weduwe is geweest.
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Jacob's neef, Mr. Joan Raye, Heere van Breukelerwaart, is op 29 November van
deszelfs langdurige reizen (hij was 5 jaar in Constantinopel aan het gezantschap
geweest) weder, in een complete gezondheid, in deze stad gearriveerd.

[29 November]
29 November ‘Is het konsiderabele groote huys van den Heer Jan Geelvinck, scheepen
deeser stadt, staande op de Heerengragt, hoek Spiegelstraat, publiek gevijlt en
opgehouden voor f 250.000’.

[9 December]
Op 9 December is de Heer Mattens, een ijzerkoopman, overleden. ‘Latende een zeer
schoone vrouw na, die het, ofschoon sij twee kinderen heeft, aan geen galants
mankeeren sal’.

[15 December]
Ook in de hoogste standen deed de gevaarlijke pokziekte zich gelden. Op 15 Dec.
1769 teekent Raye aan: ‘om deese tijd heeft Haare Kon. Hooghijt Mevrouwe de
Prinsesse van Oranje, de kindersiekte gekreegen, en also deselve van een seer kwaade
soort waaren, eenige daagen in het alderuyterste gevaar geweest, dog door den Zeegen
van Godt Almachtig is deese Hoogwaarde en seer geliefde Vorstinne tot
onuytspreekelijke vreugde van Haar Gemaal, onsen Erfstadhouder en alle deszelfs
Landt ingeseetenen weder gelukkig herstelt’.

[28 December]
Mr. Guillielmo Pels was zeer subiet op 28 December overleden. Deze Commissaris
van den Honderdsten Penning en Vendumeester van de Lommerd was ‘een seer
swaarlijvig mensch, kost vreeselijk eten, en niet minder drinken’.
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Hoofdstuk XXXVI
Anno 1770
[20 Januari]
VAN een zakkenroller en een zielverkooper vertelt Raye ons op 20 Jan. 1770. Toen
werd er een man gehangen, waarmee de dienders bij zijn arrestatie nog al last gehad
hadden; hoewel hij geboeid was, was hij op den Dam van den wagen gesprongen en
gevlucht. Later hadden zij hem weer gepakt op de Botermarkt, ‘daar hy besig was
met een goudt orlogie, dat hy een Luyterse dominé uyt de sak gestoolen hat, te
verkoopen, stellende hem teweer als een leeuw’. Nu moest hij zijn straf ondergaan;
de beul was erg onhandig en deed hem den strop scheef om den hals, waardoor hij
nog wel tien minuten geleefd heeft. Zijn lichaam ging naar de snijkamer. Onder de
gegeeselden en gebrandmerkten was een zielverkooper, die seer gruwelijk met seer
veele menschen geleeft heeft en haar tegens haar sin, nadat hy haar schrikkelijk
geslaagen en getoermenteert hat, na Oost- en West Indien gesonden heeft.
Arme Jacob! Van Februari tot Juni heeft hij zeer zwaar, aan handen en voeten, aan
de podagra geleden en was hij niet in staat te schrijven. Zoo goed en zoo kwaad als
't gaat, zal hij ons toch een en ander berichten, van wat er in dien tijd is voorgevallen
en dat hem nog in de memorie geschoten is.

[1 April]
Onder de talrijke overlijdensberichten is op 1 April dat van Mr. Johannes Ploos van
Amstel, directeur van de societeit van Suriname, die op 70 jarigen leeftijd stierf,
‘zijnde geweest een zeer politiek Regtsgeleerde, die vele quaade zaken goet wist te
maken, waarom hem de publieke Plijtbaaly ontzegt was, maar hij had zoo veel te
doen met konsultatiën aan zijn huis te geven, dat hij considerabel veel gelt 's jaars
won.’
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[26 Mei]
Van zijn vriend Frederik Schoonweer, een praktiseerende boekhouder, vol praktijk,
die op 26 Mei overleed, zegt Bicker Raye, ‘dat hij een sterk man was, een bij uitstek
seer graag eeter, die ook zijn glaasie wel lustte, zoodat als hij in de Doelen, waar hij
bij ons in het collegie was, bij de maaltijd een seer groote kwantitijt spijs en drank
kost verslinden’.

[7 Juni]
‘Op 7 Juny (1770) is de Heer Jacob Schues, extera groot en konsiderabel rijk man,
in den ouderdom van twe ent negentig jaaren overleeden. Sijn Ed. hat een dochter
gehat, die met den H.E.Gr.Achtb. Heer Henderik Hooft, Burgemeester deser stadt,
is getrout geweest, welke daame overleeden sijnde, weder een dogter heeft nagelaten,
dewelke getrout is met den Heer Kliffort, welke daame al het magtig kapitaal van
dien ouden heere, Haar Weled. Grootvader, erft’.
Jacob Schues, Engelschman van geboorte, was klein begonnen; Elias deelt een
brief, uit 1746, mee van iemand, die hem lang geleden gekend had; ‘over (vóór) een
jaar of 25 was hy so een klijn koopmannetje en het was er wel so slegt in sijn huys
gestelt, dat een blint paart daar geen schaden in soude gedaan hebben, sodat de man
een considerabele stuyver gelt in die korte jaaren moet gewonnen hebben1)’.

[14 Juni]
In verband met de ongesteldheid van Jacob kon de familie dit jaar eerst op 14 Juni
naar Maarsen op Geesbergen gaan. Onze dagboekschrijver is er nog zoo naar aan
toe, dat hij zich en in uit de schuit heeft moeten laten dragen.
De heer Heuning, ‘onderrigter in veel taalen’, had, bezweet zijnde, te schielijk
gedronken, had een overval gekregen en was gestorven. Hij had bij zijn vrouw, drie
à vier en twintig kinderen gehad. Slechts twee waren er van die paar dozijn
overgebleven.

1) Afgezien van het merkwaardige van dezen self made man, is zijn persoon voor ons van
belang, omdat zijn fortuin later ten goede is gekomen aan een der grootste figuren van onze
geschiedenis en dezen een onafhankelijke positie heeft verschaft, die hem in staat stelde een
rol van beteekenis te spelen, nl. Gijsbert Karel van Hogendorp, die gehuwd met Hester
Clifford, die in 1795, toen hij juist door zijn ontslag als pensionaris van Rotterdam in
moeilijkheden verkeerde, door den dood zijner schoonmoeder beheerder van een groot fortuin
werd. De erfenis bedroeg voor elk der beide dochters f 488 334, benevens een aanzienlijk
bedrag aan vorderingen en participaties, dat voorloopig onverdeeld bleef. Van arm rijk
geworden, besloot hij in den handel te gaan; het kantoor Jacob Schues zette hij voort onder
zijn eigen naam; later trekt hij zich op het huis Adrichem te Beverwijk, dat hij ook van zijn
schoonmoeder geërfd had, terug. Men zie hierover een belangwekkend artikel van dr. Leonie
van Nierop in Ec. Hist. Jaarboek, XV, 1.
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Het gaat met onzen dagboekschrijver nog lang niet naar wensch: ‘Tot heeden toe
ben ik sedert de maandt Maart nog buyten staat om te kunnen staan of gaan,
niettegenstaande den seer ervaren en gerenommeerden curiergijn Leonnart van
Loenen, wonende te
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[3 September]
Uytregt, alle vlijt en moeyte aanwend om mijn beenen met stooven en smeeren weder
aan den gang te brengen, dat tot nog toe wynig effect doet’, teekent hij op 3 September
aan.

[4 September]
4 Sept. ‘Mijn huysvrouw is door den Hooggel. en seer gerenommeerde Doctoor
Scholts, woonende te Uytregt, voor haar langdurige indispositie van zenuwsiekte en
by aanhoudenthyt konsiderabel sweeten, dat haar so horribel verswakte, dat sy sulks
niet lang meer kost uythouden, geordonneert om alle morgens op haar naakte lighaam,
een of twee emmeren kout waater, so uyt de Vegt geschept, te laaten gieten, hetgeen
haar Edl. nu reets drie weeken gedaan heeft, en omdat sulks haar wel bekompt,
geresolveert is, so lange als wy nog hier buyten sijn, te kontinueeren’. Die doctor,
die nu eens niet uitsluitend met aderlaten en klisteer werkte, zooals het meerendeel
van zijn collega's, had wel succes met zijn koudwatermethode. Ze hadden een goed
exempel aan een oude juffrouw, die al jaren zeer lam was en alleen met behulp van
twee menschen, en dan nog op krukken, gaan kon. Professor Woertman had haar
toen geordonneerd ‘alle morgens een half kwartier in een trog of bak, in koud water,
nakent, te gaan liggen en is daar reets so van herstelt, dat sij so vigilant gaat en
onvermoeyt wandelt, alsof sij een koore danseresse was’.

[13 September]
Het ‘wegbrengen’ van schepen kende men toen ook reeds. Op 13 September wordt
genoteerd: ‘om deze tijd is een jood in de Boeyen geset, die valse assurantie op een
schip had laaten doen, en souw dit schip in zee a dessijn door den schipper, die daar
ook van wist, gesonken zijn, de schipper is mede geaperendeert en sit in de Boeyen’.

