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Corresp. F.J. v.d. Bosch. en
G.P.Plülder over Servatius,
hieldâ, Tjioemboeleuit, rem.
Van den Bosch

.
..

.

sept./okt. 1979
Collectie Mulder
S

.

.

.

Beste Mulder,

Graag had ik dit briefje willen beginnen met het woord "eureka" . De laatste
loodjes wegen echter klaarblijkelijk het zwaarst.
Gisteren ben ik nog even in het gemeente —archief van Assen geweest voor een onderzoekje
in de Asser Courant in de hoop wat nieuws te ontdekken in deze krant rondom de data

31-7-1856

(benoeming tot ontvanger in Srnilde ), 29-9-1856 ( vertrek naar Smilde),

12-6-58

31-3-1877 ( vertrek naar Wolvega ) , 18-3-1878 ( de geboorte-datum van Anna van den Bosch) en 22-3-1878 ( de brand bij Jac. van den Bosch ). Ik heb
(huwelijk met M.G.Kmell ) ,

echterniets nieuws kunnen ontdekken met betrekking tot Tjioemboeloeit . De Asser Crt
heb ik doorgenomen van

1-3-1878 tot 1-5-1878

. Misschien heeft de aankoop plaats gevonden

ng 1 mei 1878. Zinvol zou zijn het archief van notaris van Lier aan een onderzoek te
onderwerpen. Het ontbreekt mij echter momenteel aan de nodige tijd.

Het is mij opgev allen

dat het ontvangershuis(kantoor) iia het vertrek van Servatius verplaatst is naar het huis
-ran de wed. Hoogenkaznp bij de Veenhoop.
De familie van de in Amsterdaifi oerleden Servatius heeft mij een rouwkaart gezonden,
waarvan ik een fotocopie

ls

bi j lage bijvoeg. Ik zal de familie een condoleance—brief

zenden. Er blijkt behalve de Genealogieook nog een Familieboek Servatius te zijn.
Wellicht staat hier aanvullende informatie in.
Ik heb bij de Prov. Bibliotheek in Assen informatie opgevraagd over het "Smilde van de
vorige eeuw'. Ze zullen mij het ggn en ander toezenden.

Borger,

19 okt 79

met vr. groet
F.J. van den Bosch

1

Na een moedig gedragen lijden is 11 oktober op 84-jarige leeftijd van ons
heengegaan mijn dierbare man, onze lieve vader en grootvader

Ir. NICOLAAS ENGELHARD SERVATIUS
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Amsterdam, J. Servatius -v. Drimmelen
Amsterdam, N. G. Servatius
Amstelveen,

E. H. Servatius
M. P. G. Servatius - Hagenejer
Merel
René

Amsterdam, P. E. Servatlus
A. Servatius - Darnsma
Lidewij

Amsterdam, 15 oktober 1979
Gerrit van der Veenstraat 25

De teraardebestelling heeft inmiddels in stilte
volgens zijn wens te Srnilde plaatsgevonden.
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L er Mr. II. Vy'. N. Servauius
r
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P itiisicrd
llcdru niorgen
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Servaliut , Oud Itdisch ambtenaar en \Vetbouder dezer' 4. Zuidiareti , 13 mij. De slaat der
. ge
11 te.
deze sirekeij is bijzonder voordeelig, vooru au4Ii; k d. re. , ,
. .
S
alleen is er rouw in de hutsgezinnni der blnedver.!viJalproewasseti; 't koolzaad begint sterk t1' rj ,eti U ........
til
t,c
t
rek
Ii
ing
en
vals
den
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maar
dc
le
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ç l 1Çr
g te. en kan 1,iit iien w et nig e ii a geit g coog st word :r•t
grt 'Te stad necot daarin deel; droefh id is in de wnt;tngelI
is zou gOcit als afgetootcui, en is cir ur't
e. • •
l .11; ttI 'elctt, lie zijne ti Itutner veraioetde hu;pvaardighetd er,
0k sic weide , waarop eelt matig voetti en tt
•
;• - . ,
Wr,I3CtItieVCl)dllCtd daadwerkelijk ondervonden. \\' Vice warm te is gekonicu is overvloedi , zuodat liet t r t;, r
tT'9tC legenspraalt, wanneer wij Leggen, dat Assei qee,ien goeden slaat verkeert. JJ zoutervructu,it jo; • r,T..
leo
rot braaf ett bewind iI)gezelen en lid van het Besittor ,l4tiayer, gerst, en bootiela betooveti ook veel, tic aard;trij.Ti !h .tt • : •
dc armen eelt onverutoeiden weldoener , en teder, deg LIjti %VedtF aait h 1 bekende tteijerf k'vjjnrtnte T('orflawr 1 rr k : •
liJk verder naar t hooge land, hoewel zij zich erig wij r
zij II Ofl J ttg genoot , een hartelijk vriend verlotr.
1 . .
•
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. •
e ltt:tenatjt Ier zee Iste klasse W. C. 1(1k. tot adjtjdan t.wassen staan t autetj k wel • de ooftijoonteti l),.i4i wct •' ,t 1 r
valt de,, Tin-admiraTTi Bzj/ de Vree worden benoemd.
heet, zelfs zoo als ze sedert jaren niet betoitfd iillrr :...t;,.
-- Gisteren :tauiiddag om 1 uur 3 win. stond de ther4ij05
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?tuin 81 gr. Fab. ; en om 3 uur op 26'/ gr. C. [dat s weckr als een zezegciidjaar worden aaltgernerk 1 ;
in O gr 1'.]
de tattdmat, hier sv.,ter in welvaart voortijIga it.
j :k': t • • .
afgelegd eindexamen • hetwelk op 0 , 10 en 11
•••—.— iNa
.
.
Donkerbrock. De scheepvaart hier lati.s naar itrj 'iU .
!u!ij aan 's RIjks Veeartscnijtchnol keert Plaats gehad ..Appelnhalsche vceucn is tegen woordg druk, i ottat j(
•
is o, t tot veearts bevorderd de kweeketing 011ens , vitdaetijks e.:,,e groate menigte schepen oç- en afvarrit, ou
•
•
Burger.
'.!.
t)rattdstof te hatru Voor Friesland. De,e drukke slTtl'ep'iar
[te collecte onlangs 'en behoeve Van het Fonds tol II.Is vooral toe le schrijven, aan de sluiting van dc Urrlrricr ,rril c :
i •
aantnoedigittg cia otiderstetinitig voor de gewapende dienslivaarl, waardoor de toegang lot de llaulerwijkster vecun
in Nederland, in deze provincIe gehouden, heeft opgebragi h gesloten is.
.••..
.
als volgt : te Azilno t 20.$21, , Assen t 75.98 Bellen De vtucla'en staan over het algemeen hier en to tel ........
1• 19 94, llorgcr 12163 l,. Coerorden f 1 40. Halen f 2 53.fowstrek,t goed , doch de appelbooaien woede,, leer II..
]liever t 1 0 28'2, Ih tt g to t 15,551, Lel.l f 10 85, Enitot i tersc' t door de rups, die vrij wat schade lrour:1
( 20 15(P,, Gasselte ( 1275; Gieten f 13 78, Ilarelte ( 19.18 De a a rdappelen staan uitmuntend, en Wo's~ ril tItrc
Hoogeveen f 42 9612, Meppel f 65.00',, Norg f 22.471, Iri1kers oogst. De boekweit . en vooral de zandboek
Nijevern f 925. Odoorn f 2379, Oosterhesselen t 10 58 staat ook gunstig , terwijl de rogge dit jaar titels Ir
•.
l'eize ( 10.70. Boden 1 19 43',. Rolde t 14.011'. Bitirieti wenschcn oeriaat.
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\ViJk I 966, Zuidlaren t 2655 Ztidwolde fl603'2, Zwee.
Isto f 1161l,. makende met de waarde va n lis sommige•.
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», rouw over .ierôme Bonaparte.

gemeenten ingezamelde niet gangbare munislukken in dir

rijk, een totaal bedrag van t 66226',.

• t
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11 d39
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de :00 even omschrevene wijze.
De heer Btlrgemcestcr&Ct v erbonden dit :<
aar
T
Fri;,, lie ': •.. . r en
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Ot rI fl1 t
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Efibi
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wiens eettiti tilt den rot! ter t t!
- v/est(alej 2
Oordeel der Tweede Kamer' le onderwerpen in den zin
oek tu'it jet tien Prins vat, Ornn;r ott r •
'3fl 't geen de commissie van rapporteurs voor de spoor- 'jden
evormd Wat' over il tIl Zt'' efctttttttsrit rt t•r 't ,
V Pt.voordragt, bestaande uit de hoeren Alochny v. Zuy(enj
de oroedit kier h ittit'Ih
tic
lhorbcc2'e, Ohvter en IiugcnholL,
aan t slot van 't ver tmeril'a gelbuivil zonder zich au, Het votirlt!ttrettti t t.' t •
lag heeft in overweging gegeven, om, na bepaling vait,F verbind'eni
Ht .....
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t • •
'r
.. ;
JJ
te
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eene
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nce
1Jt'n
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e
/
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tot d me teI' ge ttt t: r 13
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Dal zij[[
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ntaj c.
..
j t t ',stro
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II I
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(;oijsdiettst, aat:seltttttwen ? 'Lulit'ti dc flaadsltrtltit
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aitiur0otvt
tl yte4i,
scizen
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onderwerp Ti ioemboeleuit

postgiro 507588

Geachte heer Van den Bosch,

De theeonderneming Tjioemboeleuit (ook wel geschreven Tjioemboeloeit) gelegen
in het regentschap Bandoeng, residentie Preanger Regentschappen, werd door het gouvernement gesticht in 1835 en was een der eerste Theeplantages op Java. De eerste
aanplant bestond uit c. 65.000 jonge eenjarige heesters maar de plantage beschikte
daarnaast over kweekvelden met c. 350.000 plantjes. Blijkens een rapport van de assistent-resident van Bandoeng, W.A. Nagel, gedateerd t april 1836 waren er op dat
moment 300.000 jonge heesters, gn van alle nog productief (Archief Baud, inventarisnr. 14142).
In 18143 werd deze gouvernementsplantage in pacht gegeven aan G.P. Servatius,
laatflhijk assistent-resident van Lebak (Archief ministerie van Koloniën, Besluit
G.G. buiten rade, 17 september 18143, nr. 114).
Blijkens een brief uit 1806 woonde in dat jaar ene P. Servatius te Zuidlaren.
Hij was een zwager van de Gouverneur van Java's Noord-Oostkust N. Engelhard. Wellicht is hiermee de schakel aangeduid naar de door u gevonden gevelsteen (Archief
minister van Koophandel en Koloniën,

mv.

nr. 155). In 1862 waren de erven G.P.

Servatius pachters en werd de onderneming geadministreerd door J.Z. van Bulderen.
In 1891+ was de plantage in erfpacht bij de enen W.A. Bbud en werd zij geadministreerd door P.C. Philipsen (Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1862 en 18914).
Blijkens de Encyclopsedie van Nederlands-Indië deel IV p. 326 bestond de onderne-
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ming nog in 1920. Voorts wijs ik u op de studie van J.A. van der Chijs, Geschiedenis van
de Gouvernementstheecultuur op Java (Den Haag 1903) en A.W. Nanninga, De Theecultuur in
Nederlands-Indië, (Den Haag, 1916). Voor gegevens over de door u gevonden gevelsteen kunt
u het beste uitgaan van de respectievelijke eigenaren van het pand via het kadaster en
de. notariële archieven. Aan de hand van de dan gevonden gegevens kan een nader onderzoek
ingesteld worden.

DeAhartermeester van de Tweede Afdeling,

(Z
(mej.s. F. van Anrooij)

"het Urents genootschap"
culturele raad voor drenthe
ri

aan de heer F.J. van den Bosch
De Gang 1
9531 JK BORGER

onderwerp:

Se rvat i us

dossiernr. ii

t - F3/ 1 81.j5 uw

kenmerk:

assen,

18 oktober 1979

Geachte heer Van den Bosch,
Ten vervolge op ons telefoongesprek inzake uw speurtocht naar de geografische
herkomst van de gevelsteen "Tjoemboeloei 1857" in Appelscha heb ik de bescheiden naslagmogelijkheden van ons kantoor nogmaals beproefd.
Het 'Drents Repertorium' (versch. Assen v.a. 1967, 6 din) is een beperkte
keuze-bibliografie die geen boeken of artikelen over de families Servatius
en Engelhardt vermeldt, buiten hetgeen ik over Mej. T.J.S. al onmiddellijk in
het Maandblad en de Almanak had gevonden. Zie bijgevoegde kopieën. Voor de
volledigheid krijgt u een afdrukje van titels die over Kymmel zijn bijeengebracht; tevens over Smilde.
Het zal u niet onbekend zijn, dat voor W.O. 1 op de Asser secretarie een volontair S. heeft gewerkt? U zou het gemeentearchief Smilde én notariële stukken uit het laatste kwart 19e eeuw moeten uitkammen.
Denkt u ook aan de gemeente Ooststellingwerf (Oosterwolde) en het Ryksargyf
(Bûterhoeke 3) Leeuwarden? Ons eigen Rijksarchief aan de Brink in Assen beslist raadplegen: di - vr 13.30 - 17.00 uur en za 9.00 - 12.30 uur.
Aan het Nedersaksisch Instituut werkt de genealoog G.W. Nanninga die zich ook
wel met gevelstenen bezighoudt: te). 050-115352; een andere wegwijzer is mogelijk P.Th.F.M. Boekholt (reg. gesch.), 050-115346.
Th. Oosterwijk: Geschiedenis van de Ooststellingwerver dorpen. Opst. in de
Nieuwe Ooststellingwerver, O'wolde, 1957.
G.P. Mulder over Appelscha in:
Driemaandelijkse Bladen. Groningen 1972, 1974, 1978..
De Nieuwe Ooststellingwerver. O'wolde 1979.
De Ovend. O'wolde 1979.
Deze auteur is te bellen in Naarden: 02159-43628.
Ik hoop u in deze zending aanknopingspunten te hebben gegeven. Mochten op de
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Mejuffrouw T. J. Servatius
door

-
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-

-

1

A,.J.Scholte
.
Oud Directrice van de Openbare Leeszaal te Assen
Aan het verzoek van de redactie van de Nieuwe Drentsche Volksalmanak om iets over Mejuffrouw Servatius te schrijven, heb ik
volgaarne voldaan. Bij haar heengaan kwamen allerlei herinneringen
bij mij op, herinneringen aan 4e tijd, toen ik pas in Assen was en
veel hoorde spreken over de drie zusters op Boschlust, die-met haar

