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Het verkommerende 16de-eeuwse dubbelpand op de hoek van de Achterstraat en de Binnenmolenstraat te Culemborg bleek meer te zijn dan een
Gelders monument, dat het restaureren waard was. Prof. de W. A. P. Smit
wees daar in 1951 al op. Hier, waar eens De Fonteyn uit bing, wortelt een
stuk gesdhiedenis van ederland overzee, van Nederlanders in Afrika,
Azie en Australie. Antonio van Diemen is zo'n naam, zijn neef Jan van
Riebeeek is een andere. De grootvader van de laatste, Govert Anthonisz.,
moet er een centrale plaats hebben ingenomen, misschien wei vergelijkbaar
met zijn tijdgenoot ds Peter Plancius in Amsterdam - zij bet niet in
technische zin - die een inspirerende invloed had opzijn omgeving. En
deze grootvader was de eigenaar-bewoner van De Fonteyn.
In 1952 werd met grote feestelijkheden, in aanwezigheid van Koningin
Juliana te Culemborg herdacht, dat drie eeuwen eerder, op 6 april 1652,
Jan van Riebeeck voet aan wal zette aan Kaap de Goede Hoop, om er een
verversingspost voor de v.a.c. te vestigen.
Helaas mocbt dit nog niet tot de restauratie van De Fonteyn leiden, het
buis waar Van Riebeeck geboren moet zijn en nadien ongetwijfeld veel
heeft vertoefd. Wei mocht de toenmalige burgemeester H. A. J. M. van
Koningsbruggen er in slagen het complex van drie huizen voor de gemeente te verwerven.

Twee instellingen, die zich bet bevorderen van de restauratie van belangrijke bistorische monumenten ten doel stellen, sloegen in 1965 de banden
ineen. De Bond Heemschut, vertegenwoordigd door de oud-burgemeester
van Amsterdam mr. Am. J. d'AilIy als voorzitter en ondergetekende als
secretaris, nam het initiatief tot een ' 'ederlandse Stichting Jan van
RiebeeclcllUis', tezamen met hurgemeester en secretaris van Culemborg
de beren Van Koningsbruggen en A. van Urk. Het jaar daarop kwam mede dank zij de doortastendheid van de tijdelijk burgemeester van Culemborg drs A. H. Stadhouders - de Stichting tot stand. De bedoelde
panden werden vervolgens door de gemeente aan haar overgedragen.
De tegenvoeter van de Bond Heemsdhut in Pretoria en Kaapstad de
'Stigting Simon van der Stel' volgde in 1967, met name dank zij de
stuwkracbt van de historicus dr. W. Punt, die de 'Stic'hting Jan van
Riebeeck, Pretoria' oprichtte, met reehter V. G. Hiemstra als voorzitter
en de 1 ederlander W. L. Banting als secretaris-penningmeester.
De laatste stichting hield een landelijke inzameling, waaruit, met vele
kleine bedragen een kwart van de restauratiekosten bijeen kwam. De
Nederlandse 'stichting wist driekwart van bet benodigde bedrag bijeen te
brengen, dank zij o.m. subsidies 'van bet Rijk, de provincie Gelderland
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en de .gemeente Culemborg, waarbij de onmisbare hulp kwam van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Met als bekwame restauratie-architekt C. W. Royaards kwam het eerherstel van De Fonteyn van 1968-1971
tot stand. WeI!< een helangrijk dub'belpand 'hiermee aan het Culemhorgse
maar ook aan het nationale monumentenbezit is toegevoegd, kan nu een
ieder zien, zowel van buiten als van binnen, want het is als Jan van
Riebeeckhuis te beziohtigen.
Mr. P. J. W. Beltjes was het 'die indertijd de verrassende ardhiefvondst
deed, dat De Fonteyn het woonhuis is geweest van Covert Anthonisz.
(ca. 1577-1653), de grootvader van moeders zijde van Jan van Riebeeck.
De historisohe betekenis van het huis werd door enige publicaties van hem
onder groter aandacht gebracbt.
Ditmaal heef! 'hij bet op verzoek van de inmiddels in bet ·Ieven geroepen
'Vereniging van Vrienden van het Van Riebeeckhuis' in dit boekje gedaan.
Daarbij heeft 'hij huis, bewoners en bezoekers in het bredere vlak gebracht
van 'Culemhorgers overzee'. Het laat boeiend en indringend lezen, welke
invloed Culemborg had in de geschiedenis der Nederlandse zeevaart in haar
grootste tijd, maar vooral welke rol dit huis heef! gespeeld, als ontmoetingsplek, als inspirerende bron voor ondememenslustige lieden, als fontein
van pioniersgeest.
Ton Koot
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CULEMBORGERS OVERZEE
Een vluchtige verkenning
I wie sedert het jaar 1645 na een lange en gevaarlijke zeereis om de
Kaap de Goede Hoop behou'den ·het alom geprezen Batavia bereikte, zette
daar vaet aan wal bij bet bolwerk 'Cuylenborch'. Dit, in 1645 gestichte
'Punt' in de omwalling van de hoofdstad van het ederlandse handelsrijk
in Azie ontleende zijn naam aan het welbekende Culemborg, aan de Lek.
Wat is de rol geweest van deze kleine rivierstad?
'De oude end plaijsante graefflijcke stadt Cuylenborch' wordt deze treffend genoemd op haar plattegrond in vogelvlucht van Hendrik Verstraelen
uit circa 1620. Een merkwaardige plattegrond, waarin zich iets van haar
geschiedenis aftekent: in het midden de 'Oude stad', omstreeks het jaar
1300 gesticht bij een reeds lang verdwenen kasteel, de 'Kulenborch'; aan
de rivierzijde een uitleg uit het midden van de 14de eeuw, de 'Havendijk'
geheten, en aan de landzijde de 'Nieuwpoort', een 12de-eeuwse nederzetting welke tegen het jaar 1400 omwald en omgraoht werd.
Aan de noord-oostzijde van de Oude stad verheft zioh op de plattegrond
het imposante kasteeI, dat daar - na de verwoesting van de oudste
buroht aan de westkant - in het midden van de 14de eeuw werd gegrondvest. Gedurende de late middeleeuwen was het de zetel van het
invloedrilke geslacht der heren van Culemborg. Dezen was het door persoonlijk gezag en staatsmanskunde gelukt temidden van machtige buren:
de bisschoppen van Utrecht, de hertogen van Gelre en de graven van
Holland, een eigen landsheerlijk<heid op te bouwen en zich daarin te
handhaven: de heerlijkheid Culemborg, bestaande uit de stad van die
namn en enige dorpen. Buitendien verwierven zij nog andere bezittingen,
in Gelderland en daarbuHen. In 1555 werd de heerlijkheid door keizer
Karel V tot graafsohaf venheven; Floris van Pallandt, erfgenaam der
Culemborgs, was de eerste graaf.
'De graaf van Culemborg' is in het begin van het verzet van de J ederlanden tegen de Spaanse tyrannie een begrip geweest: van prins Willem
van Oranje was Illj in rue jaren een vriend en medestander; in zijn weids
'hotel' te Brussel kwamen de edelen van het Verbond bijeen; te Culemborg
stelde hij, als eerste in de ederlanden, aan de protestanten een kerkgebouw ter beschilclcing. 'Libertas vita carior': 'de vrijheid is mij ruerbaarder
dan het leven' leest men op de munten, die hij in 1590 te Culemborg
liet slaan.
Sedert deze tijd verwierf Culemborg - gelegen buiten het territoir van
de Verenigde Nederlanden - zekere vermaardheid als vrijstad; voorzover
de graaf hun vrijgeleide verleende, vonden eerlijke bankroetiers, 'onnosele'
doodslagers en dergelijke ongelukkigen hier een veilige toevlucht.
De stad, die in de jaren 1568 tot 1576 zwaar geleden had onder Spaanse
bezetting, heeft de eerste decennia na de Pacificatie van Gent nog weI veel
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Floris l/ vall Pallandl, Craof vall Culell11Jorg (1577-1639).
Kopergravure 1627
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Staats gamizoen gehad, doch is verder buiten de gevechtshandelingen
gebleven.
In 1598 overleecl de graaI; hij werd opgevolgd door zijn zoon, Floris II,
die enige jaren later in het huwelijk trad met Cal'harina van den Bergh,
een nicht van Willem de Zwijger.
Dit graIelijk echtpaar heeft een stempel geclrukt op Culemborg. Hoewel
Floris II een belangrijke reI heeft gespeeld in de Generaliteit, vertoefde
luj veel op zijn voorvaderlijk slot aan de Lek. Verdraagzaarnheid op
goclsruenstig gebiecl - en weI verdraagzaamheid, die men niet van
anderen <wch van zich zelf eist - was een van zijn grote deugden.
'Ende dat oock geene anderen in hare conschientien en suJlen worden
geclwongen offte beswaert, also het gelove is een gave Godes ende niemand anders en kan geloven als hem God toelaet' schreef hij als opdracht
aan zijn opvolger neer in zijn testament.