[28 September]
Op den 28sten September overleed de Heer Cornelis Prins, die vroeger een voornaam
stalhouder op den Singel over de Munt was geweest en ook een groot paardenkooper.
Hij was op ruim tachtigjarigen leeftijd te Abkoude overleden, ‘sijnde geweest een
extra ordinair sterk mannetje, die seer veel gezelschappen, daar braaf gedronken
werd, tot zijn dood heeft bygewoond, en was de vrouwelyke sexse altoos mede seer
toegedaan geweest’.
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[1 Oktober]
Eenige dagen later alweer een drankliefhebber, die het tijdelijke met het eeuwige
verwisselt. Op 1 October is monsieur Wessel Steenhof, oester-, haring- en
zoutevischverkooper op het hoekje van de Vischpoort op den Vijgendam overleden;
hij was lange jaren zeer zwaar aan den drank ‘janneever’ geweest en kon met geen
borreltje daags toe, zijnde 3 à 4 maal op een dag dronken en nuchteren, zoodat het
onbegrijpelijk was, dat hij het nog zoo lang had kunnen uithouden. Hij liet een brave
vigelante vrouw na, die door de wandeling ‘Scheele Lijsje’ genoemd werd, en
heelemaal niet rouwig is om haar mans dood, ‘also hij haar lang verveel hat.’

[14 Oktober]
Op 14 October overleed zijn nicht en ‘buurvrijster’ op de Keizersgracht de WelEdl.
geb. Jongvrouwe Eva Alewijn, na een langdurige indispositie van de waterzucht,
zijnde geweest een brave stille dame.

[31 Oktober]
Mr. Jan de Bas, die zoo ongelukkig getrouwd was en wiens vrouw eenige jaren
geleden in het Verbeterhuis was geplaatst, stierf op 31 October.
‘d.d. 31 Oct. is de WelEdl. Gestr. Heer Mr. Jan de Bas, tweede sikretaris op de
Weeskamer en Commissaris van de Nagtwerkers, in den ouderdom van 52 jaren, op
deszelfs buitenplaats tot Baambrugge, genaamd Bassenhof, zeer ellendig overleeden,
hebbende sich uit disperatie, omdat hij zoo slegt met zijn finantiën stond en dagelijks
van sijn crediteuren om gelt werd lastig gevallen, van tijd tot tijd doodgesopen, 's
morgens in fijne liceur en 's middags en 's nagts in de roode wijn, waardoor hij sig
soo lang smoordronken hiew, tot hij so ongelukkig is gestorven en te Abkou maar
stil in de kerk is bijgeset. Hij was getroud met de outste juffrouw van Vlooswijk,
waarbij hij een zoon en een dochter nalaat en welke vrouw in allen deele nog slegter
als haar man was, is.’

[1 November]
1 Nov. ‘Om dese tijd is ontdekt, dat de pilaaren van de Niewe Seyts Kapel hier en
daar seer aan het sakken waaren en het seer gevaarlijk was om daarin te prediken,
so is de Hoogduitse Godsdienst 's middags om half twaalf verplaatst en gehouden in
de Engelse Kerk op het Begynhof’.
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[9 November]
Van een zekeren meneer Heymans, die op 9 November overleed, wordt gezegd dat
hij een aldereerste solliciteur voor de assurantiekamer van zeezaken was. Hij moet
een zeer verstandig man zijn geweest, verstond alle religiën en sprak vele talen, was
verder een groot liefhebber van kunsten en wetenschappen en een zeer kundig
liefhebber van visschen. Hij was bij alle menschen zeer gezien en niemand zou
gezegd hebben ‘aan zijn weesen, houding en spraak’ dat het een Jood was.
Eenigen tijd geleden was er in de Hoogduitsche Synagoge ingebroken en waren er
eenige voorwerpen van waarde gestolen: ‘de kas, daar de boeken Mosis in geslooten
waren, is opengebrooken en sijn gestoolen drie paar silveren klokken van de boeken
Mosis, een silver vergult hantie met een diamantie op de voorste vinger, twee silveren
dito met hebreeuse letters daarin gegraveert, etc., sijnde een premie van f 300 gestelt,
die de daders weet te krijgen en die het geheel of een deel ontdekt, dat het weder
teregt komt, een darde van de waarde.’ Het grootste deel was echter weer
teregtgekomen en aan de Parnassijns teruggegeven, die den dief, omdat deze een
jood was, hadden laten loopen en hem zelfs reisgeld hadden gegeven om te
ontvluchten. ‘Mijnheer de Hooft officier, daarmeede niet tevreeden sijnde, ijst den
dief terug en en by mankement van dien een som van vijftig duysent guldens’. Hoe
de zaak afgeloopen is, blijkt niet.
De Heer Brouwer, penningmeester van de Kleyne Zeevismarkt, had een mijd bij zich
wonen, waar hij vrij familiaar mee leefde, welke mydt stont te trouwen met een
diamantslijper, die reets een kamer gehuurt hat, waar de mydt reeds op was. Die
vrijer apparent iets daarvan in den neus hebbende, sey tegen de bruijt, also sy al ten
aanteekenen geweest waren, ik kan van dese avond niet bij U koomen, also ik het
zeer druk heb met werken, hetgeen de bruyt aparent mijn Heer sekerlijk zal hebben
verwittigt, die dan ook niet naliet sig dien avont bij haar op die kamer te laate vinden,
waarop de bruigom sig, toen hij dagt dat het tijd was, daarna toe begaf, dog
aankloppende, wier er niet opengedaan. De bruygom, onverduldig wordende, trapte
nu de kamerdeur oopen en vloog als
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een verwoet mens, met 't mes in de hand, op de kamer, kwetste meneer over de hant,
en dwong hem alles te bekennen. Geen wonder dat meneer nog al met de zaak
verlegen was en den bruigom duizend gulden beloofde, indien hij de zaak stil wilde
houden en toch nog met die meid wilde trouwen. De ander had daar aanvankelijk
wel ooren naar, en eindelijk, om twee uur 's nachts, had meneer eerst de ockasie naar
zijn huis te kunnen gaan, omdat toen eindelijk al het volk, dat voor de deur had
gestaan, een beetje was afgetrokken. Maar den anderen dag kwam de bruigom toch
tot andere gedachten, haalde zijn consent weer van 't stadhuis en joeg zijn gewezen
bruid van zijn kamer.

[19 November]
‘Op 19 November 1770 sijn in het Diaconie-weeshuys door ongeluk of
onvoorsigtighijt van eenige spijsen te lang te laten staan in koopere ketels, wel tagentig
kinderen en suppoosten krank en genoegsaam vergeeven geweest’.

[15 December]
Op 15 Dec. wordt medegedeeld: ‘de ongelukkige diaakenskinderen, die op 19 Nov.
vergeeven waaren, sijn meest alle in de aldernaarste omstandighijt en sijn veele door
de ondragelijke pynen kranksinnig geworden, so dat se met geen vier mense te houden
sijn; der worden in alle de kerken publieke gebeden voor gedaan. De binnenvader
en moeder, schoon sy van diegeene, die het eeten opdeede, gewaarschout wieren,
dat het der so groen uytsag, waarop hy gesijt sou hebben; ja, ja, se sullen het daarom
wel eeten, sijn uyt het Diaaken Huys geset en weggejaagt’.
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Hoofdstuk XXXVII
Anno 1771
[2 Januari]
VROEGER, toen Jacob nog jong was, ging hij altijd naar het wintervermaak op den
Amstel kijken en deed ook zelf braaf mee. Maar thans, nu hij oud en stram is, is hij
wel verplicht thuis te blijven en van uit zijn raam op de Keizersgracht gade te slaan,
hoe de anderen zich vermaken.
Het had eenige dagen braaf gesneeuwd en daarom konden de liefhebbers van arren
hun hart ophalen. Uit tijdverdrijf telde onze oude heer de arresleden die langs zijn
huis gingen: ‘Sijnde op 11 Januari 's morgens van tien tot half twee, en 's namiddags
van drie tot half vijf, door mij selfs getelt, drie honderd en seuven en vijftig arresleden
alleen aan dese kant voorby mijn huis gepasseerd, sijnde het mooy, sagt,
sonneschijnweer, seer goed voor de daames, die met alderhande hooftkapsels versierd
waaren, meest allen in pragtige sleden, met seer schoone paarden bespannen’.