Mj 1. J. Servatius

-

moeder in het vriendelijke, hooggelegen, witte huis aan de rand van
het bos woonden en die alle drie, ieder op eigen terrein, iets presteerden. Ik hoorde van Mieke, de jongste, die opgeleid was voor
de zang en altijd bereid was om elke feestelijkheid op te luisteren
met haar mooie mezzo sopraan, van Nettie, de middelste, die haar
huishoudelijke gaven ook op maatschappelijk terrein productief
wist te maken en vn Bertha, de oudste, met haar grote, algemene
belangstelling in kunst, literatuur en geschiedenis en van haar werk
op sociaal gebied. Toen in 1941 de Drentse studiekring werd opgericht,
die later op haar initiatief de naam ,,D. H. van der Scheer" zou
krijgen, sprak het wel van zelf, dat zij als een van de eersten werd
uitgenodigd voor het lidmaatschap. Zij is, zo lang haar gezondheid
dit toeliet, een van de trouwste bezoekers geweest, zij was altijd
bereid om te helpen, b.v. wanneer het er op aankwam om gastvrijheid te verlenen, of om een passende sfeer voor een bijeenkomst
te scheppen, en door haar waardevolle opmerkingen heeft zij veel
bijgedragen tot vruchtbare. gedachtenwisselingen. De studiekring
*as haar lief geworden, daarom heeft zij het in de aanvang betreurd,
dat de intieme sfeer van de kring door de oprichting van, het Drents
Genootschap met zijn veelruimer arbeidsveld piet kon blijven S-

waard, toch heeft zij ook voor het groter werk haar belangstelling
getoond en bleef zij het genootschap een warm hart toedragen:
het laatste briefje, dat ik kort voor haar overlijden van haar ontving
getuigde nog daarvan. In de oorlogsjaren was zij een trouw bezoekster
van de bijeenkomsten, die af en toe bij ons aan huis werden gehouden
en waarop verschillende stadgenoten inleidingen hielden over onderwerpen van algemeen belang. Alle toen aanwezigen zullen zich nog
wel de uitstekende lezing herinneren, die Me; S 6 Februari 1945
hield over Dostojewki, die zij zo goed tegen de achtergrond van zijn
tijd deed uitkomen. Ook op deze bijeenkomsten was haar tegenwoordigheid een stimulans voor alle aanwezigen en droeg zij veel bij tot
het welslagen van deze middagen, ook al, omdat zij steeds wist te
waarderen, wat anderen gaven.
Over haar werk voor de studiekring heeft de heer Prakke in
het maandblad ,,Drenthe" (November 1949) het een en ander
verteld. Haar eerste inleiding was een causerie over Hajo Albert
Spandaw, een dichter, die in zijn tijd heel bekend was, maar later
vrijwel werd vergeten.
.
De ouderen onder ons herinneren zich misschien nog wel, dat
,,Het Vogelnestje" dikwijls op het repertoire van dilettant-voordragers voorkwam, of dat zij op school vol animo het ,,Triomf,
de vreugde stijgt ten top" zongen, het lied, dat gedicht werd, toen
na de Franse overheersing de eerste vloot met nieuwe haring binnen
voer. Dat mej. S. dit onderwerp voor haar eerste bijdrage koos, is
geen wonder, immers van moederszijde was zij een afstammeling
van deze dichter. Mej. S. had het voorrecht, zowel van moeders als
van vaderszijde te behoren tot een geslacht, dat bekende personen
heeft voortgebracht, waarvan velen ook een aanzienlijke rol in de
geschiedenis van Drenthe hebben vervuld. Spandaw was de grootvader van Tjabertha Johanna Engelkes, de grootmoeder van Mej. , S.,
naar wie zij ook was genoemd. Deze grootmoeder was gehuwd met
Mr Petrus Hofstede (procureur-generaal bij het gerechtshof te
Leeuwarden), een zoon van Mr Wolther Hendrik Hofstede (1783—
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1850, die verschillende belangrijke betrekkingen in Assen en elders
bekleedde), een kleinzoon van Mr Petrus Hofstede (1755-r1839, de
bekende gouverneur van Drenthe). Mevrouw Hofstede-Engelkea was
een zeer begaafde vrouw, van wie nog enkele gedichten zijn bewaard,
o.a. een op het Asser bos. Haar dochter Sara Anita Cornelia (1854—
1938) was de tweede vrouw van Mr Bernrd Willem Nicolaa Sexvatius, uit welk huwelijk 8 Maart 1880 mej. S. werd geboren. Dit
was het derde huwelijk dat tussen een lid van het geslacht Sentus
en een van het geslacht Hofstede werd gesloten: de grootvader van
mevrouw Servatius, de zo even genoemde Wolther Hendrik Hofstede
was getrouwd met Maria Wilhelmina Serv44us, een tante van Bernard.
Willem Nicolaas, terwijl een oom van hem, Mr Bernard Servaftus
gehuwd was met Geziena Oldenhuis Hofstede, een zuster van Wolther
Hendrik. Het geslacht Servatius is afkomstig uit het Rijn,.MoezelLuxemburggebjed. Als stamvader kan beschouwd worden Matthias
Servatius, die gehuwd was met Maria Catharina Willig. Bij zijn
overlijden (18 September 1788) was hij als chirurgijn bi het ZWitaLrbe
regiment du May nog in Hollandse dienst, hij woonde toen te St.
Gerard bij Namen. Zijn zoon Johan Pieter (gedoopt 3 Januari 1752
te Maastricht, overleden 25 Maart 1819 te Zuidlaren), kwam sla
militair naar Noord Nederland en ad 8 September- 1784 in bet
huwelijk met Gerhirdina Pokelina Engelhardt (1758-1838). In'
1795 werd, hem denflssie verleend, waarna hij zich In Zuidlaen
vestigde, hij was daar gedurende enige tijd ontvanger der belastingen.
Hij was Oranjegezind en Katholiek, zijn kinderen werden echter in
Protestantse kerken gedoopt. Van zijn kinderen hebben we reeds genoemd: Bernard, Nicolaas Gerard (de grootvader van Mej. S) en
Maria Wilhelmina. Nicolaas Gerard werd 21 April 1793 te Coevorden geboren, hij overleed 15 Mei 1870 te Assen. Hij was In verschillende functies bij de belastingen werkzaam, eerst te Zuldlaren,
waar hij meteen -het ambt van schout en secretaris- bekleedde, daarna
van 1825 tot 1852 te Assen, vervolgens van 1852 tot 1862 te -Leiden
(hij voelde zich waanchilnilik Int 7i.-id. z.nn.r.Iwil.lnn an.AaS.

10
zijn schoonzoon Mr J. de Wal daar hoogleraar was) en vestigde zich
daarna weer te Assen. Door zijn huwelijk met Charlotte Gerardina
van Swinderen (1798-1858), dat 4 September 1819 te Groningen
werd voltrokken, kwam hij in filiebetrekking met het bekende
Groninger geslacht Van Swinderen. Al deze bijzonderheden zijn
ontleend aan het Familieboek- Servatius, dat samengesteld werd door
MrA. H. Servatius, broer van Mej. S. Dit buitengewoon interessante,
met veel zorg samengestelde werk, bevat een schat van wetenswaardigheden, het is versierd met talrijke portretten en geeft allerlei
aardige bijzonderheden, o.a. een correspondentie van Johan Pieter
met zijn oudste zoon, Willem Nicolaas, die in Indië vertoeft, en waaruit een levendig tijdsbeeld oprijst. Over Nicolaas Gerard en zijn gezin vonden we bijzonder interessante mededelingen, uit verschillende
kleine trekjes, krijgen we de indruk van een gelukkig familieleven
met een hartelijke verhouding zowel tussen ouders en kinderen als
tussen de vijf broers en vier zusters onderling. Eenzelfde gelukkig
familieleven werd ook het deel van, zijn vierde zoon, de vader van
Mej. S., die door zijn kinderen hoog werd vereerd en door zijn nobele
persoonlijkheid de sympathie verwierf van ieder met wie hij in aanraking kwam. Hij werd 7 April 1836 te Assen geboren en overreed
aldaar 14 November 1912. Hij studeerde te Leiden in de rechten en
promoveerde in 1859. Als jurist was hij in verschillende functies
werkzaam te Assen, Heerenveen, Groningen, Winschoten en
Leeuwarden, waar hij tenslotte het ambt van vice-president van het
gerechtshof bekleedde. In 1908 vestigde hij zich te Assen, zijn laatste
jaren bracht hij door op het door hem gebouwde Boschiust.
Zijn dochters bezochten alle drie de meisjes-H.B.S. te Leeuwarden;
na haar eindexamen was Bertha gedurende een jaar leerlinge van
een kostschool te Bonn. Het zal voor haar met haar veelzijdige
belangstelling en sociaal gevoel misschien moeilijk geweest zijn om
een levensrichting te kiezen, vooral omdat in die tijd voor een meisje
uit haar milieu een academische studie nog niet zo van zelf sprak als
tegenwoordig en een opleiding voor sociale werkster nog niet bestond.

Zij koos tenslotte de ziekenverpleging en was gedurende enige tijd
werkzaam in het Wilhelminaziekenhuis te Assen,, in de eerste wereld:.
oorlog behaalde zij het diploma voor Rode Kruishelpster, daarna
vertrok zij naar Frankrijk, werkte ongeveer een jaar in een Hugenoots
hospitaal te Neuilly en verwierf een diploma als verpleegster. Vervolgens was zij enige tijd als waarnemend directrice verbonden aan
het ooglijdersgesticht te Nijmegen en keerde daarna naar '4ssçn
terug, waar zij af en toe als particulier verpleegster werkte. Veel heeft
• zij gedaan voor de uitbreiding van het Wilhehninazieiçenhuis, avond
op avond trok zij, vaak bij slecht weer, de provincie in om de mensen
op te wekken deze actie te steunen, dikwijls vergezeld door,haar
jongste zuster, die de bijeenkomsten, waarop Mei. S. sprak, door haar
zang opluisterde Later werkte zij veel samen met mevrouw PelinckZijnen de Gier (over wie zij eens een inleiding hield voor de studiekring), voor de vereniging ,,Moeder en Kind", een vereniging,
gesticht door Mevrouw Peliuck, oorspronkelijk zelfstandig, later
opgenoüien
in ,,Opbouw Drenthe". Ook hiervoor hield zij talrijke
•
lezingen en zij -wist door haar bezieling en haar gave van me4edeling vooral ook een eenvoudig gehoor te boeien. Als- lid van de - centrale vereniging ter behartiging der maatschappelijke bel gen
van zenuw- en zielszieken heeft zij veel gedaan om het lot van geostea-.-,
zieken draaglijker te znalçen. Vôôr 1939 vertoefde zij vaak in Zwitserland, waar zij des zomers te Sachaeln een huisje huurde en ok dear
veel in aanraking kwam met de eenvoudige bevolking
-Dd regering erkende haar verdienste door haar te benoemen tot
ridder in de orde van Oranje-Nassau. ,,Zij droeg deze onderscheiding
onder alle omstandigheden als grootste sieraad, in bescheiden trots: de
koninklijke erkenning, die haar air, het we persoonlijk uw het.
Oranjehuis bond", zoals een van haar beste vriendinnen mij schreef
in een brief, waarin zij mij op mijn verzoek het een en ander mededeelde over haar indruk van Mej. S
Wat het werk en karakter van gei. S betreft, meen ik niet
heter te kunnen doen dan iets uit dit schrijven aan te baleø dat
t
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Reeds als kind dacht zij net na over de godsdienst, die altijd
naar het mij voorkomt een juiste beschouwing van haar persooneen grote plaats in haar leveü is blijven beslaait Dat blijkt b.v. uit :
lijkheid geeft.
een kalender, die zij vervaardigde met spreuken van BôlUna,
,,Buaten haar werk verdiepte zij zich, als serieuze liefhebberij
Luycken, Eckhart en Tauler. Maar ook in dit opzicht heeft zij niet •
graag in de historie: met de mooie Franse vroomheid van de 16e
dadelijk
haar weg gevonden. In haar jonge jaren was zij een aan- • .
eeuw voelde zij verwantschap: zo groeiden er kleine artikelen als
•
hangster
van
de theosofische leer, waarschijnlijk vooral aangetrokken
over Marguérite de Vatois, of over Taffan onder haar handen Het
. door het principe van eenheid, dat hierin tot uiting komt en door hçt..
ideaal van deze toleranten meende zij bij ons in de 17e eeuw verelement van schoonheid, dat daar belangrijker is dan in onze prowerkelijkt te zien Zo kwam ze er in 't begin een ogenblik toe haar
idealen van een stoet, karaktervol en gelovig volk in de N.S.B.-be- testantse erediensten, die lide factoren, die zij ook in het Kathohcisme bewonderde Later heeft zij zich geheel van de theosofie afweging te zien maar zodra het tot haar was doorgedrongen, dat er nog
gewend en was zij een trouw lid van de Ned. Hervormde kerk, waarheel andere motieven in die beweging meespraken en gingen domineren
voor zij buitengewoon veel werk heeft verricht. In het bijzonder heeft
- vooral anti-christelijk - kwam ze er van terug en bekende openzij veel gêdaan voor de liturgische vereniging; liturgie en, jecumelijk haar dwaling. In de oorlog deed ze naar vermogen haar best
nische beweging lagen haar na aan het hart. Toen zij 8 October 1949
om de goede zaak te steunen, nu daarin haar saamhorigheidsgevoel
1
na een moedig gedragen lijden overleed, liet zij in verschillende
verwerkelijkend".
kringen 'een grote leegte achter. Behalve van het Drents Genootschap.
,,Wat haar lEarakter aangaat: ze was iemand met zeer gewas zij lid van het Fries en het Utrechts Historisch Genoocbap,
decideerde meningen en een sterk en zuiver rechtsgevoel De onaanOnder haar nagelaten papieren werd en circulaire uit het jaar
genaamheden en teleurstellingen, die ze soms moest ondervinden,
1934/35 gevonden, waarin zij zich beschikbaar stelde om lezingen
onderging ze diep, maar ze verwerkte ze op nobele wijze Ze had
te houden over de volgende onderwerpen ,,De sprookjes van Hans
lichtelijk de neiging om uit principiahteit in theoretisering te verAndersen en hun betekenis voor het gezin", Willem van Oranje
vallen, maar meestal werden de gevaren hiervan opgevangen door
door vrouwen gezien", ,,Een edele vrouwenfiguur uit 4e XVde
een kostelijke humor en een warme belangstelling in haar medeeeuw (Margaretha van Oostenrijk)", ,,Drie Nederlandse regeptessen",
mensen, die ze ook in hun kleinheid aanvaardde, mits ze er iets
,,Herinneringen aan het andere Frankrijk", terwijl zij ook bereid
van 't licht in had gezien. Intussen bleef ze lezen en werken, nog in
was om te spreken over sociale hygiène en andere nader overeen
148 schreef ze het voortreffelijke stuk over Menso Alting en de
te komen onderwerpen.
'
reformatie in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak. Haar historisch
Voor de Drentse studiekring sprak zij over Ilajo Albert Spandaw,
'
werk moge niet het kenmerk van het wetenschappelijk geschoolde
over Mr Pieter Beelaerts' reis door Drenthe (opgenomen in de N.D.V.
dragen - ze was zich dit helder bewust - ze schreef zeer goed en
van 1945 onder de titel ,,Een moeilijke dienstreis en een ontrouw
van uit een fijn historisch geweten, waarbij de beschaving van een
landsdienaar"), over mevrouw Pelinck-Zijnen de Gier en haar werk
oud geslacht haar woord meesprak. Ook wel verbeeldingskracht
. en ovei Menso Alting (opgenomen in de N.D.V. van 1949). In verDes te opvallender is het, dat zij steeds minder smaak had in ,,fiction".
schillende periodieken verschenen artikelen van haar hand, b.v
De Bijbel en de historie gaven haar genoeg, als Godsopenbaring bij
over Maria van Hongarije (Nieuwe Rotterdamsche Courn$, 4
uitnemendheid".
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Maart 1934), over Margaretha van Valois (Stemmen des tijds, 1935,
onder de titel: ,,De chatelaine van Nérac"), ,,Kozakken*it door
Drenthe" (N.D.V. 1940), ,,Aan het andere Fankrijk na de vrede"
(een omwerking van een reeds in 1920 geschreven artikel, nu onder
het pseudoniem Johanna verschenen in ,,Geloof en vrijheid", 1945).
a;n,tarlafr verschenen: Vrouwen tilt onze historie", haar meest
,, .---..-. --. ---.bekende werk (1939), ,,Jan Taff in, de man Gods; een prediker
uit de dagen der Hervorming" (1941, uitgave van de Marnix- stichting, in de serie Het Hugenootsche Kruis, daarvan nr. 1) en
,,De taak der huisvrouw in den spiegel der tijden" 1941, uitgegeven
vanwege het na 1940 opgerichte comité voor de geestelijke opbouw
van Rotterdam).
In haar jonge jaren gaf zij ook enkele proeven van belletrie,
zoals ,,De Kerstviering" (Hollandsche Lelie, onder de initialen -.
V.S.H.), en de in portefeuille gebleven novelle,,De verzoening".
Onuitgegeven bleven ook de studies over ,,Renate, hertogin van
-Ferrare en haar overgang tot de reformatie" en over ,,Philipote van
Belle". Misschien behoren deze tot een voor de druk gereed gemaakt
manuscript, dat door haar aan een uitgever werd gezonden, maar dat
de familie nog niet terug heeft ontvangen. Mej. S. heeft ook enkele - versjes gepubliceerd, o.a. ,,Op een oude tuinman" (N.D.V. 1914).
Ik wil eindigen met een couplet uit een gedicht, dat Mej. Dr
C W Roldanus bij haar overlijden schreef en dat aan het graf
voorgelezen werd door Professor Lindeboom, met wie zij zeer bevriend was:
Wij minden haar om dit eenvoudig wezen:
-.
haar trouw, haar vriendschap en haar recht woord;
om zinvol-oude stijl en hoofse zede
.
-als aan een wijkend tijdperk toebehoort.