Culemborgs' geschiedschrijver, Ds A. W. K. Voet van Oudheusden, beschreef in het midden van de 18de eeuw Floris II als voigt: 'De Graef
was eeo Heer van zeer goeden inborst, weI opgevoed. eeo verstandig Man,
zeer wys in het bestier zyner zaeken, daer benevens zeer mmnelyk, lieftaelig en gemeensaam in zyn verkeering met zyne Borgers, zoo dat zyn
naem en geheugenis tot aen het einde van de voorgaende eeuwe by de
Borgerye in zegening is geweest, en zelfs nog is, gelyk ook de geclagtenis
van zyne Gemaelinne als doe nOelh niet was uitgewischt'. Floris II overleecl
in 1639 op zijn kasteel te Culemborg. Zijn weduwe stierf het jaar daarop.
Werd de stach aan de oostzijde beheerst door het ·kasteel, aan de westkant
werd zij geflankeerd door de haven, twee elementen, welke voor haar
lotgevallen en welzijn lange tijd van beslissende betekenis zijn geweest:
het kasteel als zetel van de dragers van het souvereine gezag, met relaties
ver buiten de grenzen van het graafschap; de haven als uitgangspunt
voor Culemborgs betrekkingen met verre landstreken.
Culemborgse schippers bevoeren vanaf de 14de eeuw de Nederlandse
rivieren. Zij bezaten tolvrijheid op de Hollandse en Zeeuwse, de Gelderse
en Stichtse stromen. Hun sohepen zag men ook te Antwerpen en op de
Rijn, tot Mainz toe; aan de stapel te Calais verkregen de burgers van
Culemborg in de 15de eeuw voorrechten.
De omstandigheden, dat CuIemborg op vele tolvrijheclen kon bogen, dat
het gunstig gelegen was voor de scheepvaart in de noordelijke J ederlanden
en na de Pacificatie van Gent buiten het krijgsrumoer is gebleven, kunnen
verklaren, dat deze rivierstad in de periode nadien tot aan de Vrede van
Munster veel schippers heef! aangetrokken.
Ook scheepsbouw vond men te Culemborg en weI in het laatste kwart van
de 16de en de eerste decennia van de 17de eeuw: op de eerder genoemde
plattegrond van rond 1620 ziet men dan ook aan de haven en aan de
Kleine Lek een aantal schepen op stapel staan. Meest kleinere schepen
werden er getimmerd maar de latere Culemborgse stadsburgemeester Gerard
Vremdt beschrijft ons in zijn kroniek, dat in 1577, voor rekening van
enige Hollandse kooplieden, op de Galgewaard bij Culemborg twee grote
schepen van stapel waren gelopen: 'daer veel burgers ootrent waren
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Tifelblad vall hel reisverlwal vall de I,ocht vall MalH/. ell de Cordes mel lillks op de voorgrOlld 'De Trol/w',

overmits sulokx noyt tot Culenborgh gesien was'. Het ene mat 150 last
en droeg de naam van 'Cleyn Culemborgh', het andere, metende 350 last,
beette 'Groot Culenborgh'.
Gezien het voorgaande, kan bet ons niet verwonderen, dat Olivier van
oort op zijn 'voyage om den <heelen wereldcloot' in 1598 in de Straat van
Magalhiies ter ore kwam, dat daar een sohip voer onder een hem bekende
scrupper uit Culemborg, genaamd Swarte Teun. Wij verkeren dan in het
tijdvak van de eerste Nederlandse ontdekkingsreizen naar Oost-lndie.
In 1585 was immers Antwerpen - belangrijke peper- en specerijenmarkt
- in Spaanse handen gevallen en, wat nog zwaarder woog: in 1591 had
Philips II een contract gesloten met een intemationaal syndicaat om de
Nederlanders uit te sluiten van de peper- en specerijenhandel. Hierdoor
dreigde het grootste gedeelte van de Noordelijke Nederlanden verstoken
te geraken van de aanvoer van deze Oosterse producten, welke toenmaals
onmisbaar waren voor het dagelijks voedsel. Tot dusver waren deze
hoofdzakelijk aangevoerd door Portugezen. Hollandse en Zeeuwse en ook
naar bet 1 oorden uitgeweken Zuid-Nederlandse ·kooplieden besloten toen
zeU de zeeweg naar Oost-lndie te gaan ontdekken.
'Swarte Teun' of Anthonis Anthonisz. 'van Cuylenborg', was schipper op
De Trouw, een van de vijf schepen, waarmede Mahu en De Cordes in 1598
uit Rotterdam uitzeilden om door de Straat van Magalhiies Oost-lndie
traohten te bereiken (evenals Olivier van Noort in dat zelfde jaar met
een vloot van vier sdiepen poogde).
Aan boord van De Trouw bevonden zich nog twee Culemborgers: de
constabel Aert Anthonisz. en Albert Thonisz., een lid van de bemanning.
De Trouw, onder de Culemborgse schipper, was het enige sohip van deze
expeditie, dat de Molukken bereikte!
Odk in de volgende jaren vinden wij meerdere malen melding gemaakt van
een Culemborger, die 'op de lndiaense reyse' was.

Omstreeks de jaarwisseling 1617-'18 vertrok, in aile stilte, een Culemborgse jongeman uit zijn vaderstad om aan te monsteren op een Oostlndievaarder. Hij was tevoren enige jaren koopman geweest te Amsterdam,
en was daar in 1616, geheel buiten zijn schuld, bankroet gegaan. Teruggekeerd te Culemborg had hij zich een jaar lang openlijk in zijns vaders
huis opgehouden en pogingen in het werk gesteld om met zijn schuldeisers
tot een accoord te geraken. Dit was den eerlijken jongeman niet gelukt.
Hij besloot toen onopgemeckt naar Oost-lndie te gaan om daar zijn goede
naam 'te herwinnen en fortuin te maken, ter delging van zijn schulden.
Onopgemerkt, want bankroetiers werden door de V.O.C. niet in dienst
genomen.

Bij zijn vertrek uit Culemborg heeft hij mogelijk - in het geheim afscheid genomen van zijn familieleden, onder anderen van Mn zijner
neven, de jonge chirurgijn Anthony van Riebeeck, die omstreeks dien tijd
in het huwelijk trad met een nidit van de jonge koopman, te weten
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Lijsbet'h Goverts, de oudste dochter van de procureur Govert Anl'honisz.
Laatste bezat en bewoonde het markante huis op de hoek van de Binnenmolen- en de Achterstraat, het IlUis, waar in de 17e eeuw 'De Fonteyn'
uithing (bekend vanaf 1625) en dat, met zijn beide fraaie trapgevels in de
jaren 1968--1971 in oude luister is hersteld.
Ook nam hij wellicht afscheid van Lijsbeths jongere broeder Gerrit van
Ham, een der zoons uit het tweede huwelijk van Govert Anthonisz. en
voluit vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde, de drost van
Amerongen Gerrit van Ham.
De jonge koopman monsterde te Amsterdam aan als adelborst (d.w.z.
soldaat, die de pen kon hanteren) op het schip Mauritius en orrder de
naam Anthonis Meuwsen, van Utrecht.
Op 4 januari 1618 is hij - naar hij zelf later bericht - 'na Indien gevaeren en den 22e Augusto (Godt loff) voor Bantam weI aengecomen'.
Onder het soldatenvolk, waarmede hij was uitgekomen, viel hij spoedig op.
Valentijn verhaalt ons hierover: 'Hij was een ongemeen gaauw en schrander man, die een sdhoone pen voerde, en een heerlyke styl in 't opstellen
van zyn zaken had. Hij maakte zich als zoodanig ten eersten aI by het
schryven van verzoekschriften voor deze en gene soldaten bekend, die men
zoo fraei en cierlyk opgesteld vond, dat de Heer Oppergebieder van dien
tyd -goedvond hem in zyne geheyme schryfkamer als klerk te gebruiken'.
Een verhaal, dat juist kan zijn, want weinige dagen nadat Ant!honis
Meuwsen te Djakatra aan land was gegaan, stelde de toenmalige directeurgeneraal, Jan Pietersz. Coen, hem aan tot assistent op zijn kantoor, een
daad, die, zoals blijken zal, getuigde van mensenkennis en vertrouwen.
Het eerste jaar was zwaar: het amper opgeworpen fort Djakatra moest
een beleg weerstaan, een beleg met nare verwikkelingen. Bovendien
overkwam den jongen assistent iets, dat hem zijn carriere kon breken.
Bewindhebberen Ihadden nl. Coen in een uitvoerige brief gewaarschuwd
voor 'gedebauoheerde quanten', die zich onder de soldaten op de Compagnieschepen naar Jndie bevonden, en waartegen hij maatregelen diende
te nemen. 'Van deser soorte' -