[19 Januari]
Het was bitter koud winterweer op dien 19 Januari, toen er justitie werd gedaan. Een
jood van in de zeventig (zie blz. 342), die ‘valse assurantie’ gedaan had, was zoo
zwak, dat hij niet staan kon en een bankje onder de galg kreeg, opdat men hem
behoorlijk kon geeselen en brandmerken, waarna de stakker voor eenige jaren in het
Rasphuis werd gezet, evenals de schipper, die zijn schip, waar de valsche assurantie
op gedaan was, met voordacht ‘versijlt’ had. Deze werd zeer streng met zestig slagen
gegeeseld, verder gebrandmerkt en voor vele jaren in het Rasphuis opgeborgen. Nog
vier andere menschen werden gegeeseld. ‘Dat sy alle braaf gevoelt hebben, also het
seer kout en een Oostenwind was’.
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28 Jan. 1771. ‘Voor eenige dagen sijn er, sonder te weeten van wien het gekoomen
is, verscheyden giften aan het Diaaken Weeshuys gesonden, waaronder een was van
500 Gld. De kinderen, die op 19 Nov. 1770 vergeeven waren, sijn nog seer elendig,
by tyden als dolle mensen, sodat sy by continuatie van veel mensen bewaakt moeten
worden, dat seer kostbaar is’.

[4 Februari]
Op 4 Februari had de WelEdl. Gestr. Heer Mr. Boreel, die kapitein van een compagnie
stadssoldaten was geweest, al ‘sijn volk, in totaal 200 man, met hun vroutjes, susters
of goede bekende meysjens, op het Rusland in het logement “'t Waapen van
Amsterdam” seer deftig getracteert op vlees in soorten en swaar sesguldensbier van
's middags tot 's avonts half tien, welk volkje sig extra vroolijk met dansen en zingen
gemaakt hebben’.

[5 Februari]
Een kruier, die op 5 Februari op het Fransche pad een vrouw had doodgestoken, werd
op 23 Maart het hoofd afgeslagen. De operatie gelukte niet al te goed, ‘hij is niet al
te wel geexecuteert’; nadat hij één slag gekregen had, moest de beul het hoofd er
verder met het zwaard afzagen. Het slachtoffer kreeg een kist. De rechters hadden
waarschijnlijk verzachtende omstandigheden aangenomen, want het was gebleken,
dat de vermoorde vrouw ‘een alderslegtst beest is geweest, die dagelijks smoordronken
was, al het geld, dat hy haar gaf, versoop, in plaats van voor sich en de kinders eten
te

koopen’ en dat zij den man altijd sarde en tergde, waarop hij ‘in haastighijt’ tot dat
ongeluk gekomen was.

[18 Februari]
Een van de vijf ‘manluy’, die op 18 Februari, op het IJ aan het schaatsenrijden waren,
had het ongeluk tusschen Nieuwendam en Durgerdam door het ijs te zakken. De
anderen trachtten hem met touwen en haken er weer uit te sjorren, maar 't lukte niet,
en ‘sy kosten
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hem niet uyt het waater krygen; waarom hy seyde: ik voel wel seer klaar, dat het
mijn tijt is en dat ik hier sterven moet, want de duyvel trekt my by de beenen telkens
weeder onder; waarop de anderen seijde, wat goddeloos denkbeelt is dat; bidt Godt
liever dat die U kan helpen, en sy haar kragten met trekken verdubbelende, haalden
hem op het ijs, maar stonden seer verbaast, dat hij met sijn schaats was vastgeraakt
aan een boerin haar rokken, die daar in dat selve gat een paar dagen te vooren
verdronken was.’ Het lijk der vrouw werd naar Schellingwoude gebracht, waar de
mannen een premie ontvingen.

[20 Februari]
20 Febr. ‘'s Middags tussen half twaalf en half een is het hier een seer terribele
swaaren mist geweest; verschyde koetsen, die van het Stadhuys na de Kalverstraat
ryden wilden, kwaamen in de Kromelleboogsteeg en op de stoep van den heer van
Eyk teregt; de lijfknegts moesten voor de koetse uytgaan om te waarschuwen, 't geen
een verbaast geschreeuw door de stadt veroorsaakte. Van een troep eselinnen, die
na mense gedreeven wierden, die de melk voor haar gesonthijt gebruyken, liep een
eselin door de mist van de wal en viel in een bijt en verdronk. In Haarlem is de mist
vroeger gevallen, want eenige waagens met cabbeljaau geladen, die hier na toe
gedistineert waren, moesten daar blyven en sijn aldaar verkogt voor een gulden het
stuk, die hier wel 5 of 6 gulden souden gegolden hebben, dat groote schaade voor
onse vismarkt geweest is’.

[28 Februari]
28 Febr. ‘Is de portier van 't gasthuys, die van een dolle hondt gebeeten was, dat hij
egter niet estimeerde, schoon hem andere mensen rieden daar voor die remedie van
de Bildt te gebruyken, als een disparaat dol mens gestorven’.

[19 Maart]
19 Maart. ‘Is de Muyder Poort voor 't eerst na desselven herbouwing geoopent voor
mensen, die daar te voet in en uyt wilden gaan’.

[16 April]
Dit jaar was er een strenge winter, die bijzonder lang duurde. Nog op 16 April wordt
genoteerd, dat het nog zoo koud is, alsof het midden in den winter was. ‘Overal ligt
er sneeuw en het ijs was
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van een excessive dikte en er is geen aparentie tot het einde van een der strengste en
langdurigste winters, die de outste van daage beleeft hebben’.

[1 Mei]
Op 1 Mei werd de weer herstelde Muider Poort in gebruik genomen. ‘Op heden is
alhier een begin gemaakt met de vrije passagie, voor menschen en rytuygen, door
de nieuw geboude Muyder Poort, hebbende de Edl. manhafte Heer Mr. Leonart
Kuysten van Hoesen, capitijn van een Compagnie Burgers, met deselve onder een
fraay musiek en vligend vaandel als slaande trommels 's avons de gemelde Poort
voor 't eerst gesloten onder een onbegrypelyke toevloet van menschen’.

[4 Mei]
Op 4 Mei was 't nog aanhoudend koud weer en daardoor was de zeevisch nog heel
schaarsch maar zeer goed. Levende kabeljauw bracht nog zeven à acht gulden op en
‘elf tongen, die maar ordinair van groote waren, hebben vandaag op mijn markt zeven
gulden gegolden’, schrijft de afslager.

[26 Mei]
Op 26 Mei wordt melding gemaakt van een moordaanslag op den hertog van
Brunswijk te 's Hage. Het gebeurde bij een ‘exersitie en spiegelgevegt’. De heer van
Soelen, kapitein van een compagnie infanterie was er het slachtoffer van. Hij werd
op twee plaatsen in zijn dij geschoten. Men wist niet of het knoopen of kogels waren,
maar de spraak ging, dat het onder de Zwitsers zou schuilen en dat het zeer aparent
op Zijne Hoogheid of op den Hertog gemunt was, want er was opgemerkt, dat in die
chargie zes schoten met scherp geschoten werden, ‘sijnde een timmermansknegt, die
meede in die streek stont te kyken, met een kogel door sijn schootsvel tusse sijn
beene door geschoten’.
Een apotheker uit de Kalverstraat voelde zich beleedigd. En geen wonder. In zeker
gezelschap op een ‘nuteraale’ plaats had hij met iemand ruzie gekregen en die had
hem verweten, dat hij schuldig was aan ‘sodomise’ zonden. Geen wonder dat hij
‘boosaardig’ werd en naar een voornaam advocaat ging die hem aanraadde, indien
hij
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onschuldig was, zijn beleediger voor Commissarissen van Injuriën te dagvaarden,
maar, had de rechtsgeleerde hem nog op het hart gedrukt, indien hij zich wellicht
niet al te zeker van zijn onschuld voelde, dan zou hij hem aanraden zoo spoedig
mogelijk de vlucht te nemen. De apotheker vond 't maar geraden deze laatste partij
te kiezen en ‘is so gesegt wordt, stil voort gegaan. Hij droeg altoos doosen met pillen
in de sak en hielp vele jonge heeren en dames van geheijme gebreken, waarom ze
hem Jan Pill noemden’.

