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V O ORB ERICH T.
Toen dit boekje was afgedrukt, bereikte rni.i het bericht dat de Heer

H. j. van Eeten den 2e11 Juli 1915 te Arkel in het door hem zoo geliefde

landhuis zi.iner voorzaten van moederszijde, de familie van Hoey, het land
huis "Schoonzigt", plotseling was overledene
Zijn wensch, waaraan ik indertijd dadelijk p:ehoor gaf, om, het geëxtra
heerde dagboek van zijn overgrootvader, bLrgerneester Snoeck, nadat het
als feuilleton in de "Nieuwe Gorinchemschc Courant" verschenen zou zijn,
als overdruk in boekvorm te mogen bezilte11, zou jammer genoeg niet in
vervulling komen.
Hoe gaarne zou ook ik gezien hebben, dat die wensch vervuld had
mogen worden voor den vriendelijken bewoner van "Schoonzigt", die
tijdens zijn leven met zooveel belangstelling had deelgenomen in het voor
bereiden van de publicatie. Hoe vaak, als ik opheldering vroeg, had hij
mij schriftelijk ingelicht, ook al was !1em in de laatste jaren zijns levens
en bijzonder wel in de ma:inden, die onmiddellijk voorafgingen aan zijn
dood, hel schrijven hoogst moeilijk en een opoffering geworden. Toch
getroostte hij zich die moeite en opoffering met geduld en liefde en zijn
vaak uitvoerige brieven, die steeds mijne vragen zoo volledig mogelijk
trachtten te beantwoorden, gaven mij daarvan een doorslaand bewijs. Zijn
laatste schrijven aan mij was vergezeld van de fotografie van het in zijn
bezit zijnde geschilderde portret van den Heer Snoeck, naar welke foto de
reproductie gemaakt werd, welke in dit boekje als titelplaatje is opgenomen.
In wijlen den Heer van Eeten heeft voor Gorkum steeds een warm hart
geklopt. Was hij Gorkumer door geboorte, meer nog door voelen en
denken ontpopte hij zich als een volbloed Gorkumer, wanneer men met
hem over zijn geboorteplaats sprak. Gorkum was hem veel, zoo niet alles.
Gorkum's geschiedenis à travers les àf!,eS te bestudeeren, na te gaan de
veranderingen, die de gestalte der stad, het stadsbeeld, in den loop der
tijden had ondergaan, op te sporen door welke banden des bloeds ver
maagschapt waren de oude ingeboren Gorkumsche geslachten, te snuffelen
naar biografische bi.izonderheden van de leden dier geslachten, alles wat
hem voorkwam in verband te staan met deze onderwerpen, had zijne
onverflauwde liefde en zijne belangstelling en de lange winteravonden, door
hem op "Schoonzigt'' gedurende een lange reeks van jaren gesleten, be
steedde hij grootendecls aan het speuren en vorschen naar steeds meer
en steeds vollediger gegevens, die hem tot voorlichting en opheldering
konden zijn bij het zoeken naar den juisten weg door het vaak nevelige
land der tijden, die voorbijgingen.
Van jongsaf was die liefde en die belangstelling in hem gekwe<;kt en
aangewakkerd niet alleen door zijne ouders, maar ook door enkele leden
zijner familie, bijzonder \·an moederszijde, in welke familie met piëteit
voor alles wat den vaderen had toebehoord, van generatie op generatie,
tal van familiestukken bewaard werden en een familiearehief werd bijge-

houden en welke familie parentage had met de oudste en voornaamste
Oorkumsche geslachten, geslacbten, thans gedeeltelijk uitgestorven of welker
nakomelingen hun woonplaats naar elders verlegden, doch welker leden allen
zich konden rekenen te behooren tot de z.g. regentenfamilies.
In dezen kring werd hij opgevoed en uit den mond zijner familieleden
ving hij in zijn jeugd een schat van mededeelingen op, die hij met een
benijdenswaardig geheugen wist te bewaren. Vandaar dat hij vaak nog
zooveel aanvullingen uit 't hoofd wist te geven voor de gegevens. welke
door zijne voorzaten en hem zelf waren vastgelegd in geslachtslijsten,
familiepapieren en andere documenten, aanwezig in het huisarchief, dat na
den dood van zijne tante, mejonkvrouwe C. M. van Hoey, in zijn bezit
zou overgaan en welke gegevens hij, daartoe aangezocht, met zijn
gewone vriendelijkheid en bereidwilligheid. ten diens. te stelde van hen, die
daaruit voor hunne studie wcnschten te putten. Zoo kon hij 0.111. ook
wijlen Prof. Tlteod. .forissen zeer ter wille zijn, toen hij in 1887 zijne
fa111ilicgenealogië11 stelde ter beschikking van dien historicus voor het pers
klaar maken van de .. Memoriën van Mr. Dideri/1 vall Bleiswyk'', welke
voorzien van eenc inleiding en aanteekeningen, werden uitgegeven als
no. 45 der nieuwe reeks van de Werken van het Historisch Uenootschap
te Utrecht. Wijlen Prof. Jorissen maakte aan 't slot van dit werk dank
baar gewag van de bereidwilligheid, waarmede verschillende personen hem
bij zijn arbeid van dienst geweest waren en noemde hierbij ook wijlen
den Heer 11an Eete11, bij wien hij tevens in de gelegenheid was geweest
de zilveren bokaal 1) in oogenschouw te nemen van het vriendschappelijkn
gezelschap, onder den naam van "de vriendschappelijke bijeenkomst'' in
1687 te Gorkum opgericht door een bond van tegenstanders van burge
meester .Johan van der Staal.
Ook ik zelf heb wijlen den Heer van Eeten menige mededeeling en in
lichting 1e danken en ik gevoel mij verplicht hier nog eens openlijk mijne
erkentelijkheid uit te spreken aan Jen laatsten uit het geslacht van Hoey
gesproten bewoner van het landhuis "Schoonzigt", wiens nagedachtenis
bij mij in vriendelijke herinnering zal blijven.
A,\lSTERDAM, 31 Augustus 1915.