Een Drentse episode uit de Putsch
,,Offzziere gegen Hitler"
-

-

door

Cr. / van Heupen Qoedhart
-

In een brief, die ik van de redactie-secretaris van deze almanak
ontving, heet het ,,De in onze provincie door het Drenta Genootonder de auspicien van de Coördinatie-Commsssie voor de
Culturele
Culturele Betrekkingen - met Duitsland wederom, behoedzaam, - aangeknoopte betrekkingen met de vanouds verwante Graafschap
Bentheim, brachten hier als gasten van het Genootschap de heren
- Rektor H. Specht uit Nordhorn en Arnold BrUI uit Neuenhaus. - - - De aanwezigheid van de laatste bracht weder sterker in herinnering
de befaamde bijeenkomst in oorlogstijd te Coevorden van Oberst
Stâhle en Arnold Bril! enerzijds, U, Mr J. trainer en de heet P. J. Duinkerken anderzijds, met alles wat daarmede verban4 houdt. - De Duitse gasten hadden de sympathieke gedachte hun verblijf in - Drente te beginnen met het leggen van bloemen op het graf van de heer Duinkerken."
En nu vraagt de almanak-redactie mij om een bijdrage over die
bijeenkomst, die naar haar oordeel ,,een stuk vaderlandse (of
o wellicht West-Europese) geschiedenis vormt", maar
die darnaast
.- toch ook ,,een Drents aspect" heeft.
-Het redactioneel verzoek, waaraan ik gaarne wil trachten gevolg
te geven, verplaatst ons naar de bezettingsjaren en wel allereerst naar
1942. Mijn toeima!ig medewerken aan de zogenaamde Grebbe- Commissie, die, .tot stand gekomen op initiatief van 4e Commissaris
der Koningin in de provincie Utrecht, Jhr Mr Dr L Ii N Bosch
- Ridder van Rosenthal en de oud-burgemeester - van Zeist (thans burgemeester van Breukelen) Jhr Mr M. L. van -Hole tot Echien, 1- de eerste nood der oorlogsslachtoffers in de Grçbb-llpse poe te
1-
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Errata bij het artikel overNejuffrouw T,J.Servatius
(blz. 7 en vlg. van de vorige jaargang)
In het artikel, gewijd aan de nagedachtenis van Mejuffrouw
T. J. Servatius, dat werd opgenomen in de vorige jaargang, zijn enkele
onjuistheden geslopen. De redactie, hierop opmerkzaam gemaakt
door Mr A. H. Servatius te Hattem, brengt daarom onder de aandacht
van de lezers, dat de onderstaande verbeteringen moeten worden
aangebracht.
blz. 8 en 9: De geslachtsnaam van de grootmoeder van Mej.'
Servatius was Engelkens en niet Engelkes.
blz. 9 regel 15 van boven: Matthias Servatius is ie beschouwen
als de stamvader van de Nederlandse tak.
blz. 9 regel 15 van beneden: Johan Pieter moet zijn Joan Pieter.
blz. 9 regel 9 van beneden: Katholiek moet zijn oorspronkelijk.
•
Katholiek.
blz. 10 regel 10 van beneden: vice-president moet zijn president.
blz. 11 regel 5 van boven: Neufily moet zijn ReulIly.
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Jacobus Petrus Phllippa, de voortviuciluge oppetawnn*elQer
van de Landwacht in Drenthe.
.
9 Januari. De Drentse drukkers vieren ,,Koppermaandag" ie
Zuidlaren. Bij deze gelegenheid verschijnt een rijmprent,
aangeboden door de fa. Hertz aldaar, waarvan de tas Is
...
geschreven door Dr J. Naarding.
4 Februari. Ir F. Ottevangers, hoofdingenieur-directeur van de
Volkshuisvesting in gelijke functie benoemd te Haarlem..
14 Februari. Te Nunspeet overleed de her J. Rigterink, -in leven
ontginnér en landeigenaar te Zwinderen. 13ij testament
bepaalde de overledene, dat tot zijn universeel erfgename werd
benoemd het ,,Jan Rigterink-fond4", door hem in het leven
geroepen op 19 Maart 1948. Volgens de Statuten nu dit
fonds is het doel der stichting het bevorderen der volksgezondheid in de zanddorpen van Oosterhesselen en, de
dorpen Veenoord, Holaloot en omgeving In de gemeente
Sleen. De stichting tracht dit doel te bereiken door oprichting
c.q. instandhouding van Groene Kruis verenigingen 4a de
- genoemde dorpen.
15 Februari. Te Assen is de ~besteding gehouden voor de.bouw
van een nieuwe huishoudschool met 16 lokalen.
19 Februari. Prof. Ir J. Elema, pionier van het landbouwondeçwija.
in Drenthe, te Assen overleden in de ouderdom van 77 jaren.
21 Februari. Het Drents Genootschap huldigt Mr G. A. Sontekoe,
,,Oes Drentse Waopenmeester", ter gelegenheid van zijn
SOste verjaardag.
Het besluit om de laatste tol in Drenthe, die van deReggersweg
te Meppel, af te kopen Is door Gedeputeer4e Staten afl.
Drenthe goedgekeurd
/
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.bk5 het heengaan van Mejuffrouw
Tjajiertha Johanna Servatius, Ridder
in de Orde van Oranje Nassau, past
ook in het orgaan van het Drents
Genootschap en woord van eerbiedige
.herinnering.
Immers: Van de prille aanvang van
de ,,Drentsche Studiekring D. H. van
der Scheef' af, heeft zij de Genootes-,
schapsgedadhte met de haar eigen geestdrift aangehangen, n medegeholpen
.
die tot ontwikkeling te brengen. Zij
behoorde tot de eerste negen leden,
en van haar was het voorstel (aan
het eind van onze eerste bijeenkomst,
welke
een
voordracht
over
leven
en werken van Dubbeld Hemsing
-4
van der Scheer de hoofdschotel gevormd had) om onze studiekring
.diens naam te geven. Zo zeer gevoelde zij wat wij toen stonden te
beginnen, verwant aan wat de voorman van het Podagristen-driemanschap een eeuw te voren ondernomen had.
-Juffrouw Servatius dAcht historisch, en wanneer onze mand-vergadering in die bezettingsjaren op ,,Eoschlust" bijeenkwam (— nèg
zie ik voor me boe het grote portret van Koningin Wilhelmina daar
stèeds de ereplaatsbij innam —)dan gevoelden wij ons zo'n Boscblust-- avond, als in een andere tijd teniggevoerd; -- ja, waarlijk in de bloeitijd
van een hoofs havezathe-leven verplaatst.,, Temporis Jucundioris
-i61-
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eefl op een rijmprentje te karâktenseren Zo wâs zij
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Aan de werkzaamheden van onze Studiekring, en later aan die van
het Genoötschap, had Mejuffrouw/Senrati - zij was in die jaren
het enige lid vaij het Utrechts Historisch Genootschap onder ons een werkzaam aandeel
Zelf gaf zij in ons midden voordrachten over ,,Een moeilijke dienstreis eb een ontrouwe landsdienaar", '(dit in verband met de tocht-die
34r Pieter Beelaerts in 1691 door Drenthe maakte), verschenen in
de N D '%7 A 1945, over Mevrouw Pehnck-Zynen de Gier en haar werk
voor d r»entse Kraaihverzorgingsdienst en over ,,Menso Alting, een
Dréntse figuur uit de dagen der tegenreformatie, 1341-1612" De
laaSte wederom in druk verschenen in de juist uitgekomen Nieuwe
Drentse Volksalmanak De overdrukjes van deze studie verzond zij
nog zelve van haar ziekbed
De voordrachten over de Drentse reis vad Mr Beelaertg en over
Mevrôuw Pehnck word en m ons archief bewaard, om t.z.t. in de te
wonnen Provincialelgibliotheek opgenomen te worden
,Voörts publiceerde zij in de bundel ,,Vrouwen uit onze historie"
(tlitg. Cailenbach, Nijkerk, 1940) een bijdrage over de Drentse dichteres
Cathruia Allegonda van Liet
Bij dit alles had zij een wasnie, stimulerende belangstelling in de
arbeid van haar mede-leden
De nagedachtenis aan de bijzondere figuur, die Mejuffrouw Servatius
onder ons was, zal in het Drents Ôenootschap lévend blijven, zolâng
er leden ztillen zijn, die hkâr persoonlijk hebben gekend
Assen, October 1949
fliMn&r 'geven wij 4é tekst van het bovenbedoelde njmprentje,
gelijk die voorkomt in het clandestiene bundeltje » In Seyinour
Mulder's Voetspoor"
,TEMPORIS JUCUNIDJORIS SERVATRIX"
('t geen, vrij verdietst, luidt
,,Eehoedsttr van wèl-Sevender tijd")

L

Ty$sche trekjes van deez' Pitto-tijd i)
boekt' Uw ,,Ballade" (mij hofijk gewijd)
b66s zijn de tljdën - 't zij ronduit gezeld
) Atto tâk een merk koffiesurrogaat

•Jammer genoeg zakt de mens mét zijn tijd;
zie bij de bus: elk-met-allen-in-strijd!
't Homo-homini-lupus 'n feit ......
•

Sssst! .....Oude hoofsheid, sfeer, veel havezaat'lijks
bleven op ,,Boschlust"; dies roem 'k u (bij Phenix!)
•
,,Temporis Jucundioris Servatrix".

Assen, Nieuwjaar 1944.

HEKKARPI )R.

Meju//rduw T. J, Servatius,
ten antwoord op haar ,,Ballade Anno 1943".

De nieuwe Drentse schaapskooi geopend.
Een groot Drents gebeuren.
In 1946 kon men in de courant lezen, dat de enige grote kudde
Drentse schapen, die op de aloude wijze te Kralo werd gehouden, door
Verkoop was opgelost. Verschillende instanties en geïnteresseerden in
het Drents eigene, ging dit zeer ter harte. Immers, Kralo was nog een
• zeldzaam type van een ongeschonden Drents gehucht, bestaande uit
- een viertal oud-Saksische boerderijen, gelegen aan de grens van het
groenland langs de Aa, op de hoger oplopende esrand, met in wijde
uitgestrektheid daaromheen een 1200 ha groot heideveld, waar de
gezamenlijke schaapskudde onder bewaking van de herder werd
gehoed, En wanneer de heideschapen hun dagelijkse tocht naar het veld
niet meer zotiden maken, zou het typische Drentse gehucht zijn waarde
als zodanig en zijn grootste bekoring hebben verloren en zou Drenthe
b cultuur-historisch opzicht een stuk armer zijn geworden.
Tot nog toe werden elke morgen de deuren der schaapskooien
geopend en was de herder met zijn kudde van 450 stuks langs de veelbetreden schapedrift naar de grote stille heide getrokken, om pas
•
tegen het ondergaan van de zon terug te keren.
•
Een gebeuren als in een sprookje. Trof men het, dat 's avonds de
- kudde uit Noordelijke richting huiswaarts keerde, dan kon men van
een hoge eindmorainewal af dit schouwspel gadeslaan, een schouwspel
dat op ieder, een diepe onvergetelijke indruk maakte. Stelt men zich
daarbij nog voor, dat de kudde onder de gloed van de stralen der
ondergaande zon langzaam naderde, dan kan men licht begrijpen, dat
schilders door( idyllische motief werden geïnspireerd.
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Geachte heer Van den Bosch,

De theeonderneming Tjioemboeleuit (ook wel geschreven Tjioemboeloeit) gelegen
in het regentschap Bandoeng, residentie Preanger Regentschappen, werd door het gouvernement gesticht in 1835 en was een der eerste Theeplantages op Java. De eerste
aanplant bestond uit c. 65.000 jonge é9njarige heesters maar de plantage beschikte
daarnaast over kweekvelden met c. 350.000 plantjes. Blijkens een rapport van de assistent-resident van bandoeng, W.A. Nagel, gedateerd 1 april 1836 waren er op dat
moment 300.000 jonge heesters, geen van alle nog productief (Archief Baud, inventarisnr. 14142).
In 18143 werd deze gouvernementsplantage in pacht gegeven aan G.P. Servatius,
laatslijk assistent-resident van Lebak (Archief ministerie van Koloniën, Besluit
G.G. buiten rade, 17 september 18143, nr. 114).
Blijkens een brief uit 1806 woonde in dat jaar ene P. Servatius te Zuidlaren.
Hij was een zwager van de Gouverneur van Java's Noord-Oostkust N. Engelhard. Wellicht is hiermee de schakel aangeduid naar de door u gevonden gevelsteen (Archief
minister van Koophandel en Koloniën, mv. nr. 155). In 1862 waren de erven G.P.
Servatius pachters en werd de onderneming geadministreerd door J.Z. van Bulderen.
In 18914 was de plantage in erfpacht bij de enen W.A. Bbud en werd zij geadministreerd door P.C. Philipsen (Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1862 en 18914).
Blijkens de Encyclopaedie van Nederlands-Indië deel IV p. 326 bestond de onderne-

Brief van 7 september 1979

No. D 569/dG

blad 2

ming nog in 1920. Voorts wijs ik u op de studie van J.A. van der Chijs, Geschiedenis van
de Gouvernementstheecultuur op Java (Den Haag 1903) en A.W. Nanninga, De Theecultuur in
Nederlands-Indië, (Den Haag, 1916). Voor gegevens over de door ii gevonden gevelsteen kunt
u het beste uitgaan van de respectievelijke eigenaren van het pand via het kadaster en
de notariële archieven. Aan de hand van de dan gevonden gegevens kan een nader onderzoek
ingesteld worden.