[17 Juni]
Van het overlijden van den bekenden kunstverzamelaar Gerrit Braamcamp wordt
ons uitvoerig bericht. ‘Op 17 Juni is de Heer Gerrardo Braamcamp na een langdurige
kwynende ziekte in den ouderdom van 72 jaar overleden, sijnde door de gansche
bekende wereld gerenomeert geweest door zijn groot kabinet van kostbare schilderijen
en menigvuldige andere liefhebberijen van alderhande Frajigheedens, die hij sedert
een 25 à 30 jaar vergadert hat, waarom geen vreemdeling of groote potentaat, die
hier in de stad kwaamen, mankeerde om hem een visite te geven, die hij alle seer
vriendelijk en deftig onthaalde, doende aan alle menschen, maar principaal aan alle
vreemdelingen, groot plisier. Sijnde maar van geringe geboorte en in sijn jonge tijd
een distillateur geweest en is door de houtnegotie, die hij begonnen was en op Portugal
seer veel debiet had, waar zijn broeder aan het hof groot gesag had, in korte jaren
zoo een considerabel man geworden. Zijn kostelijke schilderijen, waarvan de weerga
van so een fraai kabinet niet bekend is, en alle zijne menigvuldige frajigheedens,
heeft hij voor zijn dood alle willen verkoopen, dewelke in sijn huis, dat hij op het
Rusland gebouwt heeft en het groot logement het Wapen van Amsterdam genaamt
is, in de aanstaande maand Juli staat verkogt te worden.’ Braamcamp woonde op de
Heerengracht in het huis ‘van ouds genaamd Swedenrijck’, ook wel, naar de slangen,
welke het hek van de stoep versierden, het ‘Huis met de Slangen’ genaamd, het
tweede vanaf de Spiegelstraat (tot voor kort bewoond door den heer S.P. van Eeghen).
Bicker Raye geeft nog eenige bijzonderheden omtrent 's mans rijkdommen en schat
zijn schilderijenkabinet alleen op vrij wat meer dan tweemaal honderd duizend
gulden.1)

1) Een uitvoerige beschrijving van het leven van Braamcamp en van zijn kabinet geeft de
Balbian Verster in zijn artikel: De Bocht van de Heerengracht, Jaarboek Amstelodamum,
XXVII, 179.
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Een oude en intieme vriend van Jacob, een zekere meneer Hendrik Wijnkoop, overleed
op 16 Juli, aan een zeer smartelijk en droevig ongemak, dat hem menschelyker wyse
gesprooken, hem door versuym is overgekoomen, hebbende een geswel in de lies,
dat hij in den beginne niet estimeerde, dog doorbrekende is bevonden kanker te sijn,
die sich reeds verspreyt had. Na eenige weken ‘disperaate peynen’ te hebben
uitgestaan was vriend Wijnkoop ‘met groote misery’ gestorven. Hij was een groot
koopman, een pilaar van de Beurs en om sijn eerlijkheid en nobel gedrag van alle
brave menschen zeer hoog geëstimeerd en geacht. Hij was ook deeken van het collegie
nommero zes in de Stadsdoelen op den Singel, welk collegie, daar veele fatsoendelijke
heeren neffens mijn (Jacob zelf) kwaamen, hy lange jaren tot genoegen heeft bestuurt
en omdat hij een vriendelijk, welleevent en vredelievent mensch was, werd alles aan
zijn goede directie gedemandeert. Hij laat veel geld, een oude brave goedaardige
weduwe en twee getrouwde dochters na.
Als iets bijzonders wordt vermeld dat het huwelijk tusschen een dochter van den
heer van der Meulen, die met Mr. Abeleven trouwde, niet in de kerk, maar op de
buitenplaats van den vader van de bruid, genaamd Vreedenburg, door de dominee
voltrokken was, ‘dat hier tot Maarsen een gebruyk schijnt te worden’, wordt er aan
toegevoegd. Blijkbaar keurt Bicker Raye het af.

[6 Augustus]
De verkooping van het considerabele schilderijenkabinet van Gerrit Braamcamp,
bestaande uit meer dan 300 stuks, had plaats gehad en op 6 Augustus wordt vermeld,
dat deze 252.800 gulden had opgebracht.

[15 Oktober]
Op 15 Oct. 1771 is op de Hoogstraat bij de Zuiderkerk een groot ongeluk gebeurd
door het in de lucht springen van een vat buskruit bij een tinnegieter; ‘aan
weederkanten wierden vier à vijf huysen deerlijk beschadigt, de gansche raamen van
ondere tot booven verbrijselt. De een stelde sig voor dat er een omkeering van de
Stadt was, den andere dat de Zuyderkerk en tooren instorte, de darde dat het laatste
oordeel Godes daar was’.
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Toon de Brabander, moet een groot diamantslijper geweest zijn, die wel met dertig
molens liet werken. Op een goeden dag kregen hij en zijn vrouw het idee om voor
beul te spelen. Een meid, die hem den diamantmolen draaide, beschuldigde hij van
diefstal, waarop hij, met behulp van eenige knechts van zijn winkel, die meid naakt
uitkleedde, met een strop om haar hals op een leer bond en haar toen zoo geeselde,
dat haar geheele lichaam zoo zwart als kool was. De Heer Hoofdofficier had zich
met het geval bemoeid, maar de daders waren gevlucht. De meid die in de Duivelshoek
woonde, wilde uit haar ongeval toch nog eenig profijt hebben. Voor een stuiver liet
ze haar ‘getijsterde lichaam’ kijken, van boven aan mans- en van onderen aan
vrouwspersonen.

[9 November]
Het overlijden van den Heer Mr. Harmanus Noortkerk werd in de Amsterdamsche
courant van den 9den November 1771 op de volgende loffelijke manier bekend
gemaakt:
‘Eergisteren overleed alhier in den ouderdom van omtrent seuventig jaaren den
Heer Mr. Harmanus Noordkerk, zeer beroemd advocaat, samensteller van de
Hantvesten der Stadt Amsterdam, die gedurende den tijd van 43 jaren door
uitmuntende geleerdheid, vlekkelooze eerlijkheid en voorbeeldige edelmoedigheid
in de uitoefening der praktijk als een Phenix en bijsonder Licht in deesen sijnen
geboortestad heeft uitgeblonken’.

[23 December]
Op 23 December zijn in 't Heeren Logement een aantal huizen van Gerrit Braamkamp
verkocht, waaronder ook een huisje, daar hij ‘in sijn jonge jaaren’ een
distillateurswinkel in gedaan had. De totale opbrengst was f 336.700.
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Hoofdstuk XXXVIII
Anno 1772
[19 Januari]
MATTHEUS BOENDERMAKER, die op de Keizersgracht bij den Schouwburg
woonde, stierf op 19 Januari; ‘d.d. 19 Jan. is de WelEdl. Achtb. Heer Matteeuwis
Boendermaker, oud Scheepen en Thesaurier deser stad, oud 60 jaaren, seer subiet
overleeden. Hij kreeg onder het rooken van een pijp tobak, daar hij een liefhebber
van was, een beroerte, en stierf sonder weder te spreken 's anderendaags den 19den
's middags om 12 uure. Hij was een seer vriendelijk, goethartig man, seer podagreus,
en ook wat op de borst geincomodeert. Sijn WelEdl. Achtb. stond bij de eerste
facatuure om Burgemeester te worden. Hij had tot Maarsen een considerabele
steenbakkerij, over de Swaan, en was ook Kerkmeester van de Kerk tot Maarsen,
dewelke in eenige jaren door sijn goede directie zeer verbeetert is, sodat de kerk
alsook de armen, die hij veel goed deet, aldaar veel verliesen’.

[25 Januari]
‘Huysbraak’ werd met den dood gestraft. Twee kerels, die zich aan ‘menigvuldige
huysbraken en dieverijen’ hadden schuldig gemaakt werden op 25 Januari
opgehangen. De een was 39 jaar en de ander 21 en beiden waren ‘burgerkinderen’
dezer stad. De justitie was zoo genadig geweest, dat een een kist kreeg. Het andere
lichaam moest naar de snijkamer.
Monsieur Corn. van Rietschoote, gerookte zalmverkooper in de Vischsteeg, door de
wandeling genaamd ‘Keesie me guytje’, een heel goed en eerlijk man, overleed op
25 Januari seer subiet aan een beroerte.
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[12 Februari]
Op 12 Februari was op den dank-, vast- en bededag voor de armen - en dat waren er
door de extra duurte van alle levensmiddelen zeer velen - in de kerken een bedrag
gecollecteerd van f 16.903-5-8 en een ring met diamant.

[26 Februari]
‘Op 26 Februari kwame twee heeren, eene Houtkamp en de Raadt, seer swaar
beschonken, van de Diemerbrug uit de herberg van Jan Voordewint, met een chaise
rijden en reden tegen een boom, waardoor zij beiden uit de chaise in de sloot vielen.
De Raadt had zijn nek gebroken, de ander was er bij de dood uytgekomen. De Hemel
beware alle menschen voor zoo een droevig ijnde’.

[19 Maart]
Mevrouw de Dieu, die er eenigen tijd geleden met den koetsier van haar zoon was
vandoor gegaan, en waarover destijds heel wat te doen was geweest, was thans op
19 Maart in de herberg Malta, in de Nes, waar zij met haar galant gelogeerd was,
overleden.

[26 April]
De oud-Burgemeester Harman Hendrik van de Poll overleed op 26 April na eenigen
tijd onpasselijk geweest te zijn, aan verval van krachten in den ouderdom van 75
jaren. Hij was de laatste van de Heeren Burgemeesters die ‘onschuldig en zonder
ooit ietwat misdaan te hebben, in het jaar 1748 bedankt en uit de regeering geraakt
zijn. Hy hat een geheele Postery (postmeestersplaats) die nu ook aan het gemeene
land vervalt’.