H. A. VAN GOCH.

J)n Van deze bokaal werd een reproductie in autotypie opgenomen in mijn , Vann
Arkel's Oude Veste" tegenover bli. 242.n
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AANVULLING EN VERBETERING.

Volgens ecnc mij later nog door wijlen den Heer van Eeten gedane
1nededeeling, is mijne veronderstelling, dat de Heer M a t t h ij s S n o e c k
(geb. 13 Dec. 1671, "j- 5 April 1734) zou zijn voorgesteld op dat geschil
derde portret, hangende bij de Schuttersportretten in de gangen van den
Oorkumschen Doelen, waarop het familiewapen van Snoeck voorkomt,
oniuist. In den Doelen hangt het portret van 's heeren M a t t h ij s' zoon,
Mr. Huib e r t Sn o e c k (geb. 10 Dec. 1703, t 13 Aug. 1782).
De Heer W. F. E m c k deelde mij voorts mede dat met de "Schuyf
raamte", waarvan de dagboekschrijver spreekt in zijn bericht over het
vertrek uit Gorkum van Keizer Napoleon en de Keizerin op Zondag 6
October 1811, bedoeld is de herberg "de Schuiframen", met schuur, kolf
baan, tuin en boomgaard aan den Lingedijk Wz. buiten de Arkelpoort,
welk perceel den z3en van Bloeimaand 1809 door Cornelis en Simon van
Borcharen getransporteerd was aan Frederik van Linstee te Gorinchem.
V