De hartermeester van de Tweede Afdeling,

(mej.

vanAnrooij)
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De Weled.Heer F.J.van den Bosch
De Gang 1

Aantal bijlagen: 1 nota

BORGER

Geachte Heer.,
Naar aanleiding van Uw schrijven hebben wij
een onderzoek ingesteld en het resultaat daarvan is het volgende.In het
Genealogisch Repertorium noemt E.A.van Beresteyn met betrekking tot de
familie Servatius een drietal publikaties: a)G.Servatius,Geschichte der
biirgerlichen Familie Servatius,Mediasch,1937; b) A.H.Servatius,Genealogie
van het Nederlandse geslacht Servatius, Asen 1961 en tenslotte c)Nederlandsch Patriciaat(uitg.van Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag),
1916, blz. 344-348,familie Servatius.De twee laatst genoemde publikaties
zijn aanwezig in de bibliotheek van het rijksarchief en aldaar in de
studiezaal te raadplegen.
Voor Uw onderzoek zijn van belang een tweetal
zonen geboren uit het huwelijk van Joannus Petrus Servatius(geb.Maastricht
2.1.1752,overleden te Zuidlaren 25.3.1819)met Gerhardina Fokkelina Engelhard.Uit dit huwelijk werden 9(11)kinderen geboren waarvan de eerste een
zoon Willem Nicolaus,gedoopt te Coevorden 7.8.1785 en de achtste een zoon
Gerard Pieter,geb.Zuidlaren 16.10.1797.Wij hebben voor U fotocopieen gemaakt uit bovengenoemde publikatie van A.H.Servatius voor zover het deze
beide zoons betreft .Bovendien maakten wij een copie van kolom 1017 van
deel IX van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek(Leiden 1933)
alwaar enige nadere gegevens betreffende genoemde Willem Nicolaus.Wat
betreft Gerard Pieter vonden wij nog een aanvullend gegeven in het lidmaten-register van Zuidlaren waaruit blijkt dat hij op 16.9.1815 als lidmaat werd aangenomen,doch op 6.9.1819 met attestatie vertrok naar Batavia
op Groot Java.Uit de fotocopieen,die 13 worden toegezonden wanneer wij
het bedrag op ingesloten nota vermeld hebben ontvangen,mag U blijken dat
genoemde Willem Nicolaus en later ook Gerard Pieter(in het Nieuw Nederlandsch B.woordenboek abusievelijk Joan Pieter genoemd)onder invloed
van hun oom Nicolaus Engelhard naar Java zijn vertrokken.Omdat het ons
niet mogelijk is om per brief op die relatie in te gaan hebben wij ook
wat betreft laatstgenoemde persoon en relaties een aantal copieen voor
U geaaakt.Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat de door U genoemde
P.Servativa te Zuidlaren bovengenoemde Joannus Petrus is.Tenslotte ingaande op Uw vraag "wellicht is in 1857 een huis gebouwd te Smilde door
een familielid van P.Servatius",moeten wij U mededelen dat een antwoord
op die vraag alleen beantwoord kan worden door het kantoor van het kadaster en de openbare registers,Weth.Buningstraat 52 te Assen.Wij nemen
aan U met bovenstaande gegevens van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend1 voor de rijksarchivaris,
Verzoeke bij beantwoording het nummer van deze brief te vermelden.
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SERJANS.

SÉWEL.

voor xi li te \vliiiirui en hun vooroordeelen weg te
nemen. In 1606 was hij ingetreden in liet noviciaat
iler sociéirit van Jesus. In de laatste maanden
van zijn leven bekeerde hij meer dan honderdzestig Protestanten, Lutheranen zoowel als Calvitilsten. Spinola had in 1622 het beleg voor 13crgen op Zoom moeten opbreken; dientengevolge
ware,, Antwerpen en rueclielen overstroomd met
ziehe stil, 1 ateji . Wie geen plaats meer vond in de
ijvirvitli gaslliuiz'n went op straat of plein
Allen li'ltei,,i op liiiii hond flIigeui de
,v,rnl 113 iii kr,,iik.ii i'iiniI tint do
Ii' vir,jrgii ii, gei.st'ltjI(eIt lIjstniot 4,
jn'i.vt'h.n Lii C'iii ijijnicid
Te
vier .lizuleteii als siachitollir viii' hun naastenwaaronder 001; 1'. serjans.
inii:qo priini saeculi, p. 794. ICleij atjens.
Zie

lIruynisten uyt Engeland om zijn gemoed vrijer
hier te lande te moogen beleeven" en vestigde
zich in Utrecht. Zijn vader, ,,grooter liefhebber
van de Latijnsohe dan van de llollandsche taaIe
en juist niet de netste speller", schreef zich J aco h
Wiliernsz. 'Leenwel. F113 ging van de
Brownisten tot de vlanmsche Doopsgezinden,
waartoe zijn \'ronlv Judith Zinspenning
behoorde, over en samen voegden zij zich ornstr.
1657 hij de Kwaken. hun zoon Willem, in 1654
te Ainsti'ril,u,i geboren, naai weer tien ouden
faiiiilhi'i,it,uuii liaa, ir een neenut wirLrnnat hij up
vu,irl,ei'l,i vita Nu. Vul, Alil. giutug wi,Ikt,', tuin
toevueg'tnde. Al vloog teondu W. veel hult ei,
aanleg voor talen. Op zijn 1 I jaar
zoo vertelt
hij in de Jloekzaat van 1708
leerde hij van een
hoogduitseh student, ,,dle niet dan zeer gebrekljjk
Nederduytsch schreef en mij in mijn 13de jaar
verliet", Latijn, waarin hij zich verder bekwaamde
evenals ii1 liet Er gehseh 1 loogduitseh en Fransehi.
Reeds op zijn 1-1e jaar had hij de Tweespraak van
de nederduytsche Letterkunde van 11.13. ,,met
naauwkeurige opmerkingen gelezen". Met les
geven aan kinderen
o.a. aan Pieter Lnngendijk,
die als 10-jarige door moeder, zoo niet een bloeddan toch een geloofsverwante van Sêwel, bij hem
in huis werd gedaan
en met vertalen en schrijven trachtte hij zijn kost te verdienen. Jarenlang
was hij bezig soms op verzoek of uit ,,ennstige
begeerte eeniger Liefhebberen", ,,met overzettingen uit verseheyden taaien", meerendeels
lijvige boeken, ,,onaangezien ik reedsonderandenen
-arbeid- als-verkrüpt--warç nrnTtflVetijverd
om het oorspronkelijke zo klaar en uytdrukkeljk
nee te volgen" ,,de zoyverheid onzer taaie, die
hem door Hooft en Vondel lief was geworden,
te handhaven". Die andere arbeid was behalve zijn
meewerken aan de Nederd, Amst. Courant en
het verzorgen, van 1702 tot 1705, van de Twee-
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SERVATIIJS (Joan Pieter), geb. te Maastricht
2 Ja,,. 1752, oven, te Zuidlaren (Gr.) 25 Mrt, 1819.
1 lij trad iii Jurist bij het staatselte leger, waarin
hij liet tot majoor bracht. Daaruit werd hij ontvanger te Zuidlaren.

lii 1781, huwde hij met Gerhardina
Foekelina Enge lhard (zie Nie. Engelhard (2) dl. Vijl, 1w!. 477). Zijn broer Willem S.,
geb. te 's Ilertogenbosch 1756 oven, na 1819, was
chirurgijn-majoor en huwde met haar zuster
Maria \Vilhel min a Engelhard.
Zie voor hem en den volgende: Alg. Ned.
Pan,, blad \T11[ (1891); naar aanteekeningen van
Kossmann.
J. (:. E. ilarteIds.

SERVATIIJS IWillern Nicolaas), zoon van den
vnorgaande gel': omstrr-785, overh in-de Prearwer 1827. hij ging naar lndiö, waar zijn oom
Nh. Engelhiard genoeg invloed bezat om Item
voort te helpen. Daar is hij Ga. resident van
Clieribon geveest; bij zijn overlijden resident
van de Preanger Regentschappen. Met Andries
de Wilde (dl. VII, hol. 1322) en met zijn genoemden
oom was 1w eigenaar der landen Tjiawi en 'l'jttocroeg. Zijn broer Joan Pieter heeft ook
zijn fortuin in Indië gezocht, waar Nic. Engelhard hein op zijn landgoederen te werk gesteld
holt.
Rij was gehuwd met Sara Catharina
Senn van 13 asel, dochter van Mr. Willem
Adriaan en van Theodora Jacoba
Viii Rlemsdijk.
Zie ook: de Haan, Priangan 1 (flatav.
1910); naar aanteekeningen van J. C. EL liartelds.
lCossmann.

SEVIN (Ilerman), met zijn kloosternaam pater
Alexander a S. Joanne Baptista
gen:iamnd, lCarriicliet der oude orde, geb. te I3russil 4715, ovi'rl. te 's Grivenliage 23 Juni 1781, oud

GO j,ir, si,,.l5 47 jt,r ge prof.:st en 112 jaar priester.
]jij werd iii zijn klooster te Antwerpen begraven,
Waar Ioj ziji, g':lft:ri hol afgelegd uit werkzaam
a-st was aLs I,ieclitvadl:r ei, prediker. Volgens
iii: lijstri v:iri pater van Litinmel ( Aitti. eartsb.
iÉrec!it;. v.i int, p hij r(:liter verkeerd Seri n geuittirjiti \vi)rilt, Was hij sinds 1736 of 57 als kapelaan
virh,,iiil, ;i aan le kipel van den gezant van PortoPA in din 1 laag 'ui zorgde hij voor de talrijke
K:illinlih.i Ii'r stad, die rililaar kerkten. Frans
IIi• s 1 r C ..... S e v i n van de orde der Minimen
les wuirseltjaljk zijn oom (Jiioy. nat. Belg.
XXII,
Zie : (; r(1
en qcdenl;stlirif(en pret. Aniw. V,
Ja2, 356, 357: Archie/ aar". Utrecht IV, 142,
Fruytier.
Vijl , 115, 3:54.
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SÉWEL (Willem), een 18e-ocuwsehe taal- en
gesehiedkundige, was van engelsehe afkomst.
Lijn grootvader \V i II i a in S o w e 1 een Fijnschilder", kwam begin 17e eeuw ,,neveas andere
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maandetijke Uyttrekselen van alle eerst uytkomende

Boeken,

in 1692 door Rabus begonnen (in 1705

herdoopt in Boekzaal der Geleerde Wereld), het
opstellen van de Jiistm-ia der Quakers (1717),
gedurende meer dan 25 jaar ,,telkens hervat
en bijna tweemaal herschreven" onder toevoeging
van afschriften van authentieke stukken en
nadere gegevens uit Engeland; maar bovenal
bestond die arbeid in liet maken van zijn .lEnoelscIiwoordenboek, dat levenslang zijn
lievelingswerk bleef en zijn naam heeft gevestigd.
In 1691 verscheen de eerste druk na 15 jaren
volgde de tweede, in het engelsche deel ,,met
veele duyzend woorden en veele spreekwijzen uyt
verscheyden schrijvers verrijkt, alsmede met een
kort vertoog wegens de Engelsehe sprankkunst
en eene naauwlceurige beschrijving noopende de
uitspraak van liet Engelsch'', en in het nederlandsche deel niet ,a brief and compendious Dutch
grammar". Dien moeilijken arbeid, die ,,mijne
krachten gesleeten heeft, heb ik nôgtans met
lust ten eynde gebragt" en voor een derden druk
bleef hij geregeld annteekenen wnt mij als nut
en noodig voorkomt". In den eersten druk van
het eng,-nedend. Woord.h. had hij ,,hoewel wat
bekrompener al eene Nederduytsche spraakkonst
aan de Engelschen vertoond, die zulk een genoegen
aan 't Gemeen gaf, dat zij, sedert in kleyn formaat gedrukt zijnde, zo wol ontfangen geweest is,
dat ze nu (1708) al tea vierden maale in 't Engelsch, t'elkens met eenige vermeerderinge zich
aan de waeneld vertoond heeft. Dit gaf aonleyding aan sommigen om te wenschen, dat zij die
ook in onze taaie konden leezen; 't welk mij tot een
spoor heef t gestrekt, om dat opstel op nieuws te verschrijven, het met veele bedenkingen te vergroo-
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ENOELE?L

ENGELHARD.

een vertaling uit het Latijn Over de uvc,ee,ikont
tussehen lieren en gewassen van P. Ga mper(Amst.