zo schreven zij -

"is eenen Anthony van

Diemen, onlangs binnen Amsterdam gefaillert, die hem, soo wy verstaen,
onder de naem van Thonis Meeusen van Utrecht onder de soldaten op het
schip Mauritius heeft doen schryven ende alsoo voor onbekent heeft
meynen t'schepe te gaen, apparentelijck om in Indien met der tijt, deur
faveur ofte andersints, op eenige onser comtoiren te geraeoken, daeromme
ghylieden tegen syne ende sijnsgelijcken voornemen ende practijcken
overal goede ordre dient te stellen'. Coen heeft zich hier niet aan gestoord
en maakte dit Bewindhebberen kenbaar.
l1honis Meeusen - hij was de zoon van de Culemborgse burgemeester
Meus Thonisz. (van Diemen) - schreef zioh sedert dien weer voluit:
Antonio van Diemen. In een fiere brief zette hij zijn positie aan Heren
XVII uiteen.
Toen ging hij zich ontplooien: na enige snelle promoties werd hij bij
resolutie van 3J januari 1623 opperkoopman - het was de laatste resolutie, die Coen vOor zijn vertrek naar het vaderland nam - . In november
1624 - zes jaren na zijn uitkomen! - werd Antonio van Diemen
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Raad van lndie. In 1626 voIgde zijn benoeming tot boekhouder-generaal,
in 1631 die tot directeur-generaal, de 'hoogste post na die van de opperlandvoogd. Als admiraaJ van de retourvloot vertrok luj in dat zelfde jaar
naar Nederland, vergezeld van zijn huisvrouw Mana Aeltsdr. met wie
hij 01' 17 januari 1630 te Batavia was gebuwd (het was een gezellige,
vrolijke bmiloft geweest: in later jaren schreef Van Diemen nog vaak over
'mijn feest').
a ruim een jaar in het vaderland te hebben verbleven, veelal te Amsterdam en oak te Culemborg, voer hij, 01' aandringen van Heren XVII,
eind 1632 weer uit nu als Eerste raad en directeur-generaal; tevens was
hij commandeur van de uitvarende vloot.
Reeds spoedig werd hij door Heren XV)) aangewezen tot vervanger van
de gouvemeur-generaal Brouwer en 01' 1 januari 1636 trad hij zelf 01' als
opper-landvoogd.
Tot zijn doad heeft hij dit hoge ambt bekleed. Hij overleed 01' 19 april
1645 01' het Kasteel van Batavia en enige dagen later werd hij in de door
'hem in 1640 gesticbte Hollandse- of Kruiskerk a1daar begraven.
Te Culemhorg en ook te Utrecbt werd bij, nadat het bencht van zijn
heengaan daar bij zijn familie was ontvangen, overluid: in Utrecht met
het groot gelui van de Dom, in zijn geboortestad met de klokken van de
St. Barbarakerk.
Zijn weduwe voer eind 1645 met 'de Walvis' terug naar patna. Aan boord
van het schip was ook Carel Constant, gewezen directeur in Perzie. Met
hem is zij nadien hertrouwd. Met 'Mijnheer Carel en Mevrouwe Mana
Constant, onse neev en niehte', gelijk hij hen aanduidt, onde"hield Jan van
Riebeeck, de zoon van de eemer genoemde Culemborgse chimrgijn
Anthony van Riebeeck, goede betrekkingen: enige malen traden zij 01' als
doopgetuigen van een kind van hem. In de Grote kerk Ie Culenrhorg
hangt nog een koperen kaarsenkroon met het wapen Constant: een
geschenk van dit echtpaar bij de herbouw der kerk na de brand van 1654.
1

De ruim negen jaren van [het gouverneur-generaalschap van Antonio
van Diemen waren - naaT de woorden van Coolhaas - 'eeo cler roemrijkste penoden van de geschiedenis der ederlanders in Azie'.
'Als opbouwer van het rijk van ederland-over-zee komt hij onmiddelJijk
na Coen' schreef Stapel over Van Diemen.
Het voert te ver om 01' al zijne verdiensten nader in te gaan. Dit is elders
reeds door anderen geschied. 01' enkele punten willen wij ecbter wijzen:
in de eerste plaats 01' de verwerving in 1639 van de uitzonderingspositie,
die de Nederlanders als enige westerse vreemdelingen in Japan toeliet
gedurende mim twee eeuwen (Coolhaas). Verder: Van Diemen was het,
die aan het voormalige Batavia het karakter gaf, dat haar langen tijd zou
stempelen tot de Koninginne van het Oosten (Stapel). En ook hij was het
die de stoot gaf tot een aantal ontdekkingsreizen, waarvan die van 1642
de voornaamste ederlandse bijdrage is geweest tot het bekend worden
van de aardbol (Coolhaas).
De herinnenng aan hem als organisator en voorbereider van deze tocht

11

'ANDIMEN
VAN INDIA.
Antonio vall Diemell, schilderijtje i7e eeuw.
(Eigendom ell foto Rijksmuseum)
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naar het 'Zuidland' bleef ruim twee eeuwen lang levend gehouden door
de naam van een groot eiland ten zuidoosten van Australie: 'Dit land'
- naar ons de betrokken scbeepskapitein bericht - 'het eerste land in de
Zuijt Zee dat ons ontmoet is, ende van geen Europijsche Volckeren noeh
bekent is, zoo hebben wij rut landt de naem gegeven van Anthoony vall
Diemen /andt ter eeren van d'E. Hr. Couvr. Cenerael onze rhooge
overicheijt die ons heeft uyt gezonden om deze ontdeckinge te doen .. .'
In het midden van de vorige eeuw werd 'bet eiland, omdat deze naam den
Engelsen ongunstig in de oren klolyk ('demonsland', duivelsland) naar de
scheepskapitein, die door Van Diemen was uitgezonden, Abel Jansz.
Tasman, herdoopt in Tasmania.

Cape Van Diemen, Van Diemen Culf - boven Australie - en cape Maria
van Diemen - op de Noordwestpunt van Nieuw Zeeland - dragen
gelukkig nog hun oude naam en bewaren de herinnering aan de grote
Culemborger en zijn echtgenote.
Het geslaehtswapen van deze gouvemeur-generaal zag men, tot aan de
aIbraak van het kasteel van Batavia - onder Daendels - op de binnenplaats boven de poort van de aohtkante kasteels- of ho£kerk. De'Ze had
Van Diemen daar uit eigen middelen laten bouwen.
De periode van zijn gouvemeur-generaalschap wordt heden ten dage nog
treffend gemarkeerd door de overbUjfselen van een tweetal kleine versterkingen in het Verre Oosten. De ene is de redoute Cu/enborg op Croot
Banda aan de Vogelhoek, die in 1636 op aandringen van de C.C. Van
Diemen werd aangelegd. Tijdens zijn reis naar het Hoogland van Lonthoir,
in 1638, bezoeht Van Diemen deze versterking en gaf haar toen de naam
van zijn geboortesta'd. De andere is het eerder genoemde bolwerk
Culemborg aan de Kali Besar te Djakarta, nabij Pasar lkan. In de achttiende eeuw werd er De Uitkijk op gebouwd. Dit bolwerk dagtekent
uit 1645, het sterfjaar van de grote Culemborger.
Toen Antonio van Diemen eind 1632 wederom naar Oost-Indie uitvoer
was hij op de Nieuw-Amsterdam vergezeld van zijn huisvrouw, van zijn
zwager, de luitenant Aert Aeltsz. en .diens gezin, en van zijn neef

Bartholomeus de Cruyter, zoon van zijn zllster Anna. Bovendien waren er
enige Culemborgers aan boord. Een daarvan was de apothekerszoon
Willem Hendrieksz. (Cool), die nadien, omstreeks 1640 in Oost-lndie
overleed; een andere, in de rang van assistent, was Camelis Vedder, voordien klerk op het stadhuis van ClIlemborg. 'Doen hij na Ostinije soude
treeken' vereerde de magistraat hem 'een rdronek wijns'. In 1634 werd hij
ingeschreven in het Iidmatenregister van Batavia. Een derde was de reeds
eerder genoemde Cerrit van Ham, een der beide zoons van Covert
Anthonisz. in De Fonteyn te ClIlemborg. Zoals reeds werd gezegd, was
diens eerste huisvrouw een volle nic11t van Antonio van Diemen geweest.
Dit kan Cerrit van Hams' carriere verklaren: uitgekomen als 'bosschieter'
werd hij naderhand schipper en later belast met de waameming van het
verantwoordelijke ambt van eqllipagemeester; in 1642 werd hij daarin
vast benoemd. Het ambt omvatte het opzicht over's Compagnie's werf
te Batavia.
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RlIil.;e met het alNantiewapen van
Anthony van Riebeeck en Elisabeth Goverlsdr., 1624.
(Eigendom en foto Riiksmllseum)
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In de jaren van het gOllvemeur-generaalschap van Van Diemen zien wij
ook een aantal Culemborgers als officier in dienst van de v.a.c. Elm
daarvan, Emond Ruys, noemen wij met name. Uitgevaren in 1639 als
soldaat, klom hij al dra op tot luitenant en later tot kapitein. Hij was
op Ceylon en ook te Batavia, waar hij tevens de functie van Chineseboedelmeester vervulde. Hij overleed daar in 1673.