A. VAN GOCH.

opgenomen in mijn ? \"an

Bij een onderzoek, dat door mtJ tn den loop van 19 I 2 werd in
gesteld naar het bestaan van tot heden niet gepubliceerde beschei
den, welke nog eenig licht zouden kunnen werpen op de gebeur
tenissen van het beleg en het bombardement van Gorkum in den
winter 181.3- 14, werd mij door den beer I-1. J. van Eetm, den
vriendelijken bewoner van het landhuis >)Schoo□zigt« te Arkel, tot
wien ook om inlichtingen ik mij gewend had, inzage gegeven va:1
een in zijn familiearchief berustenden bundel papieren, die, na door
mij uitgezocht en geordend te zijn, bleken te bevatten het manuscript
van een dagboek, loopende van 't einde van 1806 tot 't begin van
1816, dus over een tiidvak van 9 jaren, welk dagboek gehouden was
door 's heeren Van Eeten's overgrootvader van moederszijde, den
Gorkumschen burgemeester Matthijs Snoeck Huibertszoon.
Hoewel, na inzage, bleek dat dit dagboek voor mij niet zou zijn
wat ik wel gewenscht had n.l. een bron waaruit nog tot heden
niet gekende feiten, dat beleg betreffende, te putten waren, vond
ik, al lezende, er toch wel bijzonderheden in vermeld, die om
an_dere redenen mijne belan6stelling gaande m:iakten voor het liivige
manuscript, dat zoo keurig en nauwgezet door den heer Snoeclc
was gecomponeerd. Ik kon dan ook de verzoeking niet weerstaan
den heer Van .heten te vragen mij verlof te geven datgene uit het
manuscript te excerpeeren, wat 't meest mijne aandacht getrokken
had, met 't plan uit dit verzameld materiaal - zoo de familie
Van Eetm mij ook daarvoor toestemming zou willen geven - iets
openbaar te maken. Die toestemming werd mij op de meest wel
willende wiize verleend en deze welwillendheid stelt mij nu in
staat u een blik te gunnen in een levensperiode van een r8 ! eeuwscben
Gorkumschen patriciër door - in de taal en den gedacbtt:ga□g
van den auteur zelf - een résumé te publiceeren van zij□ dagboek,
dat, door hem met accuratesse bijgehouden gedurende negen op
volgende jaren, ons een relaas geeft van wat hem uit het dage
lijksch gebeuren in zijn naaste omgeving belangrijk genoeg leek
om in geschrift te worden vastgelegd.
Ongetwijfeld zal een man, zoo nauwgezet als de heer Suoeck er
een moet geweest zijn, ook wel een dagboek gehouden hebben
vóór den datum (Dinsdag .30 December 1806), waarmee zijne aan
teekeningen in het door zijne familie bewaarde manuscript aanvangen
en waarvan de l:i.atste 11,emaakt werden kort vóor zijn overlijden op14 Maart 1816. Doch de familie Van Eeten bezit van het dagboek
niet meer dan wat zij mij welwillend ter inzage gaf; over 't bestaan
dus van een dagboek, dat zon hebbt:n aangesloten met het door
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mij geraadpleegde manuscript, ben ik slechts in gissing en blijf ik
in 't onzekere.
In dit, wellicht dus als fragment tot ons gekomen dagboek heeft
de heer Snoeck niets aangeteekend wat verband hield met zijn
gestie als magistraatspersoon en hem als ambtenaar tot milieu had.
Hij hield dagboek als particulier;e. ambtelijke io�imiteiten liet hij
. om hare
binnen de muren van het raadhms. Een opvatt10g, die
correctheid wel sympathie wekt voor de persoonlijkheid van dezen
regeeringspersoon en die hem tevens als een bedachtzaam man
doet kennen, maar door welke loffdijke zelfebeheerscbi□g 't dagboek
in belangrijkheid veel verloren heeft voor den historicus,. wie□ een
.
minder conscientieuze beperking in 't geven van ambteltJke
mede
deeli□gen uitteraard meer welkom is.
Wat de beer Snoeck als particulier dan zooal te boek beeft ge
steld in zijn journaal? Zoodra hii uit de vêeren was, begon hij
zich op de hoogte te stellen van 't �êe �, waarvoor hij stee�s groote
.
belangstelling bad. Deze belangstelhag 1s ook wel te begrl]pen
als
men weet, dat hij eigenaar was van twee boutzaagm��ens en �en
niet onbelangrijken handel in gezaagd bout dreef. H11 dreef dien
handel met zijn ongehuwd gebleven zoon Johan Hendrik, die, in
181 r door Keizer Napoleon benoemd, d�n Sen �ugustus van dat
jaar geïnstalleerd werd als een der twee ad1unct-ma1res van Gorkum,
welke functie bij bleef waarnemen t"tdat bii, na 't herstel van
Neerlands oo:ifhankelijkheid, in 1816 onder de raadsleden werd
opgenomen. Vader en zoon be.:ochten dan ook vaak de hout
veilingen te Amsterdam en te Dordt.
Van 't weêr - ook al wist bij dien dag niets anders te ver
melden - hield hij dag voor dag nauwkeurig aanteekeaiag. Voor
den meteoroloog beeft, wat het tijdvak 1807-18 1 5 betreft, 's beeren
Snoeck's dagboek dus wellicht ook nog wet wat waarde . Zoodra bij
zijne opnemingen gedaan had, stelde bij zijn bevinding te boek,
vermeldende of de »Lugt« er al dan niet betrokken uitzag, of 't
buiï�. koel, warm, vriezend of dooiend weêr was, vooral oo� . uit
welke streek de wind woei, wat de barometer had aan te w11zen
en tot welke hoogte bet rivierwater stond. De waterstand in de
groote haven (bij woonde aan den Appeldijk in h.et sedert gedeel
telijk verbouwde huis, thans gemerkt B 220 en bewoond door den
heer G. Blankers), gaf bij aao door geregeld 's morgens aan te
teekene□ tot welke trede van de vóór zijn woning aanwezige kade
trap het water $lood. Hij behoetde niet naar de rivier te gaan om
de waterhoogte te weten, omdat de staod van 't water in de
groote haven toen steeds gelijk was met dien in de rivier, daar die
haven nog niet, zooals thans, door een slu! s, doch slechts met :e□
boom afgesloten was. En tusscben deze weer- en waterstaatkund1�e
notities door, vermeldde hij huiselijke voorvallen en familieaangele
geobedeo, als bijv. bij wie hij, 't zij alle�n. 't z�i, met zijne f �milie,
ging di□eereo of sou pee ren, welke van ZlJn familieleden of vneoden
bij hem te gast waren, hoe zij k wa�en en weer afreisden per
postscbuit, met een Utrechtscb wagentJe, een farj?o□ of per post
koets. Ook teekende bij nog al uitvoerig aan welke uitstapjes en
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reisjes, bij maakte, meestal in gezelschap van een of meer zijner
kinderen, voor wie hij zich in alles als een hartelijk meosch en
-een innig lief hebbenden vader doet kennen. Zijn uitstapjes warene
nog al vaak in de richting van Purmerend, waar ziio dochter Antje
woonde, die daar gehuwd was met mr. François Gallfs, secretarise
van de Beemster en kantonrechter, een zoon van mr. De1k Gal/is.
Hij kon dan meteen de boutveilingen te Amsterdam bezoeken, ene
zoodoende 't nuttige met 't aangename vereenigen. De beschrijvinge
van deze uitstapjes, die hem een stukje van het r8e eeuwschee
Holland buiten zijn geboorteplaats deden kennen, is vooral daarome
merkwaardig, omdat ze ons een kiikje gunt op de wijze, waarope
een deftig burger, zooals de beer Snoeck toch zeker kan genoemde
worden, vóór honderd jaren reisde en hoe gewoon en eenvoudig
overigens - bij thans vergeleken - een man van zijn stand ene
waardigheid was in zijn eischen. Alleen was hij uiterst gevoelige
- en dit strookt ook weer met ziin preciesheid in alles - voore
een goed, proper logement en voor een smakelijk bereiden disch,e
besproeid met een lekker glas wijn. Want een gastronoom was hij
wel ! Met een zekere voorliefde schreef hij dan ook, dadelijk nae
thuiskomst, in zijn dagboek, wat hij gegeten had in de verschillendee
logementen, waar hij g�woonlijk zijn diners vooraf bestelde ome
zeker te ziin dat hij ook een vischscbotel zou hebben, wijl hij veele
van zeeviscb hield.e
Van de geboorten en het overlijden in zijne familie met de daar
aan verbonden doop- en rouwplechtigheden hield hij natuurlijk
trouw aanteekeni□g en bij verzuimde ook nimmer de vermelding
van 't herdenken van ziln geboortedag (22 September). Dien dag
maakte bij tot een familiefeestdair. Zijn verjaardag was een zijner
meest gelukkige dagen, waarop bij zich hooe;st gevoelig en dank
baar betoonde voor de vele blijken van liefde en toegenegenheid,
die bij dan extra ondervinden mocht.
Hij kon - als man van orde en regel - ook niet onvermeld
laten den datum, waarop bij jaarlijks beg@n en waarop hij eindigde
met stoken en dien, waarop hij de eerste aardbeien uit den buiten
tuin of uit den grooten tuin kon nuttigen, wanneer de druiven be
gonnen te bloeien, op welken tijd de eerste ordinaire perziken
konden geplukt worden of op welke□ dag te Emmikboven de tiend
verpachting gehouden werd of de stedelijke regeering te Gorkum
veranderde.
Al zulke mededeeli□gen hebben natuurliilr voor ons weinig belang
en zijn allerminst van die waarde om ze der vergetelheid te ont
rukken, maar ik wijs er alleen op om te doen uitkomen met welk
een secuur mensch wii in dezen dagboekschrijver te maken hebben
en boe de beer Snocck zelfs de kleinste aangelegenheid met zorg en
nooit en bagatelle behandeld beeft. Als magistraat zal bij dan ook
de belangen zijner geboortestad wel met nauwgezetheid en liefde
bebhen voorgestaan.
Ware 't nu evenwel dat de heer Snoeck niet meer had opgetee
kend in zijn dagboek - hoe nauwkeurig hij dit ook gedaan moge
hebben - dan eenige huiselijke en familieaangelegenheden, voor