1369;, 83, no. 955). Engelbertus . E. die voorgaat, is zijn zoon.
Zie: de Bie en Loos] es, Biogr. %Voordenb.
van Protest. Godgei. in Ned. II, 735-731 ; J.
11 de nv.r n, De renv,nstronlsel,e broederschap.
Diogr. naamlijst van . . . . (Amst. 1905), 69 v.,
42, 327-330, -116; J. Tideman, Da stichting der rentonstr. broederschap (Amst 372) 11,
207, 281, 293; Reltsma en van Veen.
.4eta iv, 193, 322-325; kl. Schok kIng,
De leertucht .... (Anist. 1902), 299, aant. 2.;
R. A r r e n b e r g, Naainreglster van nederd.
boelen tot 1181, 161.
Knipscheer.
ENGELHARD (Gruelius), zoon van Mr. Job.
Arn. E. (i), en kleinzoon van den beroemden hoogleeraar Xie. E. (1), die volgen, en van Tja a ke J e y p e s. Hij werd geb. te Groningen 12
September 1767 en oven. aldaar ongehuwd 5Maart
1829. Op 9 Juni 1784 Ingeschreven als student
aldaar, trad hij later in militairen dienst, werd
extra-ordinair ingenieur (1785), eerste luitenant
(1738), kapitein (1802), majoor (1811), luitenantkolonel (1815) tot hij met den rang van kolonel
gepensionneerd werd.
Zie : Alg. Ned. Fam. blad (1891). Bartelds.
ENGELHARD (Me. Johannes Arnoldus) (1),
zoon van professor Nic., E (1), geb. te Groningen
13 April 1138, oven, aldaar 21 Mei 1803. Hij
werd er als student in de rechten ingeschreven op
4 Juli 1754, en vestigde zich na zijn promotie als
advocaat voor de Hooge Justitiekamer in zijn
geboorteplaats, 'vaar hij weldra veel naam maakte
als hoogst bekwaamreclits- eleerde.Vervolgenswerd
hij adjunct procureur-generaal bij het Prov. Hof
van Stad en Lande (1778), proc.-gen. (80) en syndicus der Ommelanden (81). Ofschoon overtuigd prinsgezind, kon hij toch na de restauratie van 1787
een billijker en onpartijdiger advies uitbrengen dan
Tydeman (deel 11, kol. 1461) en Gobiusinde zaak
tegen de afgevaardigden der gewapende genootschappen in Ovenijsel.Te Kampen in den zomervan
1787 vergaderd, hadden deze herren verklaard goed
en bloed veil te hebben, als de koning van Pruisen
satisfactie zou durven vragen. Ook hadden zij de
Staten van Holland gestijfd in hun anti-stadhouderlijke politiek tegen liet advies In der staten van
hun gewest. Na de omwenteling van 1795 werd hij
lid van het departementaal bestuur van Stad en
Lande van Groningen.
Hij was gehuwd met Tjaakje Jeypes,
overl. vÔÖr 1829. Uit dit huwelijk sproten Pieter of
Petrus,die volg ,Oornelius, die voorgaat, Nicolaus (4)
en Joh Arnoldus (2), die volgen; verder R do 1f,
geb. te Groningen 1776, aldaar ongehuwd en ambteloos gest. in 1841, voorts nog een dochter en een
zoon F i c k o, beiden Jong gestorven.
Zie: Alg. Ned. Fam. blad (1891); Vervolg op
Wagenaar XXI, 271.
Bartelds.
ENGELHARD (Mr. Johannes Arnoldus) (2), zoon
van den voorgaande, geb. te Groningen 1771,
oven, aldaar 7 Maart 1860. Hij werd 30 Sept. 1881
in zijn geboorteplaats als student ingeschreven,
promoveerde in de rechten en vestigde zich als
advocaat te Groningen, waar hij als ,,de eerlijke
advocaat' te boek gestaan heeft. Daarna werd hij
notaris te Leek, ontvanger te Hoogeznnd, rechter
in de rechtbank te Groningen, raadsheer in het
provinciaal 1-lot.
Hij huwde Nov. 1806 met Jantje Roe Its
Hoek se ni a, geb, 1783, overl. te Groningen
12 Apr. 1870, dochter van R 0 e 1 IJ s e b r a n d
en van Grietje WijndeIs. Zijn huwelijk
bleef kinderloos.
Zie: liet geslacht Engethard In Alg. Ned.
Familieblad VIII (1891),
Bartelds.

t7641, en de vertaling van een werk van J. D.
M 1 e Ii a é Ii 5, uitgegeven ah Rijsnrhandeling

over den wederkeeri gen invloed kan de trnn:Je'noaznen
begrippen onder een tolk op de nat ',tale taal en
van de taal Op de nationale Wijze run denken Harlingen 1771). Eindelijk Was hij medewerker aan
verschillende tijdschriften.
Zie: de Bie en Loos jes, Diogr.Woardenb.
van Protest. Godgel. in Ned. II, 735 ; Catalogus
der Ver. Doopsge:. gein. te Amsterdam 11 (Amst.
1888), 299. Over de Doopsgezinde gemeente te
Huizen, ile: S. Blaupot ten Cate, Gesch
der doopsye:. In Holland. . . t (Amst. 1947,
332, 11, 45, 233; Jaarboekje voor de topsjez.
gein. (Amst. 1837), 16; Doopsgez. Bijdr. (Isas;
70, (1819) 140 v., (1S$3) 59, (1896) 52, (1901)
jj2_115 ; In"entaris der archiefstukken (Amst.
1884) ii, afd. 2, blz. 32.
Knipscheer.
ENGELEN (Engelbertus van), over], te Utrecht
23 Juli 168-1. Hij werd te Amsterdam opgeleid
voor de Remonstrantsche Broederschap, werd in
1653 predikant te Gorinchem, in 1669 te Utrecht.
Hij gaf, zegt men, uit: Korte historie van het
synode van Dordrecht, vervatende eenige aanmerkelijke
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en noyt voorhenen ontdekte bijzsonderheden, begrepen
in brieven van mr. John Hof es en dr. Walter
Balcangual. van den Koning van Groot-Brittanie
gevonden; geschreven aen den heere Dudley Cariton,

•
•
•
(

-

uit het Engeisch (Gouda 1671 2de dr. 1672).
Het is nog een open vraag of hij heeft uitgegeven
de Brieven van verscheyde vermaerde en geleerde
mannen deser eeuwe (Amst. 1662). De Renonstrantsehe gemeente te Rotterdam bewaart
verscheidene brieven van hem di 2 Nov. 1655
tot 25 Febr. 1682 (Catalogus van handschr.
(Amst. 18691, 83, no. 956-972). Engelbert
Egidius van Engelen, die Volgt, is zijn
vader.
Zie: de Bie en Loosjes, Biogr.Woordenb. van Protest. Godgel. In Ned. II, 737 v.
A. G. D u k er, Gisbertys Voetius II (Leid. 1910)
Bijl., blz. Xlii; J. T Idem a n, De remonstrantsche
broederschap. fliogr. naamlijst . . . . JAn51. 1905),
23, 250, 261, 309, 311, 330, 446, 450; W. P. C.

K n u t t e 1, Neden. Bibliograph2e van Kerkgesch.

(Amst. 1889), 124; H. H. K y per, De postacta . , . (Amst.-Pretoria, zj. [1899]), 6.
Knipscheer.
ENGELEN (Engelbertus Egidius van), ook
Engelbertus Aegldii genoemd, geb.
omstr. 1584. Hij leefde nog in 1646, wellicht
in 1649. Hij studeerde te Leiden in de godgeleerdheld, en werd In 1609 predikant te Oosterbeek
om van daar uit zoo noodig ook Arnhem te bedienen. De synode van 1612 te Barncveld heeft hij
bijgewoond; de synode te Nijmegen van Sept.
tot Oct. 1619 heeft hem wegens remonstrnntsche
gevoelens afgezet. \VèI heeft hij de ,,nkte van
stilstand" onderteekend, maar toch is hij remonstranisch predikant geworden. In 1646 is mede aan
hem door de Rernonstrnntsche Broederschap een
werk opgedragen ; ter uitvoering van deze opdracht

is verschenen : Klare en duydelijcke wederleggin gen
van de verschejden aenteyckenirnjen .... tot berestiging van de contra-rem. leere der predestinatie
een de kant van den nieuws overgesetten bijbel ia
1637 verschenen] gestel. . . . Tm meesten deele

beschreven door E. van Engelen (Rolt, 1619j.

Reeds sedert 1638 was Daniel Snecanus (zie dl.
VI, kol. 1243-1745) met dezen arbeid bezig
geweest. De remonstrantsche gemeente te Rotterdam bewaart een handschrift van bern d.d.
15 Nov. 1624 (Catalogus van handschr. Amst.
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ENGELHARD (Nicolaus) (1), uit een zvitsersch1 geslacht, geb. te Bern 3 Sept. 1696, overleden 'te Haren (Gr.) 10 Juli 1765. 1W was de zoon
van N ( c, EL, die voor wetenschappelijke doeleinden veel in het buitenland gereisd had en in de
kracht1 zijner jaren ambteloos was overleden,
en nil Do rot nee Ulric h (overl. 1724), een
zeer ontwikkelde vrouw, dochter van N i c.
Ulrih en van Johanna Lupichia.
SederLi 1711 bezocht hij het gymnasium zijner
geboorteplaats, waar hij een zoo goeden aanleg
voor
studie bleek te bezitten, vooral In de puilosoph!sche en wiskundige wetenschappen, dat hij
daarin In 1718 en volgens 's lands gebruik in 1721 te
Lausanne in het openbaar kon promoveeren.
Daarna volgde hij twee Jaren de colleges van
prof, P. A. Lampe te Utrecht. Vervolgens werd
hij hoogleeraar in de wijsbegeerte en de mathesis
aan de koninklijke hoogeschool te Duisburg ter
vervanging van Petrus Mussohenbroek, die naar
de universiteit van Utrecht was overgegaan. In
1728 uitgenoodigd onder zeer vereerende voorwaarden om het hoogleeraarschap te Groningen
te aanvaarden, gaf hij daaraan gehoor en hield
er zijn Intrede met de rede Aranca Drahnvanwn
ernblerno.tica (20 Aug. 1728). Hij behoorde d,ar tot
de oprichters van het genootschap ,,Pro excolendo
jura patnio", waarvan hij de te voorzitter werd.
Ook de Hol]. MIJ v, Wetensch. telde hem onder
haar leden. Eigenaardig was zijn zinspreuk Bene
qui latuit, bene vixit", vat aan Staring's 1-let
kleine veiligst herinnert. Hij mag een der sieraden van de groningsehe hoogeschool genoemd
worden. Ook als mensch wist hij aller harten te
winnen. Hij is de auteur van : De natione extensi
ad mtzndum applzcata (Duisburg 1726) ; De lege
parslrnoniae ; Dissertatjones Variae argumenti (Gro-

"S, l 1 1 e m .5 e r v a t i t s, broer vara 1 a n P i e
ter; ten slotte ':"n zoon Nicolaus ('
-4 , die
volgt.
Zie: Alg. Ned. Fam blad VIII, 233 en II, 240.
Bartelds.
ENGELHAJID (Nicolaus) (3), zoon van den voorgaande, geb. to.Arnhem of Eeldo 1 Dec. 1761,
over]. te Buitenzorg 31 Mei 18:11. Zijn tante was
,,I a r i a A 1 t i n g, de vrouw van W. A. Altin4
(dl, 1, kol. bij, G.-G. van Ned. tndif (I7.sO-96,.
Op jeugdigen l"eftijd naar Java gezonden, werd hij
reeds in 1778 in dienst der O.I.C. aangesteld tot
underkooprnan op speciale aanwijzing uit Nederland ; in 1181 tot tweeden adrrvinistrateur iler 1)-ikhuizen aan de Waterpoort, 'vat een zeer vor,r.
deelig ambt was ; weer con jaar later tot eersten,

4

ningen 1733) ; Feriae Grontnganae tarli argwnenti
(1736) ; Otium Feriis Groninganis interpositum
(1740) ; In.stitutiones Phuosophiae theoreticae (1 W)
Instituiiones philosophiae anoralis (verscheen na
zijn dood).
In 1730 was hij gehuwd met Arnolda Leijend e ck er uit een akensohgeslacht. Zij overleed
in 1742, na hem geschonken te hebben twee zoons
en een dochter: Nicolaus (2), die volgt, Johannes
Arnoldus (1), die voorgaat, en A r no 1 da, ongehuwd In 1775 te Zuidlaren overleden,
Zie: Pol vliet, Het gesl. Engelhard in
Ned. Fam. blad (1891); S c h r 0 e d e r, Lijkrede
op Nic. Engelflard ( Gron. 1765) ; verder nog over

het geslacht: Fa,nuiebertcht van Dr. Joh. Fr! «Ir.
Engethord te .\I,ei'ten aan Nic. (3) E. (1828)
Zedler, Unie. Lexicon; Stettier von

•

Bern, Annalen, 493.
Bartelds.
ENGELHARD (Nicolaus) (2), zoon van den voorgaande, geb. te Groningen 1733 of 34, oven.
te Grave 13 Februari 1165. Hij werd in Sept.
1745 als student in zijn geboorteplaats ingeschreven ; hij trad echter in militairen dienst en werd
extra-ordinair iizenieur te Bourtange (11511 .
In 1760 bevorderd tot luitenant-ingenieur, kwam
hij te Arnhem (1760) en Grave (176fl in garnizoen.
Hij huwde 25 April 611e Boartango met Maria
Alt Ing, geb te Groningen 20 Nov. 1733,
o Ven. te Zuidlaren 12 Mei IS 17, dochter van Mr.
Gerhard A. en Focke lila a B ten eke.
Uit dit huwelijk sproten A r ii 0 ida lie leri a
(1756-61);Gcrhardina U'ockelina, geb.
te Bourtange 23 Februari 1758, overl. te Assen
1 Maart 183S, gehuwd 7 Sept. 1184 met Jan
Pieter Servatius; Maria \Villtelin ina, geb. te Bourlange 25 Dec. t79. overl.
te Groningen 7 Dec. 1797, geh. in 1791 met Dr.