[11 Mei]
In den avond van den 11en Mei brandde de schouwburg op de Keizersgracht tot den
grond toe af. Bij Wagenaar en anderen kunnen we hieromtrent uitvoerige
beschrijvingen lezen, ook Bicker Raye geeft er ons een verslagje van:
‘d.d. 11 Mei 's avonds om half negen uur terwijl in de Kommedie de Vlaamse
Opera van de kwalijk bewaarde dochter en na hetzelve de klugt van de Deserteur
gespeeld wier, is er aan de schermen door een koortje, dat in een lamp kwam, een
alderverschrikkelijkste brand ontstaan, waardoor in minder dan een half quartier de
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toe in de asse is geraakt, beneffens een huys in de Runstraat,
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De afgebrande schouwburg.

dat een sleepersstal was van Winkelman, vol hooi en stroo, sijnde de paarden alleen
maar gered. Ook nog verschydene huysen in de Runstraat als op de Prinsengracht,
so huysen als pakhuysen seer swaar beschadigd, niettegenstaande er wel 46 à 48
spuiten aan den gang waren, dat bij de oudste menschen geheugen nooyt so in dese
stad gebeurt is. Door de konfusie dat yder een van de eersten wilde zijn, die uit de
kommedie wilde vlugten, sijn er seer vele droevige ongelukken gebeurd en onder
anderen, zoo veel bekend zijn, gestikt van den rook, versmoort of verbrand: Mevrouw
Lubs, gebooren Fijtema met haar dogter oud 11 à 12 jaar, de Heer Louwies Andree,
De Heer & Mevrouw Jacob de Nuville van Lennep, het soontje van den Heer Thomas
van Eyk, oud 7 jaar, de Heer Jan de Wolff, de Heer Brinkman, Mevrouw Taxsera,
de Heer van Oosterom, de makelaar Roos, een Zweetsch officier, de Heer Corn.
Raus, architekt generaal van alle stadswerken, een fris schoon jong kerel,
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die om de menschen te helpen en so veel doendelijk tragtende den brand te blussen,
sijn leeven ellendig heeft verloren. Zijnde wel drie à vier malen uit de commedie
geweest, en ijndelijk door het instorten van het dak met Brinkman verpletterd,
alsmeede nog verschydene menschen, meer als men denkt; van dit alderdroevigst
geval zullen tot nagedachtenis vier printverbeeldingen, met een nadere nette
beschrijving in het ligt komen. Er zijn considerabele schatten zoo aan juweelen,
kleinodiën als goudbeursen soek geraakt. Van Mevrouw Taxsera wort gesegt, dat sy
voor meer als f 20.000 aan juweelen aan hat’.
Ook de oude mevrouw Trip was indirect het slachtoffer van den brand geworden.
‘HEdl. was zeer geschrikt van die brand, denkende, dat haar kleynkinders ook in de
kommedie waren, die door seker belet daar niet geweest waren, hetgeen gezegt wordt
de oorsaak van haar dood te zijn’.

[18 Juli]
18 Juli 1772 is de heer Johan Dusardt op desselfs hofsteede Meerhuysen aan den
Amstel overleeden; hij was over 40 jaaren genoegsaam blindt geworden door een
dartele juffrouw, die hij een snuyfje presenteerde en met haar handt tegen de
snuyfdoos so aansloeg, dat hem de snuyf in de oogen vloog, waardoor hij byna sijn
gesigt verloor, dog kon nog eeven door het huys sien te gaan ‘dog naderhant door
een oogmeester, Mr. Taylor, die voorgaf hem weder siende te kunnen maaken, ten
eenemaale is blint gemaakt’.
Een groote diamant, die eenige jaren in de bank alhier bewaard was en 779 karaat
woog (zie blz. 318) was in Augustus aan de Keizerin van Rusland voor een som van
twaalf tonnen gouds en vier duizend roebels jaarlijks, verkocht. Met het schip de
Jonge Bouke, schipper Arnoldus Banning, was de kostbare steen, hier te lande
geassureerd voor 550.000 gulden, naar Petersburg verzonden.
Mr. Theodoor Boendermaker, Scheepen deser stad, die een rijsie naar Spa was weesen
doen, wiert onderwegen door een swaare krankte overvallen en overleed te 's
Hertogenbosch, sijnde een seer schoon sterk mensch in het fleur sijns leevens en nog
maar 28 jaar oudt.
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Evenals zijn oom Mattheus stierf ook hij kinderloos en zijn andere oom Mr. Pelgrom
ten Grootenhuys Boendermaker, die ook nog in dit jaar zou overlijden, had evenmin
nakomelingen. Deze was de laatste mansoir van de familie Boendermaker.

[15 Augustus]
‘Op 15 Aug. (1772), een houtsaagmolen buyten de Saagmolenspoort wat ontstelt
sijnde, kwam een molenmakersbaas na deselve sien, dog niet kunnende sien, wat er
aan mankeerde, liet hy de seylen aanslaan, sonder dat er hout voor de saagen was,
waardoor die molen seer stark liep. Die baas, tegen den moolen staande en op sijn
vlughijt steunende, wilde tussen de wieken deurloopen, en hat het ongeluk, dat de
volgende wiek hem so een yselyken slag toebragt, dat het bloet hem uyt neus, ooren
en mont uytliep en hy kort daaraan doot bleef’.

[24 Augustus]
‘24 Augustus (1772) is Haar Kon. Hoogh. de Prinsesse van Oranje 's morgens vroeg
van een Prins seer gelukkig in de kraam bevallen, hetgeene onder alle 's landts
ingeseetenen groote vreugde heeft veroorsaakt’.

[31 Augustus]
31 Aug. (1772). De Heeren Regenten van de Roomse armen, hebben de grondt van
de afgebrande commedie overgenoomen, sullende op die plaats een Rooms
Armenhuys gestigt worden.
31 Aug. (1772) 's Avonds te half ses uure is hier tot Maarsen een alderbedroefst en
afgryselyk weer geweest van horribele blixemstraalen, swaare donderslaagen,
konsideraabele stortregen, verselt van so een yselyke wint, dat wy niet anders dagten,
of het geheele huys op Geesbergen soude het onderste booven gewaayt sijn, welke
terribele wint en onbeschryfelyke stortregen als een wolkbreuk duurde tot ongeveer
half seven uur.

[25 September]
Op 25 September 1772 teekent Raye aan: ‘sedert eenigen tijd ringneere de
kinderpokken in Amsterdam, dat van 4 Augustus tot den 10 September alleen in het
maandelijks boekje, dat by van Maurik wert uytgegeeven, en waarin geen heele
gemeene menschen haar
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kinders bekent staan, 63 daaraan gestorven sijn, buyten jongelinge of menschen van
jaaren, dat al heel veel is’.

[9 November]
‘Op 9 Nov. 1772 is de heer Maurits Quinkhardt, seer voornaam fijnschilder en
voornamentlijk portraitteur, in den ouderdom van ruym tagentig jaar overleeden,
sullende sijn werken seer hoog, nu hij doodt is, geëstimeert worden’.

[11 November]
11 dto. ‘is den Mr. timmermansbaas Hermanus Mulder overleeden; hy was een groot
kunstenaar om menschen tanden in den mond te setten, selfs geheele gebitten van
boven en van onderen, die hy met leeden aan malkanderen agter in den mondt wist
vast te maaken, dat men daar een seer goet gebruyk van hat en selfs geheel in en uyt
de mondt kost te setten, hebbende daar ook een geheyme spesie toe, die so hart was
als staal en nooyt geel of swart in de mondt wier, nemende voor yder tandt een ducaat.
Ook had hy een masine uytgevonden van een soort plijster, die seer buygsaam was
en van binnen hol als een pijpje bleef, waarmeede men sigself, als men opstopping
van waater hat, seer gemakkelijk kost aftappen, hetgeen van veele doctoors en
cirurgijns het geheele landt door seer getrokken wier en hy seer veel debiet van hat’.

[16 Oktober]
16 October 1772. ‘Sijn Doorl. en Koninklijke Hoogheden hebben heeden van het
lusthuys Soestdijk een tourtje naar Maarsen gedaan met deszelfs gevolg in drie
koetsen, twee met ses paarden en een met vier paarden bespannen, rydende om half
twaalf voorbij Geesbergen. Het hooge geselschap stapte op de Kaatsbaan bij de brug
van Maarsen uyt de koetsen, wandelende door het dorp langs de Vegt naar de
buyteplaats van den heer Pannera, genaampt Luxemburg, besigtigde die fraaye plaats,
gebreuykte eenig gebak, vrugte, weynen etc. Om een uyre stapte Sijn Hooghijt met
eenige Heeren in het sloepje van den Heer van Dam, 't welk met veele vlaggen en
wimpels fraay versiert was en Haar Kon. Hooghijt in het Staatejagt van Uytregt, en
staaken de Vegt over op de plaatse van de Hooged. Welgeb. Vrouwe van Termeer
en Maarsen, alwaar Hoogstdeselve het middagmaal hielden, na den eeten die fraaye
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plaats onder het springen der Fonteynen rondwandelden en na den middag om half
vier uure weeder naar Soestdijk vertrokken.
De heer de Leeuw, te Maarsen aan de Vegt wonende, nam de vryhijt om Sijn
Hooghijt an passant aan te spreken en te feliciteren over de geboorte van een Erfprins
(den lateren Willem I) en teffens een digt op de jonge Erfprins te presenteeren, 't
welk dien Prins seer gratieus aannam, kunnende alle menschen te Maarsen, van de
fatsoendelijkste tot de geringste, de groote vriendelijkhijt van die Hooge Persoonen
niet genoeg roemen’.
En nu legt Jacob Bicker Raye de pen neer. Na December 1772 teekent hij niets meer
op. Hij was 't waarschijnlijk eerst wel van plan, want het dagboek bevat nog
verscheidene blanco pagina's en ook heeft hij het jaar 1772 niet, zooals dat meestal
zijn gewoonte was afgesloten. Oud, kreupel en stram van de podagra, zoodat hij zelfs
zijn huis niet meer verlaten kon, heeft de bijna 70-jarige het bijhouden van zijn
dagboek gestaakt. Vijf jaar later is hij eerst overleden1).