4
't publiek van geen belang of nut, ik zou er nimmer aan gedacht
hebben om toestemming te vragen iets uit zij□ dagboek openbaa�
te maken. Maar daarnaast en daartusschen heeft hij toch ook nog
wel iets te boek gesteld, dat, hoewel er dan weinige tot beden
ongekende feiten in genoemd worden, niet zonder waarde is
voor de kenuis der plaatselijke historie van Gorkum, zoodat
publicatie daarvan - al is 't dan alleen ter vergelijking met wat
hieromtrent reeds gedr'ukt wetd - niet nutteloos genoemd kan
worden. Ik heb llierbij het oog op wat de heer Snoeck b.v. ver
meld heeft over de vorstelijke bezoe"en en doorreizen te Gorkum
tiidens het Franscbe tijdperk, over de angstvolle dagen van Januari
1809, toen de stad ten gevolge van den hoogen waterstand met
ijsgang aan groot gevaar was blootgesteld en over den niet minder
angstigen tijd van het beleg door de geallieerde troepen in den
winter van 1813- 14, alle gebeurtenissen, waarv1:1n hij ooggetuige is
geweest. 't Ligt dan ook in mijne bedoeling het relaas van deze ge
beurtenissen zooveel moge1ijk in extenso uit het dagboek over te
nemen, maar ook niet achterweg,e te laten de beschrijvi□g van zijn
uitstapjes, eene bescbrijvi□,, welke thans, na verloop van een eeuw,
retrospectieve waarde beeft en daarbij geen onsmakelijke lectuur is,
terwijl ik het minder belangrijke van het lijvige dagboek aanmerke
lijk bekort of in 't geheel niet zal vermelden.
Alvorens echter hiertoe over te gaan, wil ik eerst nog wat mededee
len over de voor- en nazaten van den schrijver van het dagboek, wiens
geslacht behoort tot een der oudste Gorkumsche ree:entenfamiliën.
In 't begin der 15e eeuw is 't geslacht Snoeck (S11011k) in Gorkum al
aanwezig. De oudst bekende stamvader is geweest Jan Snoeck (in 1404
als inwoner vermeld), wii,ns zo□en Heuric en Adriaan respect. in de
jaren 1456 en r 457 door Kemp 1) genoemd worden als schepenen. Zij
behoorden beiden ook tot die poorters, die gebannen werden om hunne
wederspannigheid in het geschil over het recht der visscherij in de
Merwede, 2) welk recht zij in bescherming genomen hadden tegen de
a�nsprak.-n der Woudricbemsche poorters, doch aan wie in 145 4
door Philips van Bourg-ondie kwiitschelding van straf gegeven werd.
Een der zonen van Hennc Snoeck was Jacob, die genoemd wordt als
laagdijkheemraad van 't land vao Arkel, gehuwd was met Maria
Loe/Jen omstreeks 1.5 15 overleed. Hun zoon Jan fungeerde als secre
taris der stad Gorir.cbem en was gehuwd met Margriet Aertsdr. Uit
dit huwelijk werd, met meer kinderen, geboren Jacob Snoeck, later
een welgesteld poorter, die behalve het ambt van �chepen ook dat
van stadhouder van den Drossaard van Gorinchem (Johan van der A,U
bekleed heeft en gehuwd was met Adriana Kctelaer doch.ter van

Dircl, Geritsz. Ketelaer.