478

zoodat zijn inkomsten groot genoeg vvaren, dat
een huishoudelijk budget daarop kon rusten,
te meer daar zijn veertienjarige echtgenoote een
bruidsschat van 100.000 ducatons mee ton huwelijk bracht. In 1784, 55, 87 en 39 werd hij
resp. bevorderd tot tweeden op Onrust, tot
koopman, tot eersten op dat eiland en tot stiabandar en licentmeestcr met den rang van opperkoopman en tevens tot president van boedelmeestoren. in 1791 volgde hij zijn vriend Hendrik
Isaac Guitard op als gecommitteerde tot en over
de zaken van den Inlander, op uitdrukkelijk ver.
zoek van diens schoonvader, den directeur-gene.
mal Hendr. van Stockum ; in hetzelfde jaar had
ook zijn benoeming plaats tot heemraad en buitenregent der hospitalen. Gaarne zou hij nu gerepatrieerd zijn, maar ter wille van zijn oom, schoonvader en beschermer Alting liet hij zich overhalen
het ambt van raad-extraordinaris te aanvaarden.
In 1800 werd hij president van heemraden en bij
resol. van 6 Maart 1801 gouverneur van Java's
NO-kust met bevordering tot raad-ordinair en
provisioneel eersten raad en directeur-generaal.
Daar hij echter ernstige financieele tegenspoeden
gehad had door het verlies van schepen, bIeefhij
maar liever als gouverneur van Java te Semarang
en werd daarom op zijn verzoek de aanstelling
tot dir.-gen. buiten executie gelaten" (resol. 21
Mei 1802). In deze functie heeft hij zich zeer
verdienstelijk gemaakt door het onderdrukken \-an
den opstand in Cheribon (1806). Minder door wapengeweld dan door overreding herstelde hij de
rust. Volgens Engelhard's eigen verklaring zou het
Staatsbewind hem in 1804 benoemd hebben tot
opvolger van Joh. Siberg als G.-G., welke benoeming echter ingetrokken werd door de kuiperijen
zijner tegenst4nders, die allen zijn vriend S. C.
Nederburgh (dl. V, kol. 337) vijandig gezind
waren. Deze oud-regeeningscommissaris trachtte
eenige jaren later den tot landvoogd bestemden
Daendels (dl, 1, k01.665) er toe overte halen Engelhard bij zijn komst tot dir.-gen. aan te stellen, ten
einde een gematigd man als E. naast hem als dwars.
kijker te plaatsen. G. K. van Hogendorp schrijft
in zijn Er. en Gectenksc/,r. III, 261, dat Daendels
den oudgast echter doorzag en hem zijn veront.
\vaardiging daarover te kennen gaf. In elk geval
kon E. bij den op 14 Jan. 1808 opretreden
autocraat geen goed meer doen. Doordat liet
gouvernement Java in verschillende residenties
or pretecturen werd opgelost, werd hij als gouverneur ontslagen (April [808: .
Vele aniblelooze jaren volgden nu ook slee hij
l o rd Minto's aanbod af, die Item tot vice-president
en eerste lid der 1 looge llegcering wilde verheffen.
Gelukkig braken er \OOr den werkzamen man
betere dagen aan. In Aug. 1816 werd hij lid der
,,Adviserende L'onucnissie'' en op 31 Dec. 1316
werd hij niet J. A. van Middelkoop belast met de
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overneming van het bestuur over de Molukken
uit de handen der Engelschen (25 Maart 1617).
Na het verlies zijner echtgenoote gaf hij gevolg
aan het sedert jaren gekoesterd VOOtflCCfl
om zijn vaderland terug te zien. Hij lzwarn
daar 7 Juli 1623 aan na een gevaarlijke reis langs
de afrikaansette kust, waar hij tijdens een drei enden aanval van een spianselien kaper vele blijken
van onverschrokkenheid gaf, in pzitria nam hij zijn
Intrek bij zijn zuster Ge rh tir d i n a rock e1 in a (geh. met J. P. Servatius), 'vier beide zonen
door hem in tndiê voortgeholpen zijn. Hij had
nu gelegenheid om de vriend4chnpsbanden met
verschillende Ouiftndiêrs te hernieuwen, had ook
een onderhoud met koning Willem 1. In weerwil
van het kille klimaat zou Item het verblijf in NederIznd voldoende aangestaan hebben om er zich
blijvend te vestigen, als zijn In Indlé aangestelde
gevolmachtigden zijn zaken beter behartigd hadden. Dat noopte hein tot onvcrwijlden terugkeer
(17 Sept. 1624). De indische regeering maakte
toen nog eenmaal van zijn dienstet gebruik door
hem tot lid der commissie te benoemen, die
Hamangkoe Boeana of Sepoeh in zijn svaardigheid
van sultan van Djogjacarta moest herstellen (1826).
Uit zijn lijvige correspondentie met mannen van
gezag en invloed als du Bus, de Koek, van Lawiek,
C. S. W. v. Hogendorp, van Alphen en Baud blijkt
wel, dat de welvaart van zijn tweede vaderland
hem na aan het hart lag en dat hij ook achter de
schermen nog groeten invloed heeft uitgeoefend.
Na het aftreden van Muntlnghe (dl. 1, kol. 966)
bood de O.-G. du Bus hem hij koninklijke machtiging de opengevallen plaats in den raad van Indiè
aan, wat hij echter om zijn hoogen leeftijd en de
zeer gewijzigde tijdsornstandigheden meende te
moeten afslaan (Febr. 1827), ook toen zijn vriend
Daad hem een half jaar later schreef dat Z.M. de
Koning hem tot vies-president van dat college
wilde benoemen. Volgens Willem van Hogendorp
(dl. VIT, kol. 613), die als eerste secretaris
der missie-da Bus van 1825-30 op Java vertoefde, was Engelhard veel te hooghartig om
eenige plaats aan te nemen, hoe hoog ook, die niet
de eerste was. Om ook na het aftreden van den
luit.-gouv.-gen. Hendrik Merkus de Koek (16
Jan. 1836) zijn Indirecten groeten invloed te behouden, stelde hij een zeer lijvige nota op over den
toenmaligen staat van Java, welke hij diens
naderenden opvolger, van den Bosch (dl. TI, kol.
221) reeds te Anjer deed toekomen. Doch deze
ging daarop niet in, wat er niet toe bijdroeg
om den onrustigen, kinderloozen man het leven te
veraangenamen. Hij besloot nu Buitenzorg,
waar hij de laatste jaren gewoond had, te verlaten
en zich metterwoon op Krnmat bij Weltevreden
te vestigen. Doch de dood verijdelde dit voornemen.
Met recht heeft hij van zich zeil getuigd
schrijven Is voor mij een behoefte en vooral de
lecture maar ook de zorg voor zijn vermogen legde
beslag op een groot deel van zijn ambteloozen
tijd, al was hij met dat al geen goed financier.
Door het teloorgaan der Soeknboemi-landen
(zie art. Andries de Wilde, dl. VIT, hol. 1322)
gingen zijn inkomsten nog meer achteruit,
zoodat een hem toegekend pensioen zeer velkom was. Gelijk vele oudgasten uit dien en later
tijd toonde hij een merkwaardig uithoudingsvermogen om zijn denkbeelden over indische aangelegenheden te boek te stellen. Ab zoodanig is hij
bekend gebleven door zijn Ilerigt van den Staat der
Ned. 0. 1. Bezittingen onder het bestuur aan den
G.- G. 11. W. Daendels ter betere kennis van 's mans
willekeurig en gewelddadig bewind ( den Flaag en Amnsterd. 1816). In 14 dagen was dit voltooid, waarna