In 1640 kwam wederom een neef van de G.G. Van Diemen uit: de
jeugdige onderchirurgijn Jan van Riebeeck 'van Culenborg'. Hij was
daar op 21 april 1619 geboren als zoon van de eerder genoemde CuIemborgse blll'ger en chirurgijn Anthony Jansz. van Riebeeck en diens huisvrouw Elisabeth Goverts, de ons reeds bekende dochter van Govert
Anthonisz. Anthony van Riebeeck heeft tijdens de eerste jaren van zijn
huwelijk ingewoond bij zijn schoonvader. Dit blijkt uit een certificatie
uit 1621, waarin hij O.m. over zich zelf verklaart: 'hebbende gewoont in
sijn huysvrouws vaders huys'. In dit huis, de latere 'Fonteyn', moet
Jan van Riebeeck zijn geboren en zijn eerste levensjaren hebben doorgebracht.
Aan de ouders van Jan van Riebeeck herinnert nog een gebrandschiJderd
glasruitje met hun alliantiewapen en in een cartouche daaronder: 'Antoni
van Riebeck Curchijn 1624'. Een bijbehorend ruitje vertoont het aliiantiewapen van de toenmalige drost van Amerongen, Hereerick Jansen van
Wageningen en diens 'huisvrollw - gezien het wapen - ene Van Harn
(beide ruitjes bevinden zich thans in het Rijksmuseum te Amsterdam).
Het is geenszins lIitgesloten. dat deze wapenrllitjes nag afkomstig zijn
uit De Fonteyn. Immel's juist in 1624 was een ingrijpende verbouwing
van het pand gereedgekomen, waarbij het een nieuw aanzien had gekregen. u kende men in die dagen het goede gebruik, dat een bouwheer
van zijn reJaties de glasvensters - voorzien van hun wapen en naam ten geschenke kreeg. Bedoelde ruitjes ,kunnen dus zeer wei geschenken
zijn geweest van de schoonzoon Anthony van Riebeeck en van een zwager
van Covert Anthonisz. voor diens verbouwde huis.
Bij deze verbouwing had Govert Anthonisz. het laat-middeleeuwse hoekhuis, dat hij omstreeks 1593 van zijn grootvader Jan Thonisz. - die het
rond 1555 ver.vierf - had geerfd, met cle naastgelegen 'camel" voor een
gecleelte hoger laten optrekken en van twee rijzige trapgevels cloen voorzien. Deze gevels, van het type, clat in clie tijet in 'het rivierengebiecl veel
in zwang was, werden geheel in baksteen uitgevoercl. Zij hegen fraai
geprofileercle waterlijsten en venstel'llissen; cle boogtrommels van cle huisvensters werden met siermetselwerk gevulcl. De balken van het IlUis
werclen verankercl met rijk gesmede sierankers, clie de beicle voorgevels in
hoge mate verlevendigen. lnwendig werden de clagkanten van cle houten
kruiskozijnen ambachtelijk fraill afgewerkt.
Langs een houten spiltrap met gewrongen spil, in een hoek van het ruime
15

Jellgclporfref van Jan van Rieheeck, pendant vlIn hel par/ret 'Dan At/aria

de fa QlIeillerie, door D. Craey. Pal1eef, '/lief gesigl1eerd of gedaleerd.
(Eigel1dom ell fOlo Rijksmllsellm)
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voorhuis, bereikte men de verdiepingen van het gebouw. Vit dit voorhuis
kwam men ook in het benedenvertrek van de naastgelegen 'camer'o
Bij deze verbouwing bleef ook nog veel van bet laat-middeleeuwse pand
bewaard, zoals een gedeelte van bet muurwerk van het voorhuis, alsook
het achterhuis met de met ezelsruggen afgedekte trapgevel aan de aol>terzijde. Ook 'de daar aanwezige opkamer met stookplaats - boven het
tongewelf van de kelder - bleef in wezen. Opkamer en kelder, alsmede
een terzijde gelegen keuken in het adhterhuis bleven bereikbaar uit het
Yoorhuis.

Gothische sleutelstukken onder de balklaag van het voorhuis herinnerden
eveneens aan de toestand voor de verbouwing.
Zo stond daar, markant aan een vijfsprong van straten, sedert 1624 het
woonhuis van Govert Anthonisz., procureur en notaris te Culemborg,
later ook ouderling en schepenburgemeester in zijn vaderstad.
Tot in het midden van de 18de eeuw zou het in bezit bIijven van zijn
nageslacht, dat zich sedert ca. 1640 voor het merendeel Van Gaesbeeck
ging schrijven en waarvan tal van leden hun stad en graafsohap in hoge
functies zouden dienen.
(Naclien geraakte het huis in verval en werd het wat verbouwd, doch veel
van het oude bleef bewaard, zodat het, herkend als 1mis van betekenis,
van 1968-1971 weer in oude luister kon worden hersteld.)
Goverts schoonzoon, de eerder genoemde AnVhony van Riebeeck had 01'
enigerlei wijze relatie met het Verre Oosten - missohien via zijn broeder
Peter, die in die jaren 'uitlandig' was. Hoe het zij, in 1618 kooht de graaf
van Culemborg van hem, voar een haag bedrag, 'seeckere stucken porseleynen'.
In 1622 trok hij naar Schiedam, waar het jaar daarop zijn dochter
Geertruyd werd geboren. Zijn huisvrouw overleed daar in 1629. Nadien
is ·hij hertrouwd. In de dertiger jaren zien wij ,hem als sdheepschirurgijn,
vergezeld van zijn zoon Jan, tochten maken naar West-Indie en Spitsbergen. Tenslotte voer hij oak nog naar Brazilie, waar hij in 1639 moet
zijn overleden.

Zijn zoon Jan van Riebeeck, die 01' de laatste reis niet mee was geweest,
trad in april 1639 als onderchirurgijn in dienst van de V.O.C. Na geleden
schipbreuk en een maandenlang verblijf 01' de kust van West Afrika
bereikte hij in 1640 Batavia, Batavia, waar zijn neef 01' het Kasteel als
gouverneur-generaal resideerde. De onderchirurgijn werd al dra 'aan de
penne' geholpen en na enige jaren uitgezonden.
Zijn voorspoedige loopbaan vatte W. A. P. Smit in diens gedicht
'Jan van Riebeeck' samen in de volgende regelen:
Hi; tVOS in At;eh, op To; Won,
I'll Indo-China. en Japan,

En kwam 1m nege" feUe ;aren
A4et Tang van Koopman. thuisgevaren.
10 augustus 1648 kwam hij - zoaIs hij zelf schreef - 'God lof, kloek en
gesond, mitsgaders redelijk geprofiteert, binne" de stad van Amsterdam
aall lant'.
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Plaltcr.;:-cI1d van Culemborg uit de aaas van Blaeu, ca. 1650, vervaardigcl naar de ."lattegrand vall Hendrick van Verstraelen van ca. 1620.

Hij vestigde zich daar als koopman en trad in 1649 te Schiedam in het
huwelijk met de allerhekoorlijkste 19-jarige Maria de la Queillerie. Zijn
grootvader G<Jvert Anthonisz., oud-hurgemeester van CuIemborg, en zijn
oom Gerrit van Harn waren getuigen bij de huwelijhe voorwaaroen.
Bij de doop van zijn oudste zoon, in 1650 te Amsterdam, was de Culemborgse oud-burgemeester eveneens getuige.
In december 1651 nam de toen 32-jarige Jan van Riebeeck wederom
afscheid van het vaderland. In De Fonteyn, te Culemborg, zal hij op een
win terse dag zijn binnengestapt om, bij een verwarmend turfvuur vour het
laatst in zijn Culemborgse familiekring te verkeren. Hij zal afscheid
hebben genomen van zijn 74-jarige g"ootvader, van zijn ooms Anthony
Govertsz. van Gaesbeeck, die zijn vader als notaris te Culemborg was
opgevolgd, en Gerrit van Harn, die, na zijn repatriering in 1647, rentmeester van de graaf van Culemborg was geworden; van neven en
niahten, waaronder de jongens Van Opdorp en de Faa's. Voor het <laatst
zal hij, met weemoed, verwijld hebben in het mime voochuis van De
Fonteyn, waar hij als kind gespeeld en als knaap geravot moet hebben.
Velen, van wie hij afscheid nam, ZOli bij nimmer tenlgzien.

De 14de december voer hij van Amsterdam nit naar Texel, vergezeld
van zijn huisvrOllw, van zijn zoontje Lambertus en van twee Culemborgse
nichtjes: LijsbeVh en Bastiaentje van Opdorp, dochters van zijn overleden
tante Sebastiaentje Govertsdr. Het gezelschap ging daar aan boord van
de Drommedaris om met enige andere sdhepen naar 'Cabo de Boa
Esperance' te varen met opdracht daar voor de Oost-Indische Compagnie
'een bequaem fortresse op te werpen voor de gaande en komende schepen
van Indie'. Op Kerstavond 1651 zeilde de kleine vloot van drie schepen
uit en na een voorspoedige reis van ruim drie maanden kwarn de Tafelberg
in zicht. In de avond van 6 april 1652 gingen de Drommedaris en de
Hope in de Tafelbaai voor anker, de Reyger voegde zich de volgende dag
daa"bij.
Dan breekt in het leven van deze Culemborger een tijdvak aan, dat
beslissend zou worden vOOr de wereldgeschiedenis: in de tien jaren, welke
nu volgen, sticht Jan van Riebeeck een volJ<splanting en legt hij de
grondslagen voor een staat. Slechts bedoeld als verversingsstation voor
de uit- en t!huisvarende schepen der V.O.C. werd de nederzetting aan de
Kaap de Goede Hoop op den duur een nieuw vaderland voor velen.
Het waren tien zware pioniersjaren, maar allengs verrezen er de beelden

die Smit ons sahetste in zijn gedicht 'Jan van Riebeeck':
Er'is het groen. van tu;nell en bezaaide velden,

En in de verte weidt een kleine kudde vee.
En later:

In 't glooiend ochter/ond veTspreid
2ie ik de ploofsen Teeds van baeTen,
De kuddel1, de bedriivigheid
Va.n oogsten huiswaaTts 'lweren
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Ik zie terzijde van !let fort

Achier de Ttlinen en htln weelde
Een dorpskem die geboren wordt
Woor de 'renosters speelden.
Reeds ziin er stratell vaar een pad,

Reeds zie ik hoe een klei.ne sltul
Zich in hel dorp goat bee/den!
[n zijn zware taak werd Van Riebeeck al dra bijgestaan door een andere
Culemborger: Roelof de Man, die, uitgevaren als adelborst, in december
1653 voet aan wal zette aan de Kaap. Tot zijn vroegtijdige dood, bijna
tien jaar later - zou hij er verblijven. Hij sproot uit een oud aanzienlijk
Culemborgs regeringsgesladht en was a.m. vermaagsohapt aan de Van
Diemens.