1) Kemp, Beschrijving van Gorinchem, blz. 282, 290. ·e
2)e Ibid, blz. 274-278.e
Zie voor 't geslacht Snoeck ook het uitvoerige en gedocumenteerde
artikel van Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland: ,,De eerste tien geno
ratien van het Gorinchemsche regentengeslacht Snoeck in n De Neder
landsche Leeuw". Jaarg. XXXVII (1909) blz. 41, 66, 101.
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Zij hadden twee kinderen: Jan en Anna. Anna huwde met den
rentmeester van 't Land van Arkel, Joost van Rffswijck; Jan nam
tot vrouw de dochter van den Gorkumschen burgemeester Hugo
van Sevenbergen en Hadewy van Beusichem, Anna van Sevenbergen.
Hij bekleedde gedurende een reeks van jaren afwisselend het ambt
van schepen en dat van burgemeest�r zijner geboortestad en be
hoorde onder de vroedschappen, die ten jare 1558 door Koning
Philips Il, als Graaf van Holland, voor de eerste maal werden be
noemd toen dit college te Gorkum in 1558 1) werd ingesteld.
Namens zijn geboortestad was hij mede-onderteekenaar van het
verhond en het smeekschrift der edelen (1567) en trad hij in 1572
als baar afgevaardigde op ter vergadering van de Staten van Holland
te Dordt. Onder ziin bestuur als burgemeester werd gegraven >de
nieuwe haven op de Merwede van 't vaste land, nu het Wijschild
genaamd'l. 2), waarmede hoogstwaarschijnlijk wel bedoeld zal zijn
de haven (Kaikgracht of Kalkhaven), die in 't laatst der 16e eeuw,
nadat de siooping der middeleeuwsche o:nmuring van Gorkum be
gonnen was, werd gegraven daar, waar de oorspronkelijke, echter
toen in verwaarloosden toestand zijnde stadsgracht was geweest.
Deze Jan Snoeck Jacobszoon moet een vermogend man geweest
zijn, die echter in 't laa�st van ziin leven met geldzorgen te kampen
had, vermoedelijk doordat zijne inkomsten, die voor een groot deel
uit de opbrengst van landerijen bestonden, door den oorlog zeer
verminderd waren. Hii overleed 24 Augustus 1585 in zijn woonhuis
aan den Langendijk, dat bij in 1534 voor 1300 Carolusgulden bad
gekocht en dat zijne kinderen in 1587 voor 2700 Carolusgulden
verkochten. Door erfopvolging kwam ziin geschilderd portret in
't bezit van de familie Van Asch van W&'ck. 't Werd in 't laatst
der vorige eeuw verkocht aan een kunsthandelaar in 't buitenland 3).
Uit zijn huwelijk waren zeven kinderen geboren, van wie zijn
zoon Hendrik Snoeck later in de stedelijke regeering optrad als
thesaurier, als vroedschap en als burgemeester en herhaaldeliik in
de schepenbank zitting nam. Hii werd ook in 1595 voor drie jaren
gecommitteerd wegens de stad Gorkum in de provinciale reken
kamer van Holland en West-Friesland. Tot ecbtgenoote had hij
Maria van Honkoop, dochter van Mattlzfjs Petersz. van Honkoop en
Elisabeth Jansdr. van Remmerswael en hij overleed te Gorkum in
Au�ustus 1603.
Een zijner vier kinderen was Jan Snoeck, die zich in 1608 in de
vroedschap zag opgenomen en meermalen tot Schepen gekozen
werd. Hij bezat te Gorkum een brouwerij en was gehuwd met
l) Zie: Kemp, Beschr\ivinl!' van Gorinchem, blz. 449; Van Goch,e
Van Arkel's oude veste, blz. 191-192.
2)eZie voor deze mededeeling en voor vele der genealogische mede•e
deelingen betreffende het geslacht Snoeck, het handschrift over oude
Gorkumsche geslachten, vroeger eigendom der familie Phijffer Nis.qen,
thans toebehoorende aan de gemeente Gorinchem. 13)eZie het artikel van .Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, l1iervorene
aangehaald.

r� � uu ���� ���
/jr

6
Anna van Dormage of Dormhagen, dochter van Herman van Dorm
lzagen en Jenneke Sclzalcken. Hij stierf 28 Juli 1625.
Van zijn negen kinderen werd zijn zoon Mattlz[js S noeck koopman
te Amsterdam, waar deze 20 April 1638 in 't huwelijk trad met
-Clara Houwen, dochter van den Eogelschen consul te Amsterdam,n
Louis Houwen. Hii had zijn geboortestad Gorkum voor goed vaar