het in Holland persklaar gemaakt werd, wat geen
gemakkelijk werk was, daar E. zijn gedachten in
geen enkele taal zuiver neerschreef. Hij vond In
dezen persoonlijken strijd een medestander In
Mr. R. G. van Po 1 fa a e n's anonieme Brieven
betreffende het bestuur de: kJonën en:., ti'aas hij
gevoegd zijn eentje ?d.injrijke stukken welke een
neuw licht t'tspeiden . oter het vo, ige bestuur
aldaar van den G.-G. H. 117. Daendels (1816).
Beide werken werden geschreven met hetzelfde
doel: Duendets apolc;ie te ontzenuwen,neeigelegd
In diens Me,nore ore, den Staat der nedcfl. 0.1.
bezittingen in de jaren NO3-1S11. Met bijlagen.
(s Gravenh. 1814,4 dit. Hun doel werd bereikt:
de herbenoeming van Daendels werd opgegeven.
Het is een typeerende eigenschap van vele vooraanstaande mannen uit die dagen, dat ze allen even
breedsprakig in hun geschriften zijn en, zooals
E., „van de lecture houden". In dat opzicht
vonden ze In den 5aavereinen Vorst een dankbaren lezer, die er tezenover Gljsh. Karel rond
voor uit kwam: .1k houd van de menigte van
papieren." Ook zuilen den Koning wel onder
de oogen gekomen zijn de Consideratien van
Nederburgh ( 23 November 1798), die hier en daar
wat gepolijst en taalkundig gezuiverd zijn, maar
toch geheel Es werk blijken te wezen bijvergelijking met ,zijn rapport als gecommitteerde d.d.
4 Juli 1795, dat nog op het Rijksarchief aaawezlg
is.Van een Aulobiograph (eis hij tevens de auteur. Zij
bestond in Juli 1330 reeds uit 3 zeer lijvige doelen,
die in het ongereede ;eraak-t zijn, zooals helaas met
vele zijner talrijke gesrhriften en rapporten het
geval is. Hij was voor velen de vraagbaak bij uitnemendheid, waartoe hij in staat gesteld werd door
het bezit van de naeLten papieren van zijn oom
Aiting en van die van Siberg als ook door het onder
zich houden van zijn eigen ambtelijk archief.
Zijn belangrijke verzamelingvan stukken vermaakte
hij (1830) aan zijn vriend Jhr. D. F. van Alphen
(dl. 1, kol. 84), die vroeger onder hem op Java
gediend had en toen Ier tijd lid der 2e Kamer voor
Leiden was. Hij behoorde tot de weinige leden,
die over indische vraarstukken een gegrond oordeel
hadden. Na v. As dood is veel van deze verzameling verloren geraan. Een zijner afstammelingen heeft 'vat nog over was aan het Rijksarchief
geschonken. Ook in het archief te Batavin zijn nog
stukken aanwezig. Wellicht duikt ook zijn autobiographie nog ergens op.
Een in de nadagen der Compagnie niet alled.aagsch verschijnsel was zijn buitengewone lust
tot studie en kennisneming van hetgeen op allerlei
gebied in patria of elders verscheen. Hij was lid
der in 1768 npgerihte loge ja Vertueuse", en in
Semarang van Ja ccnst acte et fidéle". Van 17981923 bekleedde hij tel gedeputeerd grootmeesterschap der vrijmetselaaen. Aan hem is te danken
onze kennis van vers:billende beelden en tempelruinen, die hij in 1SD—O6 door majoor H. C. Cornelius in teekening heeft laten brengen, die Raffler
Later heel handig in zija Itistory of Jaua gebruikt
heeft. Denfranscheriwereidreizigerenplanftundjge
Louis Théodore Les±enault de la Tour (177
182 6) gaf hij de op'L-a:ht een botanische verzameling in Oost-Java aan te leggen (1806), welke geleerde Es naamdeel voartievenin de tot dejuglan.
deeén behoorende agelhardtin spicata. Lesch. In
het kort hij is een ma geweest van rustelooze
bedrijvigheid, groo'.e h:lpvaardigheid. zoowel voor
vreemden als voor verwanten vaak opvlie!end
maar nooit haatd.-az,zd en steeds verzoeningsgezind, daarbij een ierierijk echtgenoot en warm
vaderlander. Aan zfa kloek optreden was het te
danken, dat tijdens den aanval der Engelschen
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op Java (1800) de atvallige Inlandsche strandbewo.
ners In het Tondjongprioksche weet aan om
gezag werden on4erworpen, en nog een maand vôôm
zijn dood gaf htjschrifteiijk te kennen de helft van
zijn pensioen te 'Willen afstaan ten behoeve van de
berooide schatkist.
Op het gebied van koloniale politiek was hij
conservatief. Het stelsel der oude, toen verdwenen
Compagnie heeft hij tot het eind toe vcrdedid.
Den nieuwen Lijd heeft hij niet begrepen, evenmin
als zoovelen zijner tljdgenooten. Hijheeft zich een
voorstander der ideeën van Dirk van Hogen.
dorp (dl. VIT, kol. 608) genoemd en heeft diens
landvoogdij voorgestaan, maar het was om erger
te voorkomen : den terugkeer van den door hem
verafschuwden Daendels. Die afkeer sproot
uit nobeler motieven voort dan gekwetst eigenbelang door D.'s inbezitneming der eetbare vogelnestjes, die van rechtswege den gouverneur van
Java toekwamen. Hij was er de man niet naar om
over dezen schadepost jarenlang te treuren.
Die wrok had een andere oorzaak. Reeds in 1800
had hij, door van Overstraten om advies gevraagd
over de te voeren gedragslijn, tegenôver het alom
zegevlerende Frankrijk, dat ook het onafhankelijk
voortbestaan van het moederland bedreigde, als
zijn vaste overtuiging te kennen gegeven, dat men
Java tot een vrijhaven verklaren moest voor alle
zeevarende naties. Hij zelf was bereid met achterlating van zijn vrouw naar Holland onder zeil te
gaan om daar opening van den stand van zaken
te geven en dan zoo mogelijk met hulp van Engeland de onafhankelijkheid van dit eiland te proelameeren. Eenige jaren later heeft hij dit denkbeeld
nader uitgewerkt blijkens zijn Korrespondentje met
de G.-G. Daendels over het Vrij verklaren van Java,
de droom Van Kapitein Carrega (zie d e 30 n ge,
Opkomst XIII, 278). In een onderhoud met Daendels (1808), dat vier uur duurde, trachtte hij dezen
oud-generaal voor zijn plannen te winnen, die trouwens ook door anderen werden voorgestaan, maar
deze is hier niet op ingegaan evenmin als van Overstraten. Volgens E. heeft Daendels, in Holland,
teruggekeerd, van deze uitlatingen gebruik gemaakt om hem te benadeelen. Hij zou hem bij den
Keizer en diens broer, den Koning van Holla,1d
hebben aangewezen als een allergevaariijkst man,
die met verraderlijke plannen rondliep, kortom
Iemand, ,,die hij In geen hoog gezag konde plaatsen en op het nauwste behoorde te surveilieeren".
E. gat van zijn kant openlijk te kennen, dat zijn
tegenstander het nimmer tegenover zijn volk zou
kunnen verantwoorden, dat hij bij onze inlijving
bij Frankrijk deze kolonie niet voor vrij en onafhankelijk had verklaard Het verlangen naar
vrouw en kinderen en ook de vrees niet aan het
hoofd der regeering te zullen gesteld werden, zouden er hem van teruggehouden hebben.
Hij was 8 Maart 1784 gehuwd met de zeer jonge
Maria Wilhelmina Senn van Basel,
geb. 28 Mei 1770, stiefdochter van den G.-G. W. A.
Alting, wiens tweede vrouw, S u s a n n a M ar i a
G me b e 1, Weduwe was van wijlen den raad van
Indië Huybert van Basel, broer van Mr,
Willem Adriaan Senn V. Basel, den schoonvader
van - Jean Chrétien Baud (di, 1, kol. 945). Uit
Es huwelijk sproot slechts êén jong gestorven
kind Maria Susanna (1788-90).
In het bezit van een der familieleden zijn
thans nog de twee fraaie miniatuurportretten van
beide echtgenooten. Van liet zijne is door de firma
Emrik en Binger op de oorspronkelijke grootte en
in dezeiftie teere tinten een reproductie vervaardig, voorkomend In deel iii van de Haan's
Przangan
Het hare is In lichtdruk opgenomen
Nieuw Noden, Slogr, Woorisab, vErf,
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In het Platen-Album van denzeitden indlicticia
archivaris, die vermoedt dat belde miniaturen het
werk zijn van Plein, welke deelgenomen hart aan
de expeditie onder Bruni d'Entrucasteaux
1793). Deze
Deze had ten doel gehad de opsporing van
la Pérouse. Enkele dezer Franschpn zijn na 1793
nog jaren op Java gebleven.
Zie : d e II aa n, Pria,igan 1 (Batav. 1910)
Wijnnendte v, Resandt, liet geslacht
Senn v. Basel in Ned. Leeuw (1905); v. d. K e ni
Bijdu-. v. d. T.-, L.- en. V.-kunde van N. 1. 190us,
188, 344 ; de z., flriet'en van en aan trw. 11. J.
Ii. 4. Graaff I3I6—L82f1 II, 14, 19, 297 in Ver/t.
V. /t. Bat. Genootsch. van K. en 1V. (1901--02)
Alg. Ned. fainilieblad 1891, 8e jaarg. ; cl o t e n
b t a n d e r, G. K. v. Ilogendorp op Adrichem
In de Gids 1907 t, 312 Raffles, Flistorzj of
Java II, 171 is (London 1817) ; de Ii a ii n,
Platen-Album Oud-Bojauila (Batavia 1923) ; de
Roo —ho uffaer, Supplem. op de. Jonge's
Opkomst
en:. 1, 90, 222, 408, II, 461 , 127
('s Grav. 1909).
Barteids.
ENGELHARD (Nicotaus) (4), zoon van Johannes Arnoldus (1), die voorgaat, geb. te Groningen Sept. 1769, oven. te Wedde 4 Sept. 1840.
Hij werd 6 Juli 1785 te Groningen ingeschreven
als student, promoveerde er in de rechten, werd
fiscaal in de jurisdictie van Westerwolde (1503)
en later vrede- en kantonrechter te Winschotea.
Laatstelijk woonde hij te Wedde. Hij was in 1804
gehuwd met sMargaretha Ellsabeth
Gat harin a El ck ringa, geb. Dec. 1778,
overl. te Wedde 25 Juni 1827, dochter van
Sixtus Gerhardus, kolonel-ingenieur, en
van Thalia Wijnhagen. Zijn huwelijk
bleef kinderloos.
Zie : Ned. faanijjebjad VIII (1891).
Bartelds.
ENGELHA R D (Pieter) of Petrus, broer van
den voorgaande en neef van den iadischea Nicolaus (3), geb. te Groningen 1766, oven, op Java
waarschijnlijk begin 1812. Hij studeerde in de
rechten aan de boogeschool zijner geboorteplaats,
waar hij in 1783 als student was Ingeschreven.
Zonder te promoveeren voer hij vijf jaar later naar
Indië, waar hij In 1790 ai tot onderkoopman was
opgeklommen, dank zij vermoedelLk de voorspnatk
zijner tante, de vrouw van den G.-G. Alting. Nog
in 4atzelfde jaar volgde zijn aanstelling tot tweeden administrateur in het ij erpakhuis, weldra
die tot eersten, en tevens werd hij benoemd tot
schepen, welke functie hij van
tot 9.4 heeft
bekleed. Na zijn bevordering tot tweeden administrateur in de %vestLijdsche pakhul. en (i Sept.
9t) werd in het ij .ermarazijn een tekort ontdekt
van ruim 292.000 gld. Hierbij schijnt meer verregaande slofheid dan oneerlijkheid verondersteld
te moeten worden. Zonder naar inventaris te
vragen of rekening en verantwoording te eiselien
had de een het beheer van den ander overeenonlen.
Daar de Commissarissen-generaal, Ncderburgh
(dl. V, kol. 357) en Frijkenius, op komst waren,
diende de zaak wel vervolgd te worden. Pieter niet
3 anderen werden voor de vergoeding aangesproken. In zijn betrekking werd hij echter gehandhaafd Zijn aandeel hierin, een bedrag van
25.000 P4s., is bijeengekomen, d nk 7ij voor een
deel de hulp van zijn neef NUt lans (a voornoemd.
bij \vien zijn talrijke familieleden nooit tevoreeefs
hebben aangeklopt. Hij klom na'enigen lid op
ot koopman (1 Jan. 97) en werd II .April OsgecomIn itt eerde met den rang van o pperkoop rita mi, tevens
'cern ram d en buiten recent der hospitalen . Sle c ht s
enioe maanden wis lrii in eerslenoermde un'tic
verkzaam geweest, toen hij voor Clir. \Vesener
16
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werd in het leven geroepen. De advocuat-tbCaal
iiwet plaats maken (Oct. 98). Men TOtLIdÛ bent
Zou dan beslissen of het geldelijk beheer van E.
paklillizen
vestzijdsi'Llt'
der
als administrateur
grond etif tot een gerechtelijke vervolging. Siberg
tot
sccntziris
van
setleen stelde hein tevens aflu
had vel gelijk. toen hij verklaarde, dat men ongehet raadslid Von
penen en eersten collecteur der collatenilt gertchboord Partijdig te werk ging ;
het
Ontslag
van
\Vezt'iier
werd
tigheid (L7913) . Na
vCCS er ook op dat men zot' 7OCIdOrllflg met
i:,4 htfl
Harsen
hij bijspeciale aanschrijving van den Azi;it
dc zaak OIflSpfl)ng ; het slachtoffer zelf klaagde
iSOOj en
Raad provisioneel gecotII!Ilitlt'CLdC (
niet minder dat de justitie in de zaak gemengd
Als
eoodutig
had
zijn
neef
3 jaar later dCtlItltIet
werd zonder 1.,'11 zelven In verhoor te nemen. De
Nicolaus bitter weinig met hein op. hij verweet
beslissing van den fiscaal. Mr. P. S. Maurisse. gunitem al het werk van zijn voorg:lngCr, waartoe
steling van Siberg en neef van E., viel gunstig
verworpen
veragtliig
„voet
ook N. behoorde,
voor dezen uit. Termen voor een vervolging vond
eigen
,nnar
zijn
en vernietigd' te hebben en
hij absoluut niet annveZig. Men vraagt zich af,
Wees den staal der landen te willen herscheppen".
vaar die conclusie vel op steunen mocht, daar de
In dit ambt heeft hij zich geduchte moeilijkheden
der commissie grove oneerlijkheden t. o.
rapporten
op den luis gehaald door zijn strijd niet van
de regenten aan het Licht gebracht hadden, al
van
Lawiek (zie art.). Deze was naar aanleiding van
stond dur tegenover, dat de visitateur.generaat
een door P. Engelhard zeer gunstig rapport beWiese
Volijverig
zijn afrekeningen in orde had verklaard.
noeind tot adjunct_geconinilteerde.
een scherp tegenvoorstel. Dit werd welkwam
niet
als van L. was, duldde hij niet. dat een hem opgeiswaar door den road v. 1. verworpen, maar toch
dragen bouwwerk te Karangsacuboeng niet opwerd bij res. van 10 Juli 1807 den adv.-flsC. te kenschoot door de laksheid van den regent van
tien gegeven, dat hij niet alle stukken had nagepraianioeutng, die zijn aanstelling aan E. te
gaan. Ook verklaarde de raad het er voor te houden
danken had. Flij en zijn confraters van 13:indoeng, . dat de regenten door E. Jn zijne met hen gehouSoetnedang, Tjiandjoer en Krawang overstelplen
bedene aairekenincen sinds 1799 aanmerkelijk
E. met klachten over het ruwe optreden van zijn
waarom hij den adv.-fisc.
reden
zijn",
zwaard
adjunct. Hij zond hun schrijven door naar den toengelastte„alsnu tegen gesuspendeerden E. te promaligen Q.-G. Joh. Siberg (1801-05). Van L.
cederen tot herrekening en restitutie”. Het zondiende krachtig van repliek en zond op zijn beurt
derllngste van alles zou nog volgen. Siberg's oudeen rapport aan Afb. Henr. \Vtese (1503-4iS),
ste zoon was de zwager van van der Helm, den
die tot zijn eigen en ieders verwondering Siberg
minister van koloniën. Uit dit feit putte E. waarwas opgevolgd. Vooral in die dagen ging het,
schijnlijk de vrijmoedigheid om niet alleen alle
gelijk zoo vaak in een kolonie het geval is, veel
restitutie te weireren, maar zelfs om uitbetaling
meer om den persoon dan om de zaak zelf.Wiese,
te vragen van zijn Inkomen als gecommitteerde
wiens
gedurende zijn schorsing. Deze aanvraag werd verzijner vaardigheid, onderging in die dagen sterk
worpen, eveneens een hernieuwd verzoek, toen
den Invloed van den raad extraordinair Walbeeck
Daendels het bewind aanvaard had. De heele veren dien van van palmen, belde persoonlijke vijanvolging van & is ten slotte op niets uitgeloopeli. Zijn
den van E. Hierdoor sprong voor hem de mijn
aanzien steeg zelfs veer toen de nieuwe landvoogd
geheel verkeerd en werd niet van L. maar hij zelf
hem bij res. van 19 Febr. 1808 tot eersten resident
het slachtoffer zijner machinaties. Er werd een
aan het hof van Djogja benoemde, In hetzelfde
commissie benoemd om te onderzoeken den svaajaar tot president van schepenen te tatavia en in
ren en tegenwoordigen staat van de politie, jus1809 tot ridder der kon. orde van Holland. De staat
titie en de civiele administratie dier landen (nl.
zijner finaneiên schijnt In die dagen weer verbovenlanden
en
de
Regentschappen),
do jacatrasohe
beterd te zijn. Een half jaar na Siberg's schrijven
benevens al hetgene in eeniger manier met de culover zijn ,,couzijns' bekrompen omstandigheden,
tuur der koffij in verband staat". De raad van
werd hij in de edwongen leening (2 Oct. 1808) aanlndiê, van Riemsdijk, E.'s schoonvader, sprong
geslagen voor 6000 fl45. Ook was hij In staat met
voor hem in de bres, maar de overige raden stoten
nog drie andere participanten voor een bedrag van
hem uit van aliê discussies over deze zaak. Wal250.000 Rds papier landerijen in het Buitenzorgbreek, de regeeringscommissaris, de ziel van het
sche te koopen en met vier anderen voor 320.000
comité, was zich maar al te goed bewust, dat aan
Eds aan land in K.rawang. Andermaal tot gezant
E. zijn niet vlekkeloos verleden als resident van
te 'Djogja benoemd, nu In den hoogeren rang van
b eredderaar van den overCheribon en als boe4et
minister, was zijn succes daar minder groot. Geleden raad ordinair van Reede tot den Parkeler
dreven door zijn groote winzucht, liet hij toe dat de
(dl. 111, kol. 1033) van nabij bekend was- E.
ons toegedane rijksbestuurder door den afgezetten
onschadelijk te maken bracht zijn eigenbelang mee.
sultan Sepoeh om het leven gebracht werd. Tijdens
De gecomraitteerde mocht er op wijzen, dat de
het
engelsche tusschenbestuur gaf hij zijn ambt
drie andere leden der commissie van onderzoek,
over
aan J. Gravfurt (15 Nov, 1811). Na zijn ontThalman, Smit en Bauer volgens hun instructie
slag werd hij op reis naar Semarang door handlanvrijwel aan \Vatbeeek ondergeschikt waren, Siberg
gers van Sepoeh overvallen. Van alles beroofd,
mocht op hen setielden en te keer gaan tegen dat
bracht bij er ternauwernood het leven af. Kort
ergerlijk gedoe, de vier regenten mochten al een
daarna moet hij overleden zijn.
door E. ingegeven memorie opstellen tot staving
De getuigeaissen van tijdgenooten en latere gehunner klachten tegen van L. en tot verheerlijking
schiedkundien omtrent dezen compagniesdienaar
van E.'s voorbeeldeloos bestuur, het baatte hem
1, kol.
zijn niet onverdeeld gunstig. Nahuijs (dl.
niets. De commissie sprak de wensr.heüjkheid uit
1350)
noemt
hem
een
kundig
en
achtenswaardig
hem te schorsen tot tijd en wijle zij haar uitra!
man, doch is niet blind voor zijn ,,allerongelukkigbreide opdracht zou vervuld hebben. In dien geest
sta zwakheid". Siberg beeert
w
dat hij ,,altijd uit de
werd bij mes, van 27 Dec. 1805 besloten verder
s is werkzaam geweest'', maar
principe
eerlijkste
kon men al niet gaan, daar bij secrete missieve
over ontslag alleen in Holland
deze oudrast had op het gebied van integriteit
(cR1. 9 U'ebr. t
(dl. 1, hol.
een eige6aardize opvatting. Ralfles
kon beslist worden. Nu werd ook Es geheele
jajsi rjst E. bestuur over de regentsehappen
fintrjcieele administratie aan een onderzoek
als bijzonder voorspoedig, maar ook deze landonderworpen, waartoe bij res. van 29 Aug. 1806
voogd, wien winstbejag verre van vreemd sas,
een commissie uit en door den Raad van Justitie
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legde soms een vreemden maatstaf aan bij de beoordeeting van staatsdienaren. Vôlgens Fiagemnn
(dl. 1, hol. t0j9) was hij te Djogja een werktuig in
de banden vara den rijksbestuurder. Daendels prijsi
heen als zeer *reven en zacht in den omgang met
den inlander. Zijn neef Nicolaas (3) heeft het nooit
met hem kunnèn vinden en liet zich schamper over
hem uit.
Pieter, de vermoedelijke stamvader der Indische
Engelhards, hetgeen echter nooit goed Is uitgemaakt, huwde 20 Febr. hot met M n g da le n a
Cle ment La Do mis. Zij stierrian. 1794. Hun
dochtertje berçlkte slechts den leeftijd van 3 jaar.
Zijn 2e echtcnoote, Wilhelmina Bar.k e y, van Sentarang, stierf Jan. 1801. Zij schonk
Item een zoontje, dat na een jaar overleed. Ten
slotte werd 1, 1804 zijn derde vrouw 0 a t Ii arina Johanna van Riemsdljk, weduwe
van Andries Jonker uit .Amsterdam en dochter van
Willem Vincent Helvetjus van R.
Zij overleefde haar man en hertrouwde Oct. 1812
met P. v. Heemstede Cappelhoff, vice-pres. van
het Hooggerechtshof. Haar vierde man was generaal G. J. Holsman.
Zie: de Haan, Pieter Engethard In Priangan
1, 88; Alg. Ned, lam. blad Vilt, 1891 ; Vah Pclanens Brieven, 81; de R oo, Suppiern. 1 op
het 13e deel van de Jonge's Opkomst t,. h. Neef, gezag, 50, 87; Tijdschrift voor N. 1. (1844) IV, 250,
111,283; F1 a g e man, Tijdschrift voor md. T.-,
1,.- en Vie. V, 263, 2 68 ; de Jonge, Opkomst
Ned. gezag XIII, 501 Proceedings o/the Lieut.00v. in council 10 Oct. 1812,
Bartelds.
ENGELS (Frederik Carel), geb. 18 Sept. 1718,
overt. te 's Gravenhage 10 Juni 1765, Hij was
predikant te Gemund en Berg (Gulikerland) tot
1747, te Vaals tot Juni 1753, daarna van de hoogduitsche kerk te 's Gravenhage. G. W. V t t er
hield een l(jkpredikatie op hem, die is uitgegeven
('s Gravenhage 1763). Hij schreef: De noodzakelijkheid, waardigheid en verhoringe des gebeds.
(den Haag 1766) Beschouwingen over den verloren
Zoon (1766) ; Vijf leerredenen (1766).
Zijn portret is in 1761 gegraveerd door Houbraken naar G. Spinny.
Zie: de Bie en Loos j es, Bioy'r.Woordenb.
van Protest. Oodgel, in Neef. II, 739 v. ; C. Sep p,
Het staatstoezicht op de godsd. letterkunde (Leid.
1891), 137.
Knipscheer.
ENG RIEN (Johannes d'), of van E de ge m,
abt der bemnardijner abdij Oambron in Henegouwen,
overleed volgens het necroloog der abdij 17 Mei
1361k. Vôôrdat hij tot abt werd gekozen, was hij
bursarius in de priorij Stoppeldijk in ZeeuwschVlaanderen. Zijn keus tot abt werd 21 Juni 1353
bevestigd door Paus tnnocentlus Vr. In 1360 ontving hij nog van dezen Paus de gunst van een vellen aflaat in het uur des doods. Hij werd opgevolgd
door Joh. Seallin, bevestigd door den Paus Innocent vr, S Juni 1352. Wat le \V alt te, histerm Cauibes'on. pers prior, 374-.--35 over zijn
familrebetrekking met den heer van Enghien verhaalt, is slechts een veronderstelling zonder grond.
Deze familie had haar graftomben in Cambmon.
Jonge Ii nu s stelt zijn dood verkeerdelijk
op 1360.
Zie De r 11 è r e, .Uonastieo,i beige 1,350 de z.,
Suppliques d'I,inocenl VE; de z., in rentai rg ccitt
titique des diverse cauteratia des arch. Volle. (Route
t9iJ6), no. 490, 510, 366; Jongelinus, NoU( ma abbatiaru
w IX, 3; Gollia Christ. III, 175.
Fruytier.
ENS (0orne1i(us), predikant te Kwadijk van
juli 1679 tot zijn dood, 26 Juni 1717. Hij schreef
()ver de Vier eerste Ver:eri van hef Hooglied en