1) In het register op het recht van begraven vinden we op 18 Juni 1777 vermeld, Jacob Bicker
Raye, 74 jaar, om naar Maarsen te worden getransporteerd. Volgens de aangifte voor de coll.
successie was hij twee dagen te voren, op 16 Juni, overleden.
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Rijswijk, mevr. van

4

S
Sadelaar

273

Saffraz, Greg.

318

Sagmans

299

Sallanouve

274

Sam

252

Santen, Nic. v.

330

Sautheuvel, Barth.

82

Sautijn, mr. Const.

157

Sautijn, mr. Jan

178, 180

Sautijn, mr. Nicolaas

62, 104

Sautijn

103

Sautijn, mr. W.

329

Schaack, mr. Pieter

213

Schaap

72

Schak

242

Schelte

61

Schellinger, mr. Elias

112

Schepper

86

Schimmelkeetel, Adolf

82

Schim, D.

279
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Schipper, Jan

247

Scholte, Borghardus

45, 163, 194

Scholts, dr.

342

Schoonweer, Fred.

341

Schreuder, pikeur

202

Schrik, P.

273

Schrijver, Corn. Adm.

73, 162, 294, 327

Schues, Jac.

276, 341

Schuyt

33

Scott, mr. Balth.

88, 115

Scott, Corn. El.

65

Scott, Jacob Elias

113, 119

Segvelt, P.

219

Sinjette

201

Six, burg. Jan

77, 178

Six, Jan, postmeester

192

Slicher, mevr. Catr. Corn. (geb.
Temminck)

298

Slicher, mr. J.B.

299

Slicher, Pieter

196

Slicher, W.

55, 302, 315

Sligtenhorst, H.

260

Slosser, dr. Joh.

335

Sluys, Jan van der

97

Smeeden, v.d.

59

Snip, prof.

321

Snoek, J.

242

Sobbe, lakenverver

36

Soelen, van

349

Son, ds. Th. van

40

Son, van

163

Souw, Nic. v.d.

241, 242

Souw, ds. W.v.d.

229

Souw, ds. van der

228

Sorg

170
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Soulijn, dr. Samuel

217

Speck, Jac. v.

113

Springman, Chr. El.

66

Sporken, G.L. baron van

219

Staal

112
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365

Staatfeld, J.H.

Blz.
211

Stamhorst, J. van

295

Stamhorst, juffr.

80

Standert, Jan

271

Steenhof, Dirk

83

Steenhof, Wessel

343

Steenhoven

133

Steenis

204

Stoet

71

Stoppelaar, J.

16

Straalman, schepen

193

Strik, ds. W.

227

Strijen, Nic. van

20, 23

Strijen, Christ.

21

Stijn, Corn. van

198

Surmondt, mevr. v.

229, 235

Surmont, Jean Baptiste de

123

Swan, H.

165

Sweers, Isaak, kap. t. zee

7

Sweers, mr. Is.

271, 296, 227 298, 307, 308, 313, 319

Swieten, van

218

T
Tarelink, Pieter van

212

Taylor

356

Teekman, J.F.

38

Temminck, mr. E. de Vrij

298

Temming, gouv. v. Suriname

44

Tengnagel

175

Terborg, Ger.

105
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Testart

325

Texeira

355

Tiepke

160

Tibout

294

Tiepken

165

Tierens, apoth

289

Todtleben, graaf van

184-187

Tonnet

131

Tonnemans de Jonge, Jeronimus

43, 179

Trabe, G.J.A. van

209, 237, 244, 246

Trip, Corn.

215

Trip, Dirk

153, 271

Trip, Jan, heer van Berkenrode

9

Trip, Jac.

241

Trip, Jan, Willem

24, 150, 155

Trip, Jan Corver

69

Trip, mevr.

356

Tromp

16

Tronchijn, dr.

123

Tielens, Sara

48

V
Valckenier, mr. Adr. Is.

324

Valckenier, mr. Wouter

105

Valencijn, van

92

Verlet, Daniel

92

Veer, Hendrik de

75

Verschuur, Hendrik

33, 123, 217, 300, 338

Vicq, mr. Jan de

208

Vilsteren, Joh. van

273

Victor, Gideon

185

Victor, Louis

185

Victor, mej.

184-187
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Vinckel, Joannes

47

Vingerhoet

6

Visser, Jan

181

Visser, ds. Joh.

241

Visser

9

Vlooswijck, mej. v.

156

Vogel, Jos. de

250

Vonk, prof.

214

Vonk

301

Voordaag, Jacob

97

Voort, van der

332

Vos, pred.

9

Vos, rijgelijfmaker

166

Vrijhof, mr. H.G. van

228

Vuyst, Pieter

15

W
Wagenaar, J.

330

Wal, J. de

233

Wat, van der

63

Waterman, Anth.

37, 68, 215

Weersel, van

21

Werf, van de

86

Wenking, H.

269

Westerhof, Arent van

187

Westerveld, sch.

304

Wetstijn, mej.

51

Weijenbroek

289

Weijerman, Campo

252

Wilde, H. de (notaris)

3

Wilde, de (papierhandelaar)

295

Wildt, mevr. de

70

Wildt, mej. de

332
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Wilhem, Const. de

216

Anna, Prinses van Oranje

153, 197

Wilhelmina van Pruisen,

336, 339, 357, 358

Wilhelm IV, Prins van Oranje

20, 138, 161, 197, 204

Willem V

301, 318, 328-330, 358

Willem I

359

Windsor, Cath.

95

Wilhelmus

355

Witmond, J.

290

Witsen, mr. Jan.

298

Witsen, mr. Jon.

112, 147, 321

Witsen, Lammert

125

Witsen, mej.

20

Witsen, Nic.

147

Witt, de

118

Woertman, prof.

342

Wolf, J. de

355

Wouters, Hendrina

131

Wijbrans, Magtilde

214

Wijnkoop, Hendr.

351

Wijs, de

107

Y
York, hertog van

293

Z
Zutphen, Jan v.

288

Zaal, Nic.

76

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

366

Register van namen van huizen, schepen, enz.
A

Amstelveen

Blz.
192

Amstelveld, put op

79

Annenhof

47, 307

Antonieswaag, St'

90

B
Bank van Leening

273, 299

Bartolotti, huis van

153

Bakkersparadijs

258

Bassenhof

243, 342

Bergenvaarderskamer

184

Besjeshuis

300

Bickers-eiland

257

Bosbeek

305

Brands-Rushofje

8

Breda, het Turfschip van

24

Bijbel, de Liesveldsche

244, 294

C
Capelle, huis te

56

Corvershofje

300

Chirurgijnsgilde

3

Cooymans, huis van

109
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D
Daniël, de Jonge (schip)

27

Drilveld

308

Duivelshoek

193

E
Elmina, St. George d'

323

Ens

303

Entje van de werelt

278

Eult, de

252

F
Fortuyn, molen

323

Fleschjes, de drie

105

G
Graaf van Holland

235

Garnalendoelen

45, 264, 351

Galgeveld

135

Geesbergen

331, 336, 338, 357

Geldersdroog

208

Geldermalsen (schip)

208

Goudestein

206

Gunterstein

27

H
Halfweg

168
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Heertjes lijnlaan

318

Heuvelen, in de drie

213

Heerenlogement, Nieuwe zijds

45

Heeren Logement, Oude zijds

253

Hilversum, Brand te

304, 306

Hoedenmakerspad

97

Hof van Holland

125

Hortus Medicus

162

K
Kalkoen, brouwerij

66

Kapelle, huis te

294

Karseboom

235

Karthuysers, de Groote

42

Ketting, gouden

265

Keurlust

317

Kievit, de kruitmolen, de

276

Kievitsheuvel

198

Korenbeurs

139

Kortegaarde (corps de guarde)

275

L
Latijnsche School

126

Leeuw, de Gouden

301

Leeuwenvecht

68, 294

Lions, de stad

330

Luxemburg, buitenpl

358
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M
Maliebaan

192

Malta, herberg

5, 354

Marquette

80

Meerhuysen

356

Meijnertshagen

187

Molentje, het

231

Molentje, katoendrukkerij

271

Monarghie, In de Vier, (herberg)

193

Moor, de Groote

126

Moortje, 't

94

Moriaantjes, de

222

Muiderpoort

334, 348, 349

Munt, de

219

Mijn glas loopt ras, huis

306

N
Naaykussen, 't Groene

115

Negapatham

245

Neyenburg, schip

278, 285, 290

Nieuwezijdskapel

343

Nieuwerhoeck

213

Nijptang, de Gele

140

O
Oost-Indisch huis

56, 74, 132

Oostermeer

76, 115, 250, 253

Otterspoor

94
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P
Pampus

71

Papiermolensluis

299

Pesthuis

4

Potasvat, 't

243

R
Rooswijk, schip

75

Roothart, in 't (brouwerij)

260

Roskam, brouwerij

121

Rustenburg

65

S
Schaap, 't Blauwe

140

Scheybeek

249

Si Deus pro nobis, quis contra nos?