wel gezegd en stierf te Amsterdam den 9 Februari 1652.n
Zijn zoon Jan Snoeck, hoewel te Amsterdam geboren in 1639 en
daar koopmanschap drijvende tot 1671, trok weer teru� naar den
geboortegrond van zijn geslacht en vestigde zich in 1671 metter
woon te Gorkum, waar hij een plaats in de. vroedschap kreeg door
dat zijn oom, tevens zijn schoonvader, desisteerde van ziin vroedschaps
zetel. Hij was gehuwd met zijn nicht Maria van Ilerc0aerden, een
dochter van den burgemeester Aert van Herwaarden en Anna Snoeck
en overieed te Gorkum den 2en November 1672. Hij woonde aan
de Vischmarkt.
,vfatthfjs Snoeck, zijn zoon, werd den 13 December I 67 I te Gorin
chem geboren. Hij nam later meermalen zitting in de schepenbank
en werd in 1722 connestabel van de jonge (kolveniers) schutten
van St. Christoffel 1). Hij was gehuwd met zijne nicht Anna van der
Meuten, dochter van den burgemeester Johan van der Meulen en
Margaretha van llcrwaerden en stierf den 5 April 1734 in zijn buis
aan den Appeldijk.
Uit zijn met kroost rijkelijk gezegend huwelijk werd den ro De
cember 1703 geboren een zoon Huibert, die in 1735 als Mr. Iluibert
Snoeck in de schepenbank kwam en voorts de ambten van vroed
schap, burgemeester en heemraad v. d. Overwaard bekleeden zou.
Hii was in Maart 17 39 gehuwd met Anna van Crnyskerken en
uit dit huwelijk werd den 22 September 1744 geboren de schrijver
van het dagboek Mattlzijs Snocck, die in 1767 schepen werd. la 1775 2)
kwam hij in de vroedschap ia de plaats van Martinus van Bame
veld (f 17 Januari 1775), doch in 1787 (29 A ugustu�) werd hij van
dezen zetel ontzet, toen het college der vroedschap door den Burger
krijgsraad werd gezuiverd en tegelijk werd ingekrompen tot 1 7 leden.
Na de restauratie ( 17 September q87 was Gorkum den Pruisen in
handen gevallen) werd hij provisioneel als vroedschap hersteld, wijl
het veranderen van de vroedschap, na de restauratie, door de Staten
van Holland, volgens hun besluit van 3 r Oct. 1787 weer den Stad
houder werd aangeboden. De 23en December d.a. v . kwamen tot
die verandering twee commissarissen vanwege den Stadhouder naar
Gorkum en den 9en April 1788 had die verandering plaats, zood at ook
Mattliijs Snoecl, toen weer definitiet zitting nam in de op de vorige
'getalsterkte van 24 leden herstelde vroedschap. Na de restauratie

1)n't Is niet onwaarschijnlijk dat deze M.atthijs Snoeck wordt voor
gesteld op dat geschilderde portret, hangende bij de schuttersportretten
in de gangen.van den Gorkumschen Doelen, waarop het familiewapen
van Snoeck voorkomt.
2)nZie de lijst der stedelijke regeering van Gorinchem op dat jaar inn
mijn "Van Arkel's oude Veste."

·werd hij ook in 1789
in 1 791 en 1794 zat l:
wind van de Bataafse!
stedelijke regeeriagspe
Koning Lodewijk wer
benoemd tot een der
d.a.v. beëedigd. Nad,
mr. G. van Lom, den
benoemd, werd hij, n
gestorven was, den 3 u
in ziin plaats als weH
mr. J. Ouwens. Als 1
Koningschap v::i.n Lod,
lijvin� van 't Koninkr
heer Snoeck nog als 11
door den onderprefect
de Maas de nieuwe G
<leze door den Keizer
zoon, mr. J. W. van
1raden op de heer 11,
-de heer J. 11. Snoeck.
Bebalve deze regeer
't ambt van Laa�dijkh
connestabel der jonge
gekozen was den 3oe
Adriana Verboom, (f
mr. Johan Hendrik Ve
huweliik werden 5 ki1
3. Johan Hendrik, 4. ,
Snoeck. Anna was, zo
met mr. François Gall
te Purmerend, Johan
adjunct-maire en later
-berfa had tot echtgeoc
in J 8 II maire en late
Adriana Hendrika sloc
'Van Meerdervoort, pos1
Delft, terwijl Cornelia
trouwde met Gerard
Febr. 1837), sccepen,
Arkel en Regent van
van Hoefj, vice-admira:
van Catharina Maria
Uit het huwelijk
Antonetta Snocck we,

Maria Adriana van 1
Wouter van Eeten (i

reur, kapitein der scb
zoon van Hendrikus "
te Uitwijk en Geertn

7
1-ferman van Dorm-

52 5.

thfjs Snoeck koopman

't huwelijk trad met
nsul te Amsterdam,
�urn voor goed vaar
ruari 1652.
geboren in 16.39 en
1Veer teru� naar den
:ich in 167 r metter
)edschap kreeg door
van ziin vroedscbaps
van Herwaerden, een
zrden en Anna Snoeck
7 2. Hij woonde aan

ember I 67 I te Gorin
g in de schepenbank
(kol veaiers) schutten
1e nicht Anna van der
n van der Meulen en
,ril 17.34 in zijn buis
ijk werd den ro Del 7 3 5 als Mr. Iluibert
ambten van vroed
aard bekleeden zou.
ian C1uyskerken en
geboren de schrijver
!pen werd. Ia 1775 2)

1artinus van Barnc

:ustu,) werd hij van
hap door den Burger
crompen tot 17 leden.
rkum den Pruisen in
dschap hersteld, wijl
uratie, door de Staten
r787 weer den Stad
d.a.v. kwamen tot
den Stadhouder naar
1g plaats, zoo Jat ook
1 in de op de vorige
Na de restauratie
is Snoeck wordt voor
de schuttersportretten
,rop het familiewapen
ochem op dat jaar in