Ook deze jonge Culemborger, 'een dick swaerlijvigh jongh man', zoals hij
ons wordt beschreven, heeft een belangrijk aandeel gehad in het stichtingswerk aan de Kaap. AI spoedig werd hij er secretaris en nadien, na eerst
tijdeIijk dit am'bt te hebben waargenomen, werd hij in maart 1658 aangesteld tot Secunde. Deze hoge functie heeft hij tot zijn dood vervuld.
Toen 'hij op 5 maart 1663 overleed, verloor de Compagnie in hem een
'vroom oprecht en getrouw dienaar' - gelijk het Dagregister vermeldt - ,
die van zijn deugden aan een ieder overvloedig blijk had gegeven. Hij
werd dan oak 'van all het valek hartelijck beclaecht en betreurt.'
De geboortedag van de jonge nederzetting, 6 april 1652, liet Jan van
Riebeeck reeds vroeg in ere houden: 'Heden voar de tweede mael jarich
sijnde' - zo schreef 'bij op 6 april 1654 in zijn Dagregister-, 'dat wij door
Codes H. geleyde ... 'bier ter plaetse behouden sijn aengelandt, ... sao
hebben wij beslooten ende oock voor d'eerste reyse begoDnen desen dach,
den 6en april wesende, tot Codes eere met dancksegginghen te vieren
ende voor altijt tot een vast blijven'de danck- en bededach in te stellen .. .'
Het jaar daarop is op de verjaardag 'onses arrivements uyt 't Patria alhier'
- aldus het Dagregister - voor het eerst Cads Woord gepredikt eD weI
door de predikant van de Phenix, die op de uitreis de Kaap ha:d aangedaan.
Deze was Os Hermanus Bushof, die regelrecht uit Culemborg kwam,
waar hij voor zijn vertrek naar Oost-Indie enige jaren had gestaan. Hij
had er de rampzalige brand van de St. Barbarakerk van 1654 medegemaakt
en lhad mede geijverd - tezamen met Gerrit van Ham - voar het
herstel van het kerkgebouw. Op Mn der klokken van het nieuwe gelui,
dat door de Hemony's voor de toren werd gegoten, prijkte zijn naam,
op een andere die van Gerrit van HarTl.
Ook een andere predikant zal door Van Riebeeck en de zijnen met
vreugde begroet zijn: Os Theodorus Zas, geboortig van CuIemborg en
aldaar ook vpgegroeid. Deze 'beroepen predikant tot de Custe van Indien'
was, vergezeld van zijn jonge echtgenote, met het schip de Achilles op
13 maart 1656 aan de Kaap aangekomen. Aldaar deed hij zijn proef21
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Slot en ondertekening van de aete van huweli;kse voorwaarden tussen
'd' Eersame Si7l;eur Pieter van der Stael' en •cZ' Eerbare Jaffer Geertrui;dt
van Riebeeek'; Amsterdam, ten huize van Jan van Riebeeek, 15 october 1649.
(Gemeenl.earehief van Amslerdam)
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predicatie en bediende er O.m. het H. Avondmaal. Op 21 maart vertrok
hij naar Batavia. Jan van Riebeeck zou hem later terugzien in Malakka en
Batavia.
Nieuws uit Culemborg, uit De Fonteyn, brachten ook Van Riebeecks
zwager en zuster mede: de ziekentrooster Pieter van der Stael kwam met
zijn huisvrouw Geertruyd van Riebeeck en twee 'kinderen in 1656 aan de
Kaap. Zij zouden er vele jaren blijven. Toen er in 1658 een school voor
uH Guinee a6komstige slaven werd opgericht, kreeg Pieter van der Stael
opdradht dezen onderwijs te geven, omdat ,hij 'seer goet enden prompt in
't lesen van recht Hollants Nederduyts' was. Na de lessen in de Ohristelijke gebeden ontving ieder scholier 'een croesjen brandewijn en 2 duym
tabacq'.
De verhouding tussen het gezin van de commandeur en dat van zijn
zwager moet bartelijk zijn geweest, immers toen Van der Stael, in 1663
van de Kaap vertrokken, te Batavia was aangekomen, schreef hij vandaar
aan de Classis van Amsterdam: 'verhoope ick op Malacqua te geraken, bij
mijn swager Jan van Riebeeck, die daer voor Commandeur en President
gesonden is.
De Kaap was voor Jan van Riebeeck - gelijk bekend - nimmer een
einddoel en reeds in 1656 verzocht fiij Heren XVII om overplaatsing.
Eerst op 21 augustus 1660 werd dit, enige malen berhaalde verzoek
ingewilligd. Bij de zelfde resolutie wezen Heren XVII zijn opvolger aan:
de vroegere Compagniesdienaar Gerrit van Ham uit Culemborg.
Op schildjes aan een door deze geschonken grote koperen i<aarsenkroon
in de St. Barbarakerk te Culemborg leest men nog heden ten dage:
'Gerrit van Ham, Commandeur aan Cabo de boa Esperance A 0 1661'.
Zijn bestemming heeft hij echter niet mogen bereiken: tijdens de reis is
hij op 17 maart 1661 aan lboord van Het Wapen van Holland overleden.
Van Riebeeoks vertrek van de Kaap zou hierdoor tot 1662 worden uitgesteid. Na een moeilijke reis van ruim vier maanden, met veel windstilte
en met veel sterfgevallen aan boord bereikte Het Wapen van Holland
op 18 juni de Kaap de Goede Hoop. Van Hams weduwe en haar kinderen,
waaronder haar 16-jarige zoon Govert, voeren door naar Batavia. Aldaar
hertrouwde zij met Comelis Willemsz. de Groot, geboortig van Beesd.
Na zijn Compagnies loopbaan zien wij hem terug te Culemborg, waar
hij in 1685 als oud-burgemeester overleed.
Op oroer van Van Riebeeck ging een viertal van de rol aan de Kaap aan
land, te weten een busschieter, verder Carel en Jacob van Opdorp, beiden
van Culem'borg en neven van de commandeur; zij waren opgevoed bij
hun grootvader in De Fonteyn. Tenslotte ook Cornelis de Cretser, een
burgerszoon uit Culemborg.
De invloed van Culemborg aan de Kaap werd bierdoor vergroot. Alle
drie hebben er bestuursfuncties uitgeoefend: Carel van Opdorp was al
spoedig 'jong assistent' en trad na enige jaren ook als Secunde op; tol
1668 verbleef hij aan de Kaap. Zijn jongere broeder Jacob was, tot zijn
vertrek in 1665, een van de vier scribenten van het bestuur. Later hebben
beiden de Compagnie elders gediend.
J
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Gedeelle van. de door Gerrif vall Horn aan de
51. BarhaT{Jkerk Ie Culembor' gesclwllken kallrsenkrooll.
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In het bestuur van de Kaapkolonje is - gelijk blook - in de zeventien'de
eeuw het Culemborgs element sterk vertegenwoordigd geweest, zo sterk
zelfs dat - naar Ausems stelde - het de taal der kolonisten in hoge mate
beinvloed moet hebben.
In 1662 had Jan van Riebeeck zijn functie aan de Kaap de Coede Hoop
kunnen overdragen aan zijn opvolger. Nadien was hij a.m. comman'deur en
president van Malakka - waar zijn huisvrouw hem ontvieI - en tenslotte
diende hij te Batavia meer dan tien jaren gouverneur-generaal en raden
van Iodie ais secretaris. Hij hertrouwde daar en is, na een langdurig ziekbed, 01' 18 januari 1677 in die stad overleden. Met grote statie is hij akbar
in de Hollandse Kerk begraven. 01' zijn grafzerk staat O.m. gebeiteld:
'... Eerste Stichter der Colonie aan Cabo de boa Esperance .. .'
Het doet goed te vernemen, dat daar, aan de Kaap, jaren nadien de
Stichter nog niet vergeten was: treffend is hetgeen Jan van Riebeecks
kleindoohter Johanna Maria in maart 1710 uit het 'Casteel de Coede Hoop'
aan haar ollders te Batavia schreef (zij en haar echtgenoot, de oudC.C. Joan van Hoom, vertoefden daar enige maanden tijdens hun reis
naar Patria). Zij sdhrijft dan O.m. dat zij met 'het schip de Amasone een
partijtje verduurzaamde Kaapse vruchten en groenten zendt, O.m. 'I heel
kJeen sackie met karstanjes, doch noch niet volkomen rijp, dient maar tot
een proefje. Dese karstanjes, benne gegroeyt aan de boomen die grootvader
zaliger zelvers heeft geplant 01' een plaas de Boshllevel genaamt, dat
I '/2 lIer hier van de Caab is en daar staan noch verscheyde vrughtbomen,
onder aile 6 heele groote sinaasappelboomen, die ook vol vrughten hangen
maar noch niet rijp sijn en seer dight van blaaren, daar wij met een groat

geselsdhap een heellen dag onder de schaduw hebben geseten en ook
gegeten, daar het seer vermakelijck was. Doch in 't begin mij wat
ontroeringe gaf en die ollde gepasseerde tijden eens overdaght en dat ik
daar eens mij vermaack onder soude nemen naar sao menighte jaaren
geleden'. Een verderop in de brief: 'Hier is bij mijn ook een swarte vrollw
geweest die een mijt is gewees van grootmoeder zaliger en zijt dat se 01'
vader en aile de andere kinderen heeft gepast en ook dat se vader
heeft gesprooke wooer hier in het uytcomen uijt vaderlant. Haar naam is
Ansiela, sij is hier getrout geweest met een Hollander en haar doc'hter
is de vrollw van capitijn B ..., hier aan de Caap, daar de schilderije ook
hangen van grootvader en grootmoeder zaliger en scheynt die veel te
estimeren',