255

Sluysna

294

Snoekjes, in de drie

182

Soli Deo Gloria

334

Spijk, Huys te

122

Son, logement de

245

Stadsherberg, Nieuwe

231

Star, logement de

258, 330

Starrebosch

265

Swaan, de Klijne

213

T
Termeer en Maarsen

358

Texel

1, 285
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Torentje, 't

122

Tulpenburg

183

V
Verbandhuis

27

Vogelensang, huis te

218

Vredejaar, in 't derde

76

Vreedenburg, buitenpl

351

Vlies, Gulden, herberg

46

Vrouw Maria Anna (schip)

243

Vijvervreugt, Nieuw

247

W
Walenweeshuis

127

Wallenstijn

276

Wammes, het witte

44, 97

Watervliet

247

Weesperveld

46

Westerdijkshorn

30

Wijnbekken, het

324

Z
Zandvoort

263

Zeeregt

133

Zeevaart, de Christelijke

233

Zon, de, herberg

214, 246

Zijdebaalen

127
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Systematisch register
(Uit de bonte rij van onderwerpen kon hier natuurlijk slechts een keus
worden gedaan van een aantal bijzonder merkwaardige gevallen).
Ambten, geknoei met

55, 65, 69, 84, 89, 108, 120, 125, 152,
153, 178, 218, 243, 288, 301

Bankroetiers

3, 9, 16, 19, 57, 86, 154, 195, 273, 274,
277, 294

Bedrijfsongevallen

17, 90, 116, 265, 357, 375

Belastingen

3, 94, 103, 143, 159, 165, 173, 176, 179,
193, 241, 242, 253, 263, 275, 278, 293

Begrafenis

8, 62, 65, 73, 75, 89, 107, 111, 122, 133,
174, 198, 199, 204, 215, 222 vlg., 236,
253, 255, 277, 284

Bezoek van bekende personen

20, 43, 139, 161, 176, 183, 269, 328, 330,
338, 358

Brand.

2, 4, 45, 58, 76, 96, 98, 101, 119, 137,
156, 166, 231, 267, 281, 304, 354

Causes célêbres

30, 52, 59, 97, 129, 131, 157, 222, 309
vlg., 324

College's

170, 219, 264, 267, 351

Composeeren met den Hoofdofficier

27, 35, 49, 59, 93, 182, 188, 241, 318,
319, 324, 331, 337

Dans- en speelhuizen

78, 109, 141, 215, 234, 274, 311, 324,
331

Diefstal

7, 8, 13, 27, 28, 57, 121, 128, 155, 171,
183, 203, 206, 208, 303, 315, 344

Drenkelingen

2, 9, 12, 13, 18, 22, 23, 45, 52, 62, 91,
176, 189, 192, 195, 306, 335

Drukpersdelicten

81, 150, 166, 180, 195, 229, 308

Doelisten

160, 162, 165, 181

Geneeswijzen, nieuwe

251, 342, 358

Gilden

3, 64

Gijzeling

44, 214, 335

Herrnhutters

169, 170

Hondsdolheid

179, 191, 295, 348

Hoofdofficier

12, 91, 271, 344
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Huwelijken

22, 40, 61, 102, 103, 105, 196, 197, 241,
254, 256, 283, 284, 321, 351

Katoendrukkerijen

113, 114, 231, 271

Kermisvermaken

48, 91, 247, 308, 332

Kinderpokken

20, 38, 40, 49, 69, 95, 120, 156, 176, 323,
333, 336, 339

Kunst, beeldende

181, 234, 253, 269, 273, 321, 329, 350,
351, 358

Leven, huiselijk,

20, 22, 31, 34, 35, 42, 43, 56, 65, 87, 95,
96, 102, 106, 108, 110, 112, 116, 124,
168, 178, 183, 190, 192, 207, 208, 216,
217, 229, 234, 236, 242, 250, 252, 254,
258, 279, 282, 289, 302, 321, 325, 338,
351, 356

Leven, maatschappelijk

10, 35, 68, 79, 92, 101, 103, 104, 107,
108, 110, 118, 152, 174, 181, 190, 202,
203, 206, 207, 219, 232, 238, 323, 331,
342, 351, 354

Laag, de

272, 319

Loterij

5, 120, 301

Makelaars

243, 247, 248, 269, 280

Medici, chirurgijns en apothekers

7, 30, 39, 42, 51, 52, 67, 71, 87, 88, 89,
90, 94, 96, 111, 123, 160, 175, 181, 217,
231, 251, 266, 284, 288, 289, 321, 335,
341, 342, 349

Militaire zaken (zie ook schutterij)

142, 155, 173, 174, 180

Misdrijven tegen het leven

5, 6, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 34, 35, 40, 44,
50, 51, 54, 55, 66, 70, 71, 95, 97, 106,
123, 127, 129, 153, 165, 172, 174, 175,
190, 193, 199, 202, 237, 282, 286, 306,
309, 331

Mishandeling

5, 6, 21, 22, 40, 42, 43, 59, 66, 70, 91,
106, 172, 190, 193, 201, 273, 286, 324,
352

Munt, valsche

19, 72, 88

Muiterij

208, 278, 285

Natuurverschijnselen

9, 15, 42, 92, 119, 147, 157, 159, 182,
183, 196, 238, 246, 348, 357
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Ommekeer in de regeering

203, 213

Onlusten

6, 7, 56, 74, 141, 143, 157, 174, 222, 233,
275, 276, 293, 313, 314

Onmatigheid

43, 46, 62, 77, 93, 119, 127, 160, 182,
214, 228, 256, 304, 306, 327, 330, 343

Ontvluchting van gevangenen

25, 95, 114, 169, 210, 259, 274, 335

Ontvoering

20, 21, 24, 28, 51, 62, 80, 183, 184-187,
261, 277

Oplichting

58, 121, 128, 154, 257, 261, 342

Oudgasten, Indische

80, 81, 181, 207, 237, 244, 245, 246

Podagra

88, 97, 105, 111, 137, 143, 157, 206, 253,
268, 279, 280, 292

Politie, toestanden bij de

44, 67

Predikanten

9, 40, 78, 106, 140, 162, 170, 227, 228,
229, 237

Prostitutie

141, 239, 332

Rasphuis

21, 69, 74, 96, 97, 114, 115, 203, 212,
238, 259, 308, 312

Lijfstraffelijke rechtspleging

2, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 34, 36, 54, 69,
75, 80, 96, 98, 107, 108, 123, 129, 131,
132, 156, 166, 203, 212, 227, 240, 241,
254, 256, 257, 260, 263, 271, 275, 277,
285, 287, 290, 298, 304, 311, 314, 317,
340, 346, 347, 353

Spinhuis

201, 203

Ruwheid

42, 59, 91, 95, 106, 135, 137, 175, 190,
193, 237, 250, 312, 324, 352

Schouwburgen

52, 173, 184, 231, 268, 270, 295, 254

Scheepsramp

6, 18, 71, 75, 204, 208, 209, 247, 272,
303, 319

Schutterij

32, 36, 43, 44, 79, 103, 125, 140, 141,
142, 149, 162-164, 194

Sodomie

25, 256, 276, 288, 289, 292, 293, 349

Stedekind (ook stadskind)

242, 338

Sport

48, 181, 257, 260

Sterfte

17, 40, 61

Synagogen

205, 269, 294, 329, 344
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Troost aan stervenden

132, 296, 314, 316

Trouwbelofte

80, 100, 180

Valschheid in geschrifte

34, 40, 57, 68, 85, 137, 156, 241, 260,
306, 307

Veeziekte

4, 117, 119

Verbeterhuis

31, 47, 78, 299, 302, 308, 330

Verkeersongevallen

14, 20, 82, 86, 110, 112, 142, 195, 227,
228, 230, 288, 303, 307, 348, 354

Vischmarkt

6, 24, 33, 57, 78, 88, 101, 109, 110, 118,
138, 167, 210, 217, 242, 264, 290, 301,
320, 330, 334, 349