Wonderen van de gemeenschap Christt (P'irmntr.
1695). Zijn zoons Johannes, Everhard en Petrus
volr'en.
Zie: Veeris en de Paauw, Vera.
kukel. ,ltphaheth (Enkh. 1750;, 613; Kerkelijk
hiandhoek (19(33) Bijl., 127 ; v a n A b k o u 4e,
1, stuk 1 en III.
Naamreu. t, Neef. Boeken
Knipscheer.
ENS (Everhard), geh. te Kwudijk 30 Maart
1696, overl, te Buiksloot 26 Jan. t 7I6. Hij 51''deerde te Leiden en werd predik int te Buiksicot
11 Mei 1721. Hij schreef : Bijbatsta//en of rerkla-
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ringen Van enige t'OOrnaI,ie plaatsen der ii Schrifture (Amst, hfl2) H ij 'a'.is een zoon van Come.

.

lis Ens, die voorgaat.
Zie : de Bio en to os j e S, fliogr. Woordenb.
van Protest. God'jel. in h\'ed. 11, 744 V.; Kerkelijk
miandboek (1908) Bijt., 109; Veeris en de
P a a u w, Vera. kerkelijk Alphabet/z ( Enkh. 1750,,
Knipscheer.
66.
ENS (Johannes), geb. le Kvadijk 9 Mei 1632,
oven. te Utrecht 6 Jan. 1722. Zijn vader wis
Cornelis F.ris (Je boven). Hij studeerde in de
godgeleerdheid te Leiden en werd predikant te
Beets (N.-l-1.) in Maart 1707. 1-toewel hij einde 1717
of begin 1718 te Lingen (Pruisen) ,,het koniarlijk
diploma - tot het professoraat heeft bekomen",
was hij in Jan. 1719 nog te Beets. Reeds op 10 Mrt.
1720 werd hij predikant te Utrecht, na enkele
weken (22 April) ook buitengewoon hoogleeraar.
Zijn inaugureele rede hield hij op 3 Juni De
persecutione Julianea. Op 4 Jan. 1723 werd hij
gewoon hoogleeraam in de godgeleerdheid. Toen
hij het rectoraat neerlegde op 13 Maart 172,
hield hij een rede De academnio. o,nniun, preestanfissima (in druk vel-schenen). Zijn oratio inauguralis te Lingen verscheen als De sacrorurn
tibrorum studio a(que ejusde,n falis (Lhigae 1719).
Tegen Sions Worslelin gen von Jacobus Fraytier
(zie dl. Vr, kol. 523 v.), verschenen in 1713, schreef
Johannes Erts, onder den schuilnaam Dan ie 1
v a n d e r F1 e ij de, Oudertingsprotest en raad
(Amst. 1713); daarna, onder den schuilnaam
H o s e a s Stigtenius, Satans verantwoording op de vraag waai'onl hij somnniije ,n.enschea

heeft aangezet om de regtsinnige.....chriflen van de

salige professor Coecejus te lasteren (Linrea 1713.
Anderen zeggen dat niet Joh. Ens, maar Hero
Sibersma (zie dl. 1, kol. 1472) deschrjver van dit
werk is. Fruytier schreef nu : Verantwoording
aan de cliristet. synode te Wocrde,z over: Sion
Worstelingen (Rolt. 1717) en Vervolg veel de
Verantwoording (Rolt. 1718), wanrtegerf Ens
uitgaf D. Jac. Frnytiei' odrersus D. van der Ileyde
apologia, en Fruyt ier wederom Af1e1cerstev?r-

aal woordinge van Jac. Fr., tegen twee faamrovende
schri/fen van D. Johannes Ens, hel eene mmutjeje&etm
onder een vennomde naam van D valt der 11 cyde.
het andere uyl gegeten en gedrukt te L i,,ymi (Rot t.
1720). Voorts schreef Ens : Kort !mi4,risch herigt
van de publieke schriften rakende de lee r en dienst
der .Vedcrdnylse kerken van de %'erac'n ..Ved., zijnde
de fonnulieren van eenigheid en £it'Jie.....
.

(Utr. 1733), na zijn dood uitgecoven door atjut
broeder R e g n cru s En S, predikaat te Zwolle.
en meermalen herdrukt, zelfs tot in bOl. Eiatlelijk
5:e ti, sive dmzis van hem bekend t
tribe de librorumn ,iovi lestiz,ime,mii commune (Amstel.
17 10) ; Aa,umwrkingcii over J''s. 11 ei, 12

(A!nst. 1713) ; Testiinol,imtui de 'Ecafesia i'iryilie
Tafereel der ,rei'd,lsr,'m':mmt,'li;kh'".t:.'m_
(1721) ;
Zijn portret werd gcgrmt"cerd do.r J. Folkcma
naar een schilderij van J. G. Colai'.;S iii de
universiteit te Utrecht.
Zie :de Bie en Loosjes, BiLn..WOOrdCIib.
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Vriend Mulder,
De twee reeds verschenen artikelen over het stokersvallaat met belang~
~stelling gelezen.
Een familierelatie Van den Bosch— Walda heb ik (nog) niet k=en vaststellen • Men
dient echter niet uit het oog te verliezen dat Diligentia wel eens zal zijn bezocht
door vervener Walda uit het naburige dorp Smilde. Indien men voorts in- aanmerking
neemt dat Walda ook uit de streek kwam, waar de verveners uit Appelscha tendele
vandaan kwamen en de verveners zich als beroepsgenoten tot elkaar aangetrokken
gevoelden - let op de veel voorkomende familierelatie tussen de verveners - is het
begrijpelijk dat overgrootvader Van den Bosch en Walda elkaar zullen hebben gekend,
ook dus als er geen familierelatie tussen dit tweetal zal hebben bestaan.
/
Omdat ik ook ontdekt heb dat de medewerking van de zijde van de gemeentelijke en
provinciale archieven in Drenthe en Friesland wel iets te wensen overlaat , ben ik
eens gaan snuffelen in oude rouw—,geboorte— , en trouwkaarten . Langs deze weg heb ik
de naam Walda niet kunnen ontdekken. Ik heb nu contact opgenomen met een lid van
de Drentse ver, voor genealogie , die over veel vrije tijd beschikt. Wellicht kan
deze man ons verder helpen.
Als curiositeit en vooral in verband met de gebleken grote belangstelling voor de
geschiedenis van Appelscha is deze brief vergezeld van een fotocopie van enkele oude
stukken, die ik tegenkwam.
- De familie Walda
1772 in Wijnjeterp - was gehuwd met Lieuwkje
Klaas Hendriks Walda - veenbaas geb.
Binnes de Vos
zoon Hendrik Walda is geb.te wijnjeterp op 8-1-1814 en is gehuwd met Grietje Wietzes de «
Jonge ( geb. 9-3-1810 te Wijnjeterp) . Hendrik Walda overleed ± 1878
Beroep: vervener Adres : Smilde Wijk A nr. 86 en/of nr.431 (bovensmilde )
kinderen van Hendrik Walda
Klaas geb. 30-8-36
lieuwke 5-11-39
rtske 3-6-41
marten 1-1-45
aukje 26-10-50
hendrikje 3-3— 52
omstreeks 1861 (1863) verkt Hendrik Walda met zoon Klaas naar Assen,Klaas keert
later terug naar Bovensmilde
Klaas is gehuwd met Annigje Blomsma op 29-4-59 ( geb. 7-3-1840 —overl. 24-5-79 )
daarna gehuwd met Jantje van der Velde ( geb 16-3-1838 —overl.in Oost.werf op 19-3-83 )
Kinderen van Klaas : Hendrik, jaimes, marten, fennigje, luite ( geb 10-8-69 in Smilde
grietje
én overleden in Lippenhuizen ) Ia.e.crik

ICZ=Kortezwaag

A— Appelscha
Pais. Van den Bosch:
JacotPeddes — KZ 6-11-1787
K2131-7-1863
X

W.ytske Freerks Landmeter geb. te Lippenhuizen in 1786
Preerk Jacobs KZ 27-1-1816 —
A 3-11-1899

vertro1dcen naar Appelscha op 12-11-1850
maasr.o

X

t.

e

LflJ4.

ne

a

X

Jentje Ottes Ottema KZ 3-7-1818

4

Siebe de Boer

A 28-6-1898

,
Jacob Freerks 25-1— 1847 KZ
25-5— 1926 A

Ant je
X

Johannes Aisinga
ongeh

Otto
ongeh.

X

A. v.Buiten

H.H.Zwart

X

Fedde

Antje Stoker

Grietje Freerk

Jeltje

Geeske kistje

Janna Johanna Jan Fedde

Otto
X

Yke Weening(1)
Janke weenin)
Antje Stoker was een dochter van Gerrit Jans Stoker geb KZ 1788
oven. A 11-5-1832

en

Anna Hanses van der Wal geb KZ 1783
overl A 22-12-1871
Zie voorts de interessante uiteenzetting van het archief in Den Haag . Het lijkt mij
zinvol om te trachten om uitgaande van dit stuk nog wat aanvullende informatie te ontdekken.
Het is mij opgevallen dat de plantagedurende de gehele 19e eeuw heeft bestaan.
Bijgevoegd is tevens een fotocopie van een afdruk van een oude foto, die dateert van 28-8— ±&
1864. Mijns inziens genomen ongeveer 19 dagen na het bergfeest in de duinen. Misschien een
nabespreking van de feestcommissie ? . De man die achter het tafeltje op de voorgrond staat
moet mijns inziens mijn overgrootvader zijn, wanneer ik althans ga vergelijken met een
foto die wij van hem hebben.
Voorts is bijgevoegd een fotocopie van een brief van een predikant die in 1872 vanuit een
plaatsje bij Dokki.m een brief schreef aan Freerk Jacobs van den Bosch .Het is
interessant om kennis te nemen van het taalgebruik in brieven uit die tijd.
Borger, 12 sept 79

met vriendelijke groeten,
F.J. van den Bosch
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OPENBARE UiT VOEItING
'
i
a1a1L&,

op den 1 April 1890;
in '1 .Xiote( ,,Jii(igent;a' q(daar,

4

ONzE DUINEN 2 TE VOET 3 KERSTNACHT
4 DE WATEUAL 5 ON&E VLAG 6 DE
ALPENHERDER 7 FEESTLIED.

Opvoering van de Kinder-Operelle 11SNEEUWWIîF1'
PERSONEN
• Sneeuwwitje ......Aaitje Hoogeveen.
• De Koningin ......Gesina van den Bosch.
De Booze I(onngin . . . . Aukje van der Sluis.
De Jager .......A. Reitsma. .
De Prins ..... ,. . . G. v. d. Bosch.
.
De zeven Dwergen.
Opperste der Dwergen ,.
. Gerrit Teijema. .....
Het Spiegeltje.
Bruiloftsgasten.
.

f
.

.

Tevens zullen eellige numffies gezongen wordea, ..,j. :........
.. .
door »Appelscha's Gemengd Koor." . .
»t
Aa%vazsp precies kwart na, 2even.
Dit programma dient tevena als bewijs van toflng. .
-----.
STooMmiuK: H. BORN, -ASSEN.,
• , .
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Door GEDEPUTEERDE STATEN van Friesland belast met de
inning van de G R 0 NO G EL D EN onder Appelscha
over
1907/
heb ik de eer TJ .... 2at2n..ae.t............e<..#..
...
te
kennis te geven, dat ik voornemens ben tot de ontvangst dier
gelden zitting te houden ten mijnen huize op....Z..r dag
.ee.n.'....... 19'/, van's voorm. 10 tot's nam. 1 uur.
den
Het door U verschuldigde grondgeld is hierbeneden gespecificeerd.

II gelieve dit billet mede te nemen.
De sluiswachter bij het Bovenst-verlaat te Appelscha,
F. LANDMETER,
NUMMERS der PERCEELEN
waarvoor het
GROND GELD is verschuldigd

}f BEDRAG
van het
. verschuldigde.
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