·werd hij ook in 1789 en 1790 tot een der burgemeesters gekozen,e
in 179 r en 1794 zat bij nog in de schepenbank, doch onder 't be
wind van de 8ataafsche Republiek komt bij niet meer onder dee
stedelijke regeeringspersonen voor. Eerst onder de regeering vane
Koning Lodewijk werd hij bij Kon. decreet van 20 Januari 1808e
benoemd tot een der wethouders en als zoodanig den 4en Febr.e
d.a.v. beëedigd. Nadat bii tijdens de ziekte van den burgemeestere
mr. G. van Lo,n, den 27 Oct. 1808 tot burgemeester ad interim wase
benoemd, werd hij, nadat de heer Van Lom den r9en Nov. d.a.v.e
gestorven was, den .3 ren Dec. 1808 als burgemeester beëedigd, terwijle
in ziin plaats als wethouder kwam de plaatsvervangende wethoudere
mr. J. Ouwens, Als Burgemeester bleef hij fuogeeren tijdens hete
Koningschap van Lodewijk Napoleon. Na diens abdicatie en de in
lijving van 't Koninkrijk Holland bij 't Fransche Keizerrijk bleef dee
heer Snoeck oog als maire )lar, totdat in 18 r r den Sen Augustuse
door den onderprefect van het 3 e arrondissement der monden vane
de Maas de nieuwe Gorkumsche regeering werd geïnstalleerd, zooalse
,deze door den Keizer beuoemd was. lvlaire werd toen zijn schoon
zoon, mr. J. W. vau der Cruysse van Hoey en als adjuact-mairese
iraden op de heer H. J. van Goudoever en des heeren Snoeck's zoone
-de beer J. ll. Snoeck.
Behalve deze regeeringsfuncties bekleedde de heer Snocck ook noge
't ambt van Laagdijkheemraad van 't Land van Arkel en was hije
connestabel der jonge schutterij of van St. Christoffel, waartoe hije
gekozen was den 3oen Januri 1782. Hij was gehuwd met Maria
Adriana Verboom, (t 5 Mei r 797). dochter van den burgemeestere
mr. Johan Hendrik Verboom en Jolzanna ·van Scluu;lenbttrg. Uit dite
huweliik werden 5 kinderen geboren, r. Cornelia Antonetta, 2. Anna,
3.eJohan Hendrik, 4. Margaretlza IIuberta en 5. Adriana Hendrika
Snoeck. Anna was. zooals ik hierboven reeds mededeelde, gehuwde
met mr. Fra!lçozs Gal/is, secretaris van de Beemster en kantonrechtere
te Purmerend, Johan Hendrik. die heemraad van de Overwaard,e
adjunct-maire en later Raadslid was. bleef ongehuwd, Margaretha Hu
,berta had tot echtgenoot mr. Jan vVi!lem van der Crufjsse van Hoefj,
in r8rr maire en later President van de Rechtbank te Gorkum,e
Adriana Hendrika sloot een huwelijk met jhr. Adrtaan Gerardus Pompe
'Van Meerdervoort, postdirecteur, successievelijk te Gorkum en tee
Delft, terwijl Cornelia Antonetta (<zPh. 4 Maart 1781, + 7 Juli 1865),e
trouwde met Gerard Hendrik van Hoeij (�eb. 9 April 1774, + 6e
Febr. I 8.37). scl:;epeo, President Hoogheemraad van het Land vane
Arkel en Regent van het oudevrouwen-huis, zoon van Jan Jacob
van Hoefj, vice-admiraal in dienst van Holland en West-Friesland ene
van Catharina Maria van der C.,,ufjsse.
Uit het huwelijk van Gerard Hendrik van Hoeij en C01nelia
Antonetta Snoeck werd den 4 Februari 1804 eene dochter geboren
],//aria Adriana van Iloefj (t 14 Maart 1890), die later huwde met
6 Mei 1856), procu
Wouter van Eeten (geb. 14 October 180.3
reur, kapitein der schutterij en commissaris van politie te Gorkum,
zoon van Hendrikus Johannes van Eeten, grondeigenaar en Heemraad
te Uitwijk en Geertruida Cuperus.
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Hunne kinderen zijn: Hendrikus Johannes van Beten, oeconoom,
Heemraad van het Land der Zes Molens. Cornelia Antoinette van
Beten, weduwe van den heer J. W. van Maanen in lever. Ned. Herv.
predikant, die als laatste standplaats had de gemeenten Vuren en
Dalem bij Gorinchem, daarna als emeritus te Sliedrecht woonachtig
was en er overleed en Geertruida van Beten, allen thans wonende
op het landhuis »Schoonzigt« te Arkel.
Dit landhuis »Schoonzigtc: werd - volgens mededeeling van de
huidige bewoners - gesticht door bun overgrootvader van moeders
zijde, den biervoren genoe::nden heer Jan Jacob van Hoe)', vice
admiraal in dienst van Holland en West-Friesland. Bii acte gepasseerd
voor schepenen van Gorinchem, den qen Juni 1 764. had hij van
de erven van den beer Juslus en mej. Johanna van den Burglzgraaf
gekocht eene hofstede met schuur, berg, boomgaard en bouwland,
staande en gelegen op den Hoogen Donk te Arkel met de daarvoor
gelegen landerijen, genaamd »de Mangelkampen«. Hij bouwde daar
ter plaatse eerst een jachthuis, dat hij later verbouwde tot het land
huis »Schoonzigt«. zooals dat thans nog bestaat. Bij het vertrek van
den Stadhouder Willem V naar Engeland nam hij ontslag al$ vice
admiraal, omdat hij zijn eed, Oranje gezworen, niet wilde breken
en vrij spoedig daarna, den 2oen Mei 1797, overleed hij op >>Schoon
zigtc. Na zijn dood werd zijne weduwe, mevrouw Van Hoey
Van der Cn111sse, ei !?enaresse van »Scboonzigt«, dat zij 's zomers,
afwisselend met haar landhuis het Klooster Ouden HagE', bewoonde
terwijl zij 's winters in Gorkum verblijf hield in baar buis aan de
Groenmarkt, alwaar zij den 14 April 1814 overleed. Bij haar testa
ment had zii »Scboonzigt< gelegateerd aan haar oudsten zoon, mr.
A. van H()eij, die eenigen tijd ( 18 19) burgemeester van Gorincheme
en ook lid van de Staten van Zuid-Kolland was en die tot zijn doode
(J November 1850) geregeld zijn zomerverblijf op »Scboonzigt�e
hield. Na zijn overlijden werd »Scboonzi11t« eigendom van zijne
oudste dochter, mejonkvrouwe C. M.· van Hoefj, die, de gewoontee
volgend van bare ouders en bare grootouders, 's zomers te Arkele
en 's winters te Gorkum woonde, waar zij den 22 November 1885
overleed. Bij haar uitersten wil had zij het buitenverblijf met dene
in boedel, familieportretten en familiearchief gelegateerd aan haare
neef den tegenwoordigen eigenaar en bewoner, den heer H, J. van
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Het wapen der familie Snoeck is van sinopel, een schildhoofd van
zilver met hermelijnen en een vrij kwartier van goud, beladen met
een roos van keel, gepunt van sinopel.