Volksfeesten

137, 153, 154, 170, 192, 215, 301, 318

Vondelingen

103, 208, 326, 337

Vrijmetselaren

28

Walvischvangst

37, 213, 215, 231, 236

Watergebrek

75, 79, 270

Watersnood

92, 190

Weeshuizen

57, 78, 103, 118, 201, 272, 298, 317, 326,
345, 347

Weeskamer

186

Weldadigheid

8, 46, 128, 170, 172, 175, 265, 276, 279,
300

Werkstaking

113

Winters, strenge

75, 76, 77, 249, 270-272, 311, 321, 322,
348

IJsvermaak

1, 2, 52, 75, 76, 346, 347

Zeemanslogement

232

Zelfmoord

4, 14, 19, 26, 76, 90, 116, 119, 121, 140,
167, 172, 176, 184, 192, 193, 207, 216,
228, 230, 232, 244, 256, 257, 261, 276,
278, 282, 288, 289, 326, 336, 337

Zielverkoopers en Volkhouders

211, 219, 313, 340

Ziekteverschijnselen

26, 42, 45, 48, 65, 69, 87, 90, 94, 111,
123, 150, 154, 157, 179, 189, 190, 218,
231, 238, 248, 250, 275, 277, 279, 300,
302, 313, 325, 337, 341, 342, 351

Jacob Bicker-Raye, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772

369

Aanteekeningen
Het is wel eigenaardig, dat het dagboek van Jacob Bicker Raye, bijna 70 jaar geleden
voor het luttele bedrag van f 10.- voor het Amsterdamsche Gemeente Archief
aangekocht, en behoudens het onderzoek van Elias in al dien tijd alleen incidenteel
gebruikt, opeens de aandacht is gaan trekken. De heer Beyerinck bereidde een
populaire uitgave voor, terwijl mej. dr. Leonie van Nierop een wetenschappelijke
bewerking der rijke stof in het oog vatte.
De geschiedenis van de uitgave van Beyerinck heb ik in de inleiding beschreven
en ook hoe mij na zijn ontijdig verscheiden de taak werd opgedragen zijn werk ten
einde te brengen. Veel tijdverlies is hiervan het gevolg geweest.
Van het werk van mej. van Nierop is het eerste gedeelte kort geleden verschenen
in het Jaarboek XXXII van Amstelodamum; het is een degelijk, rijk gedocumenteerd
artikel over H e t D a g b o e k v a n J a c o b B i c k e r R a y e . Het is ondoenlijk
van het streng wetenschappelijk artikel hier den inhoud na te vertellen; op enkele
punten moet ik echter de aandacht vestigen.
In de eerste plaats heeft mej. van Nierop aangetoond, dat niet drie, maar vier
geslachten hier te lande aan Jacob Bicker Raye zijn voorafgegaan: De stichter van
den Nederlandschen tak der familie, de ‘kruydenier’, is na 1610 gestorven; zijn
gelijknamige zoon, de ‘suykerbakker’, in 1585 te Antwerpen kort vóór de uitwijking
geboren, leefde tot 1650.
Dan slaan de Raye's andere wegen in; zij verlaten het actieve leven; Jan, de derde
van dien naam, koopt de heerlijkheid Breukelerwaard; hij woont afwisselend in den
Haag en Amsterdam, waar hij in de HARDE BOLLEN op de Heerengracht woont; zijn
financieele toestand is beurtelings gunstig en ongunstig; als hij in 1678 sterft, wordt
hij in de tweede klasse begraven.
Met het vierde geslacht, vertegenwoordigd door Jacobs vader Johan, gaat het
evenzoo; blijkbaar wordt het stadsleven hem te duur, zoodat hij zich na de geboorte
van zijn oudsten zoon te Maarsen vestigt; daar worden Jacob en een dochter Eva
geboren. Na zijn vroegen dood, in 1712, weet de moeder, in het bezit van goede
relaties, de familie er weer boven op te brengen; en haar kinderen een goede plaats
in de maatschappij te verzekeren.
Voor het leven van onzen dagboekschrijver verwijs ik naar mijn inleiding; enkele
zaken mogen hierbij worden rechtgezet. Den naam van de eerste vrouw spelt mej.
van Nierop, naar de ondertrouwakte en de aanteekening in het dagboek, Goessens;
ik heb de letter e voor een verdubbeling der o aangezien, aangezien Raye later de
Indische verwanten zijner vrouw steeds Goossens noemt.
Een belangrijke vondst is die van een contract van Raye met zijn tweeden substituut
aan de vischmarkt, opvolger van Verschuur; hij betaalt dezen jaarlijks f 400.- uit;
van zijn vast salaris als afslager, sedert 1754 vendumeester, f 925.- groot, houdt hij
dus nog over. Zijn salaris als boekhouder stelt mej. v.N. op f 1100.-; in een lijst van
1749 (Bijdr. e. Med. Hist. Gen. XXVIII, 494) vond ik f 1625.-; misschien is het
salaris inmiddels verhoogd.
Belangrijk is ook, wat mej. van Nierop aangaande zijn lateren financieelen toestand,
die gunstiger is, dan ik had gedacht, mededeelt, dank zij het vinden van
boedelscheidingen en testamenten. Merkwaardig is vooral Raye's testament van 19
Nov. 1761, dat een heel stuk familiegeschiedenis onthult. Welke zijn verhouding is
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geweest tot de weduwe van zijn gestorven vriend en collega van der Souw blijkt niet;
wel, dat zijn familie, die den erfoom liever niet ziet hertrouwen, zich niet vriendelijk
tegenover Lucretia Otterbos heeft gedragen. Drie jaar vóór zijn huwelijk met deze
benoemt hij haar ‘die hem in deszelfs leeven trouwhartig, met groote achting en
beleefthijt in allen ordentelijkhijt heeft behandelt’, tot zijn universeele erfgename,
met de wenk, dat zij het huis aan de Keizersgracht aan zijn bloedverwanten mag
vermaken, als deze haar ‘in 't vervolg vriendelijk en zonder haar eenige reeden tot
misnoeginge te geeven, behandelen.’
Merkwaardig is ook het tweede testament, dat mej. van Nierop gevonden heeft;
bijzondere waarde hecht hij, jarenlang lijder aan de podagra, blijkbaar aan een
kostbaren graveelsteen, die reeds lang in de familie is geweest en waarvan het gebruik,
tegen ontvangstbewijs, aan elk lid der familie, die aan de gevreesde ziekte gaat lijden,
verzekerd wordt.
Voor verdere bijzonderheden naar het zeer belangwekkend artikel verwijzend, dat
ons met verlangen naar de vervolgen doet uitzien, constateer ik met bijzonder
genoegen, dat mej. van Nierop Raye's karakter, evenals ik dat deed, vrij pleit van
alle sadisme: ‘hij is een kind van zijn tijd; misdaad eischt de natuurlijke vergelding
en aan lijfstraffen is men gewend.’
Op twee punten kan ik het niet met mej. van Nierop eens zijn; dat zijn houding
‘groot’ is als hij zijn demissie neemt als Kapitein der schutterij, kan ik niet inzien;
blijkt ook niets van
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minder goede verstandhouding met zijn schutters, integendeel, zijn verhouding tot
de regentenklasse is toch wel zoo innig, dat zijn herkiezing door den ‘vrijen krijgsraad’
ver van verzekerd zal zijn geweest.
Verwonderd ben ik daarentegen geweest over het algeheel gebrek aan humor, dat
Mej. v.N. den schrijver van het dagboek ten laste legt. Ik heb dit punt nòch in de
inleiding, nòch in het artikel, dat ik voor het prospectus samenstelde, ter sprake
gebracht, omdat ik vertrouwde, dat op de humor van Raye, die voor mij zoo duidelijk
sprak, niet behoefde te worden gewezen. Zeker, in het dagboek staan tallooze
volmaakt droge aanteekeningen; misschien zou ik, als ik de uitgave van den beginne
af in handen zou hebben gehad, er nog meer hebben geschrapt, al werpen zij vaak
een kostelijken blik op dezen tijd. Maar daarnaast staan tallooze andere
aanteekeningen, die demonstreeren, dat de schrijver een voortreffelijk verteller kan
zijn als hij dat wil, en vaak juist een zeer humoristischen kijk op de gebeurtenissen,
die hij beschrijft, heeft bezeten. Ik denk b.v. aan dat brandje aan den Overtoom,
waarbij de bewoners in het tuinhuis zaten te zingen als krieken, terwijl hun huis in
lichter laaie stond; aan de weegluizen, die in de boomen aan den Binnen-Amstel
huizen; aan dien os, die in een bijt sulde, en ‘sekerlijk grooten dorst moet hebben
gehat’. Vaak zijn deze verhalen tragisch en humoristisch tegelijkertijd, zoo b.v. het
verhaal van die schaatsenrijders op het IJ, die met veel moeite hun kameraad uit het
water trekken, en stom verbaasd staan, als zij bemerken, welke oorzaak de redding
bemoeilijkte. Of over dien beklagenswaardigen timmerman, over wien de dominee
en de ziekentrooster zoo tevreden zijn en die wel gehangen wordt, maar ... per gratie
... een kist krijgt en begraven wordt. Zoo zou het woord galgenhumor ontstaan kunnen
zijn.
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