De herinnering aan de Stichter van de Kaapkolonie werd daar voor goed
vastgelegd, toen in 1804, dus in de nadagen van het Nederlands Bestllllr,
de toenmalige commissaris-generaal De Mist aan Kaapstad een 'stOOelijk
wapen' verleende. Dit wapen stelde nl. voor: in gOlld een zwart all'ker
(zinspelend 01' de Coede Hoop), waaraan met een blauw lint een rood
wapenschild bevestigd was, beladen met drie gouden ringen, 'zijnde
(dit laatste) het wapen, dat wij weten gevoerd te zijn door "wen vader en
grondlegger Van Riebeeck', zoals De Mist in zijn gloOOvolle rede tot de
leden van de raad der gemeente Kaapstad zeide. Hij besloot met de
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woorden: 'Hangt dan nu dit wapenschild ter zijner eere en binnen en
buiten de wanden van Uw raadhuis'.

Ook Comelis de Cretser begon zijn loopbaan in het fort de Goede Hoop
als scribent; hij klom 01' en in 1667 werd hij secunde. In het zelfde jaar
zag hij zijn broeder Louis weer; deze 'Voer toen als o:delborst uit naar
Oost-Indie. Later vinden wij hem als luitenant in dienst der V.O.C. in
Colombo, waar zijn nageslacht tot lang nadien bloeide.
Comelis' carriere aan de Kaap yond een droevig einde: 01' 10 april 1671
moest hij de commaodeur vervangen bij een maaltijd met de sohipper
en de ondersdhipper van een Oostindievaarder, die in de Tafelbaai lag.
Na tafel begonnen de schippers een stoeipartij, die in ernst ontaardde.
De secunde wilde de aanvaller kalmeren, doch tevergeefs; hij werd
daarbij gewond en bloedde hevig. Kort daarna trak hij zijn rapier en
doorstak hij de dader, die, in het hart getroffen, terstond overleed. Aangezien 01' nederslag de dood stond, nam De Cretser de vlucht en, na bij
vrienden cen schuilplaats gevonden te hebben, voer hij als verstekeling
naar het vaderland. Daar meldde hij terstond het voorval aan Heren
Bewindhebberen. Deze spraken hem, na onderzoek, vrij van schuld en
herstelden hem in zijn rang van koopman en secunde. De Kaap zou hij
echter nimmer terugzien: op de uitreis viel zijn schip, oa een hevig
gevecht, in handen van Turkse zeerovers. Jaren later schreven Heren
XVII nog: 'De Coopman Cornelis de Cretzer ... blijft nog tot Algiers in
slavernij'.

Ook in het laatste kwart van de 17de eeuw yond men aan de Kaap
Culemborgers in hogere functies: zo ontmoette Abraham van Riebeeck,
01' zijn reis naar Batavia, er in 1676 de garnizoensboekhouder Philip
Theodoor Welcker. Deze was een zoon van een sohout van Culemborg,
waar hij ook was opgegroeid. Aan de Kaap heeft hij eveneens zilting gehad
in de Raad van Justitie en later oak in de Politieke Raad. In 1683 vertrok
hij met De Hogergeest naar het Oosten, 01' welke reis hij is overleden.
Ruim tien jaar later, in 1694, kwam Hugo de Goyer 'van Cuylenburg'
met bet schip Moercapel aan de Kaap. Hij kwam regelrecht uit zijn
geboartestad, waar zijn familie generaties lang magistraatsfuncties had
vervuld.
Aan de Kaap werd hij terstond aangestelcl tot 'Polityck secretaris' en
enige maanden later ook tot boelohouder. In 1699 werd bij wegens 'zijne
<lnvermoeyde applicatie en goede diensten' bevorderd en werd zijn
verband verlengd. Hij overleed in december 1703 en werd in de nieuw
gebouwde kerk te Kaapstad begraven. Zijn beide, aan de Kaap geboren
kinderen vertrokken naar Culemborg.

Te Malakka en daarna ook te Batavia had Jan van Riebeeck Os Theodorus
Zas weergezien: de Culemborger, die in 1656 aan de Kaap zijn proef-
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predikatie had gehouden. Zas was de eerste van een vijftal Culemborgers,
die als predikant de V.O.C. hebben gediend. Os Daniel Borgstein, die van
1784 tot '86 01' On rust en vervolgens tot 1794 te Batavia stond, was de
laatste van deze rij. Zas was stellig de belangrijkste: hij was o.m. een groot
kenner van de Portugese en Arabische talen. In de koelte van de
Buiten Portugese Ikerk te Djakarta ziet men tegen de witte muur nog het
houten gedenkbord van de inwijding van de kerk in 1695 door Os Theodorus Zas. Toen was hij reeds een kleine veertig jaren in de Tropen. Bijna
heeft hij de halve eeuw volgemaakt: hij overleed, nog in functie, in 1704
te Batavia! Hij is daar een zeer geziene, doch ook aparte figuur geweest.
Toen Valentijn hem in 1685 voor het eerst ontmoette, beschreef hij hem
als 'een Heer, die my in zyn ganschen omtrek vry wonderlyck en zeer
ouderwets voorquam, alzoo hy een kort Wambais met schootjens, na den
ouden tijd, en een wyde opene Broek droeg, en met een paar ongemeene
groote gryze Knevels zich voor ons vertoonde'.
Naast de zes kleinkinderen van Covert Anthonisz., die wij voor langere
of kortere tijd aan de Kaap de Coede Hoop zagen, dient nog zijn kleinzoon
Aemoud Faa genoemd te worden. In 1645 te CuJemborg geboren als
zoon van de schipper Hennen Aertsz. Fae en Coverts dochter Cornelia,
trad ,hij in 1667 in dienst van de V.O.C. Hij klom 01' tot secunde te Mocha
en nadien tot opperkoopman en opperhoofd in Siam. 01' de tbuisreis,
in 1684, is hij overleden, na de Armen van zijn vaderstad met een legaat
te hebben bedacht.
Al deze kleinkinderen bebben in hun jeugd lange jaren of menig uur in de
kring hunner famiHe in De Fonteyn doorgebracht; sommigen zijn er
opgevoed, Jan van Riebeeok moet er zelfs geboren zijn, evenals zijn
Dam Gerrit van Harn. En wanneer zij, varend op de oceanen of vertoevend
in verre landstreken, terugdachten aan het vaderland, moet De Fonteyn te
CuJemborg hun helder vOor de geest hebben gestaan.

Ook nadien waren er onder de nakomelingen van Covert Anthonisz.
verscbeidenen, die hun fortuin in het Verre Oosten hebben gezocht en
daar veelal hoge posten hebben bekleed. Onder de gouvemeurs-generaal
waren er minstens twee, die hem onder -hun kwartieren telden: in de 18de
eeuw Abraham van Riebeeck, de Zuid-Afrikanero, en in de vorige eeuw
de Celdersman Baron Sloet. Beperken wij ons thans tot de afstammelingen,
die te Culemborg ulet levenslicht zagen: in 1719 zeilden de beide jeugdige
gebroeders Visscher, achterkleinzoons van Covert Anthonisz., naar OostIndie uit. Zij klommen 01' tot hoge functies; een hunner, Cerardus
.. Geboren aan de Kaap de Goede Hoop op 18 october 1653 als derde zoon \'an Jan
\"8n Riebeeck. Van Abrahams zaan Johan van Riebeeck. heer ,-an Bunschoten en
,'ccrtigraad en schepen van Delft (1691-1735), en <liens echtgenote Charlotte hlada
Leydecker (1695-1746), alsmede van zijn kleindochlCI' Elisabeth Anna Maria vall
Rlebceck (1725-1776) en haar echlgenoot Alexander Dicderik des H.R. Rijksvrijheer
van Spaen (1710-1764) hangen thans porlretten in Dc Fonleyn (bruiklcen Brantsen
,'an de Zyp Stichting),
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Bernardus, was opperhoofd op Decima en repatrieerde in 1740 als commandeur van een retourvloot. Van hem stamde de G.G. Sloet af, evenals
diens edhtgenote.
De Culemborgse oud-burgemeester Mr Cornelis van Gaesbeeck, een achterkleinzoon van Govert Anthonisz. vinden wij van 1728 tot zijn dood, in
1734, als lid van de raad van Justitie te Batavia. Zijn neef, Jan Walbeeck
(zoon van zijn zuster Maria Anna) was tot 1749 pakhuismeester te Houghly
in Bengalen. Diens zoon Pieter ontmoeten wij als resident te Bandjermasin,
Palembang en Cheribon en later als geassumeerde raad extra-ordmaris te
Batavia. In de Buiten Portugese Kerk te Djakarta hangt nog het rouwbord
VOor zijn echtgenote, die daar in 1805 is overleden.
Als Iaatste van de rij noemen wij Jodocus Kloeckhoff, oudste zoon van
een andere zuster van Mr Cornelis van Gaesbeeck. In maart 1746 verklaarde hij, 21 jaar oud, dat hij 'voomemens en geresolveert was om in
qualiteyd van assistent de reyse aan te nemen na Ned. Indien'. Op 15 juni
van dat jaar stond hij gereed om daarheen te vertrekken. Over zijn lotgevallen is verder niets bekend, doch als treffende bijzonderheid kan
vermeld worden, dat deze achterachterkleinzoon van Govert Ant'honisz. met
zijn vier oudere zusters en een jongere broeder opgegroeid is in het oude
familiehuis De Fonteyn, dat bovendien door hun grootmoeder, de weduwe
van de Culemborgse schout Jodocus van Gaesbeeck in 1737 aan hen
was vermaakt.
Behalve dezen vond men in de 18de eeuw nog andere Culemborgers op
verantwoordelijke posten bij de V.O.C. Maar ook in lagere rangen voeren
Culemborgse burgerszonen op de schepen van de Compagnie. Een hunner,
teruggekeerd in zijn vaderstad, kreeg als 'Oostinjevader' (sic) een aanstelling tot veerman op de pont over de Lekl
Bij de V.O.C. is Culemborg, naar bleek, welbekend geweest. ZeUs was
er een Compagnie-schip van die naam: in 1670 werd voor rekening van
de Kamer van Amsterdam een jacht gebouwd, dat Culemborgh gedoopt
werd.

Maar ook in de West was de naam bekend. Vond men in Suriname aan
de Cottica niet reeds rond 1700 de koffieplantage 'CuyJenburg'? Deze was
vernoemd naar Adriaen Cuylenborg, wiens geslaoht uit cleze stad stamde.
Ook de kerkregisters van Paramaribo maken in de 18de eeuw melding
van geboren Culemborgers en ook anderszins bestonden er, gelijk blijken
zal, betrekkingen tussen Culemborg en Suriname.

Vit Culemborg afkomstige Compagniesdienaren vestigden zich na repatriering weI wederom in deze stad, waar zij soms zitting kregen in de
magistraat. Een hunner, Andries Frisius, worde hier met name genoemd.
Geboortig van 's-Gravenhage, was hij, na enige jaren rentmeester van
de graaf van Culemborg geweest te zijn, in 1643 - onder het gouverneurgeneraalschap van Van Diemen in dienst getreden van .de V.O.C.
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In 1648 maakte hij deel uit van het gezantschap naar Japan, enige jaren
later werd hij secretaris van de Hoge Regering te Batavia. Na repatriering
in 1653 vestigde hij zich weer te Culemborg doch in 1655 voer hij wederom
uj( om op het Kasteel van Batavia zijn vroegere ambt weer op te nemen.
AIs commandeur van een retourvloot vertrok hij in 1661 ten tweede male
naar het vaderland, waar hij zich wederom te Culemborg installeerde.
Daar werd Wj al spoedig ouderling en burgemeester. Hij overleed er in
1684.
Ook andere gewezen dienaren van de Oost-Indische Compagnie kozen
Culemborg tot hun woonplaats, waar zij gezelsohap vonden in de regentenkringen. Boven'dien was deze rivierstad - waar het leven goedkoop
was - vooral in de 18de eeuw zeer in trek bij gepensioneerde leger- en
vlootofficieren, waaronder ook buitenlanders. Er was dus voor de OudIndischgasten con versatie te over.
Een boeiende figuur onder hen was Christiaan Kleynhoff. Deze woonde
van 1763 tot zijn overlijden in 1777 te Culemborg en had er vanaf 1764
zitting in de Magistraat. Hij zou geboortig zijn uit Opper Silezie en
kwam, na eerst drie jaren in West-Indie werkzaarn te zijn geweest, ornstreeks 1741 als geneesheer te Batavia. Aldaar oefende hij verschillende
medische functies uit en werd er in 1754 aangesteld tot Stadsdoctertitulair. Twee jaar later werd hij Binnenregent van het Buitenhospitaal.
Zijn betekenis lag in het bijzonder in ziin grote botanische kennis en
arbeid. Te Batavia bezat hij een tuin, waar hij allerlei Indische en
Chinese gewassen kweekte; deze planten of de zaden daarvan deelde
hij uit onder ziin vrienden 'door welke loffelijke handelwijze hij de tuinen
met fraaie, nooit te voren geziene of bekende planten verrijkte', aldus
de 18de-eeuwse hoogleraar in de botanie ikolaas Laurens Burman, die
Kleynhoff 'zijn zeer kundige vriend' noemt. Een aantal exotische gewassen
dragen Kleynhoff's naam. In 1762 voer hij met zijn tweede vrouw, Huberta
Verspijok, naar ederland om zich het jaar daarop als rentenier te Culernborg te vestigen. Aldaar bezat hij eveneens een grote buitentuin, op
's-Heerenhof, en hij correspondeerde er met Linnaeus, dien hii ook zaden
zond. De Zweedse plantkundige C. P. Thunberg ontmoette hem in 1771
te Amsterdam.
Bij zijn komst te Culemborg had hij aan de Linge de heerlijkheid en het
hoge huis Enspijk gekocht. Per binnenjacht placht hij er heen te varen.
Aldaar is hij in 1777 begraven. Hij liet een weduwe met twee zoons en
zeven doohters aehter, waarvan de jongste toen amper vijf jaren telde.
Een dezer doehters, de in 1767 te Culemborg gehoren Everdine, trouwde
later de vaandrig Willem Lodewijk van Wijnbergen. Hun kleindochter
was 'Tine', de echtgenote van Eduard Douwes Dekkerl
De prins van Oranie, sedert 1748 graaf van Culemborg, stelde als grafelijke
raden aldaar ook wei personen aan, die betrekkingen hadden met de Oost
of de West. Zo werd in 1772 Mr Nicolaas Freher Jr., geboortig van
Suriname, waar ziin familie een plantage bezat, grafelijk raad te Culemborg. In 1780 vertrok hij voor een aantal jaren naar zijn geboorteland om
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nadien weer te Culemborg terug te ,keren. Hij overleed daar in 1804.
Nazaten van hem vindt men er nog.
Een belaogrijk man te Culemborg rond de eeuwwisseling van 1800 was
Nicolaas Holmberg de Beckfelt (1742-1818). Hij was Zweed van geboorte en trad, na zich 01' jeugdige leeftijd in Duitsland en Holland in
vreemde talen bekwaamd te "'ebben, 17 jaar oud, in 1759 in dienst van de
Oost-lodische Compagnie. O.m. was hij translateur der Engelse, Franse
en Portugese talen te Suratte in Hindoestan. Aldaar klom hij 01' tot pakhuismeester. Na zijn terugkomst in de Nederlanden werd hij in 1780
door prins Willem V aangesteld tot grafelijk raad te Culemborg. Dit ambt
heeft hij bekleed tot de Bataafse omwenteling en met ere. Later, onder
de eenheidsstaat, waarin het graafschap in 1798 was geincorporeerd,
diende hij de stad Culemborg, waar hij zeer bemind was, als burgemeester.
Hij overleed er ambteloos in 1818.
Van zijn elf kinderen, die voor het merendeel te Culemborg geboren waren, gingen de meesten naar Jndie. Zij verwierven er belangrijke functies
of trouwden met hoge Iodische ambtenaren. Een andere dochter, Geerh'uida Jacoba Eduardina, trad in 1822 in het huwelijk met de Culemborgse stadsgeneesheer Dr Johannes van Rees. Vit dit echtpaar werd 01'
4 januari 1823 in het voorname huis met de vroege renaissance gevel
aan de Markt, or. 11, een zoon Otto geboren. Ais kind van 6 jaar verloor
deze zijn vader en als 14-jarige knaap zeilde hij met de brik Margaretha
Catiharina om de Kaap naar Batavia. Daar werd hij aangesteld tot Klerk
bij de Aigemene Secretarie. Hij doorliep snel aile lagere rangen en klom
01' tot hoge posten.
Hij maakte naam door enige belangrijke rapporten, o.m. gericht 01' hervormingsplannen voor Indie.
In Eigen Baard, Geillustreerd Volksti;dschrift, van 1884, nr. 12, schrijft
H.G.B. over Van Rees O.m. Ihet volgende:
'In 1872 keerde hij met verlof terug naar Nederland, waar de naam van
'koning Otto' - zoo noemde men hem in IndIe, omdat hij tot heerschen
als geroepen scheen - reeds was vooruitgegaan. Na langen, moeitevollen
arbeid in het schoone Insulinde, dacht hij hier rust te vinden, maar hij
rekende buiten ... de politiek. In September 1872 Ikoos Rotterdam hem,
ter vervanging van den heer Fransen van de Putte, tot afgevaardigde voor
de Tweede Kamer. Het parlement en de politiek waren den indischen
hoofdambtenaar tot dusver geheel vreemd, en toch, van het eerste oogenblik af dat hij 01' de groene banken plaats nam was hij primus inter pares.
Zijne adviezen muntten vooral uit door helderen betoogtrant en zaakkennis.
Dikwijls sprak hij niet, maar als hij sprak kon men zeker zijn, dat hij zijn
on'derwerp volkomen meester was, dat hij iets bijzonders te vertellen
bad en dat hij zijn besohouwingen zou meedeelen in een varm, die vriend
en tegenstander hewondering moest afdwingen. Vit den aard der zaak
voerde hij bijna uitsluitend het woord over indisohe aangelegenhe·den.
Wei liet hij zich een enkelen keer overhalen om te sprekeo over andere
ooderwerpen, die meer speciaal betrekking hadden 01' de belangen van
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het door hem vertegenwoordigde district, maar in zijn kracht was hij
slechts, als hij de misbruiken der indische bureaucratie aan het Iicht bracht
en voor de belangen der inlandsdhe bevolking partij trok'.
Van eind 1873 tot begin 1878 vinden wij hem weer in Indie en wei als
vice-president van de Raad van Nederlandsch-Indie.
Wederom teruggekeerd in 't vaderland was hij daar lid en voorzitter van
de Tweede Kamer. In het Kabinet Kappeyne van de Copello, was hij
Minister van Kolonien. In januari 1884 ontving hij zijn benoeming tot
gouvemeur-generaal.
Oit hoge ambt heeft hij tot 1888 bekleed. Het Van Reesgebergte op de
Noordkust van het toenmalige I ieuw-Cuinea houdt de herinnering levend
aan deze belangrijke Culemborger.

Oat Culemborgers een !"Ol hebben gespeeld - en somtijds een belangrijke - bij het ontdekken van de wereld buiten Europa, hij het onderhouden van de Nederlandse handelsbetrekkingen met vreemde volkeren
alsmede bij het sticbten en het ontwikkelen van Nederlandse volksplantingen overzee, moge duidelijk geworden zijn. Eveneens, dat bierin een
belangrijk aandeel is geleverd door nakomelingen van Covert Anthonisz.
in De Fonteyn. Wij mogen aannemen, dat er onder deze Culemborgers
geweest zijn, die de tradities van bun vaderstad: gevool voor vrijheid en
verdraagzaamheid, niet hebben verloochend.
Voor Nederland was - en is - bet onontheerlijk gezonde bandelsbetrekkingen te onderrlOuden met vreemde volkeren. De daarbij geplukte
stoffelijke vruchten zijn hoog te waarderen; zouden de geestelijke vrudbten
evenwel niet hoger moeten worden gesdhat?
Met welk een levenservaring, verruimde hlik, dieper inzichl, kortom wijsbeid, moeten de varensgezellen, soldaten, kooplieden, ambtenaren, zielszorgers niet zijn thuisgekomen van hun verre reizen en langdurig verhlijf
in vreemde landen? Ook voor de thuisblijvers is dit steeds van grote
waarde geweest, immers voor de Nederlandse maatsobappij was - en is bet een levensbelang relaties te onderhouden met landen, waar geleefd
wordt naar oeroude wijsbeden en eerbied wordt betoond voor Cod en
Zijn schepping.
Het huis De Fonteyn te Culemborg staat daar als toonbeeld van goode
oude bouwkunst, tevens van bet vakmansdbap der restaurateurs, die het
in luister hebben Ihersteld - waarvan wijlen C. W. Royaards met name
worde genoomd - ; bovendien een huis met vele herinneringen aan verre
scheepstochten en pioniersarbeid over zee.
Moge in dit huis de nagedaohtenis in ere worden gehouden aan al die
Culemborgers, die zijn uitgezeild over de wereldzeeen, die verre landstreken bewoonbaar hebben gemaakt en die een bijdrage bebben geleverd
tot de ontmoeting der volkeren.
P. ]. W. Beltjes
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VAN

DIEMEN en

de zUnen

Lambrecht Hoevenaer tr Eliaabeth Petersdr.

brouwer, burgemeester van Culemborg

MB1t.8 Anthonisz. tr. Chmtina Hoevenaer

AeU Janz. tr. Aelt;e Aertsdr. (van Zfjl)

schipper, burgemeester van Culemborg

Geertr1LlId Hoevenaer

Amelia Hoevenaer

tr. Jan van Rlebeeck

tr. Jan GhUsbertsen
van Heycop, burgemeesler van Vianen

zjj hertr. Corn. de Keyser burgemeester
van Culemborg
An'ta

In

Diemen

2 dochters

tr. 1610 met Peter de
Gruyter. Kuiper, later wUnkoper te
Utrecht.

I
I
Antonio van Diemen tr. Maria Aelta
1593-1645
1618 naar Dost-Indie
1636--1645 gouverneur-generaal.

Bartholomet4.8 de (}ruyter

voer in 1632 met Antonio van Diemen
mee naar Jndie
1639 opperkoopman en secunde te
Masulipatam
1643 opperhoofd aldaar
repatrieerde in 1645
tr. 1655 Maria Specx, dr. van gewezen
G. G. Jacques Specx, raad en burgemeester
van Utrecht
overl. aldaar 1685

weduwe van:
1. Johan Libener, koopman
D.I.C. en
2. Barthelomeus Havicksz.
Kunst opperhoofd in
Djambi, later vrijburger,
president weeskamer
Batavia.
Zij hertrouwde:
4. Amsterdam 1646 Carel
Constant. oud-president
O.I.C. in PerziE~ en
5. Utrecht 1661 Gijsbert v. d.
Hoolck oud-burgemeester
\'an Utrecht.

I
Aert Aelta

I
Anthony van

I
Peter van

luitenant in
dienst D.I.C.

Riebeeck

Riebeeck

Voor de dOop van zijo in 1655 geboren zoon Anthony koas Jan van Riebeeck o.a. als getulge: 'Mevrouw Maria.
Constant. anse nichte en vOOr die van
zijn in 1657 geboren dochter Maria o.a.:
'Mijnheer Carel en Mevrouwe Maria
Constant. onse neev en nlchte'.

I

Lambert van
Heyco-p

onderkoopman
in Tonkin

chlrurgijn.
o.a. te Culemborg en bij de
West-Indische
Camp.. tr. Eli_
sabeth
Govertsdr.

I

I

I

Jan van

Geertruyd van Riebeeck

Riebeeck

tr. Pieter van der Stael
ziekentrooster aan de Kaap
de Goede Hoop en te
Bata\,ja

1619-1677

TE CULEMBORG GEBOREN AFSTAMMELINGEN VAN GOVERT ANTHONISZ 'IN DE FONTEYN', DIE IN COMPAGNIE'S DIENST WAREN
GoV6T't Anthonisz c. 1517-1653

procureur en notarts: burgemeester van Culemborg, eigenaar en bewoner van het huis
Fontey,"' aldaar. lr. Ie Elisabeth Comells Anthonisdr. van Dlemen
2e Elisabeth van Ham

~de

1.
Elisabeth O&vertsdr.

Lr. AnUlony van Riebeeck chirurgUn,

o\"erleden
Pernambuco 1639
Jan tion Riebeeck

1619-1677. onderchirurgijn O.I.C., onderkoopman Decima.

Taywan en Tonkin.
secunde Tonkin. op-

perhootd. commandeur aan Kaap de

Goede Hoop, commandeur \'an :Malak-

2.
Anthony Gouertsz.

van Gaesbeeck, over1.
1688. procureur en
notaris. burgemeester

equlpagemeesler te
Batada rentmeester

van Culemborg

\"an de graat van

schaakle en
tr. Calharlna

Culemborg
commandeur aan
Kaap de Goede Hoop

Crayvanger

O.a. Jodocus van
Gaesbeeck
1647-1704
richter en sehout
van Culemborg
tr. Johanna van Goor

ka, secretarls Raad
\"an

Gerrit van Ham,
o\'erl. 1661

Bast-iaentje Govertsdr

GeertT'Uyd Govertsd.r

Cornelia Govertsdr

tr. Bastiaen Opdorp. te
Culemborg op vrijgeleide

tr. Hermen Gerritsz "an
Neede, wijnkoper te Amster-

tr. Hermen Aartsz Faa

Hilleucmda Adrietta
van. Gaesbeeck
1662-1718
tr. Bartholomeus
Visscher, 1658-1719
procureur te
Culemborg

dam

0.8. Elisabeth
Opd.orp

Sebastiana
Opdorp

Goede Hoop,

a.d. Kaap de
Goede Hoop,

1652-1654

1652-1654

a.d, Kaap de

Indi~.

o.a. Maria
Anna van
Gaesbeeck
1688-1767

tr. Pieter
Walbeeck,
overt 1751
secretaris van
Culemborg

I

Jan Walbeeck
1714-1791

pakhulsmeester te
Houghly in
Bengalen, secretarls van
Culemborg
tr. Anthonia
Jacoba "an
del' Siuls
Pieter I
Walbeeck...

1753-na 1812
raa.d extraordinair van
Ned. Indi~

Mr. Camelis

Charlotte

van Gaesbeeck Antonia van.
1690-1734

Gaesbeeck

burgemeester 1694-1738
v. Culemborg tr. Johan
raad ". Justi- Adolph
tie te Batllxla Kloeckhofr.
1690-1737

rentmeester
"an de graat
v. Culembol'g

I

Jodocus
Kloeckhoff..

geb, 1725, vertl'ok in 1746
als assistent
naar N.O.I.

BartholomeU8 Visscher..
1698-1750

GerardU8 Bernar us Vissc er
1701-1772

commandeur Java's Noordoostkust
opperhoofd te Semarang

resident van Timor.
opperhoo!d In Japan
(Decima)
2e opperkoopman kasteel
Batavia
commandeur retouT\'loot 1740

Carel Dpdorp

Joe. Opd.orp

over!. 1673
secunde a.d.
Kaap de
Glledc Hoop

scribent a. d.
Kaap de
Goede Hoop

L

A rnoud Faa
1645-1684

secunde te
Mocka, opperhoofd in Siam
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