Au�ustus 1603.
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En na deze mededeelingen over de familie Snorck kan ik mijn
bescheiden rol van inleider voor af,:i;espeeld houden om thans uwe
aandacht te vragen voor het dagboek van wijlen burgemeester
Matthfjs Snoeck Huibertszoon waaruit, zooals ik reeds aan 't begin
heb gezegd, met welwillende toestemming van den heer Van Beten,
in wiens bezit het manuscript is, het volgende uittreksel ter open
baarmaking is atgestaan.

Van Arkel's oude vei
2) Zie voor deze 1
deelingen betreffende
Gorkumsche geslacb1
thans toebehoorende
3) Zie het artikel
aangehaald.

hèten.

1) Zie: Kemp, Be

r��t

UITTREKSEL
uit het dagboek van den Heer MATTHIJS SNOECK HuIBERTszooN,
in leven burgemeester van Gorinchem.
(Geb. 22 Sept. 1744,
14 Maart 1816).
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Maandag 1 2 Januari. Deze middag om half "i is er te Leiden een
schip met kruit gesprongen waardoor veel menschen het leven
verloren -hebben en een groote verwoesting en schade veroor
zaakt is.
Maandag 2 Februari. Deze morgen om 7 uur is mijn dochter
Jaaotje 1) met neef en nicht van Hoey en mijn schoonzoon
Gerllrd van Hoey 2) met een franschen wagen met 4 paarden
naar 's Hage gereden, alwaar zij 's avonds om zes uur gearri
veerd is.
Woensdag 18 Februari. Circa 3 uur werd de lucht donker en stil.
Dan eensklaps schoot de wind N.N. 0. en het begon te hagelen
en hard te waaien. De wind stak meer en meer op zoodat het
begon te stormen, hebbende het vooral van 's avonds 7 tot 9 uur
zoo geducht ontzettend gestormd als maar zelden gebeurt. Den
geheelen middag, 's avonds en 's nachts heeft het sterk gesneeuwd;
een ieder was in groote angst. Door 's Heeren goedheid ziin
wij en het onze bewaard gebleven en is er in deze stad weinig
schade geschied. Van den Dalemschen buitenmolen is "en stuk
van een roede afgewaaid. Het bleef den geheelen avond bard
waaien. Deze storm heeft op vele plaatsen, bijzonder te Am
sterdam, aan palen schepen etc. enorme schade veroorzaakt en
zijn er op de Zuiderzee verscheidene schepen gestrand en ver
scheiden menschen omgekomen zooals ook op andere plaatsen
gebeurd is. De dijken aan de Lek en Waal zijn zeer sterk afge
slagen, onze post te Schoonhoven niet kunnen overkomen vóór
den volgenden morgen om vijf uur en zijn er dien dag aan
verscheidene plaatsen geen brieven aangekomen.
Zondag 22 Februari. Deze nacht is er heel wat zalm gevangen.
Dinsdag 24 Februari. Dezen avond is mijn dochter Jaantje met neef
en nicht van Hoey in een wagen met vier paarden over zes
uur behouden, welvarende en zeer content over de ontvangen
beleefdheden thuis gekomen en hebben wij veel stof tot dank
zegging dat zij in welstand is bewaard gebleven en de Heer

----

1) Adriana Hendrika Snoeck, gehuwd met Jhr. A. G. Pompe van
Meerdervoort.
2) Gerard Hendrik van Hoey_, gehuwd met Cornelia Antonetta Snoeck.
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het zoo goedertieren bestierd heeft dat zij met zulk stil weder
beeft mogen reizen.
Donderdag 5 Maart. Dezen dag Ï'i mijn dochter Anna I) met de
postscbuit welvarende alhier gearriveerd.
Vrijdag 20 Maart. Dezen nacht is er te Giessendam brand ont
staan en zijn aldaar 1 7 huizen en verscheidene beesten in de
zoogenaamde Kakebuurt (?) verbrand.
Woensdag 25 Maart. De1.en morgen zijn mijn dochters Anna en
Cornelia 2) met Gallis, die Zoodag was hier gekomen, in een
afgehuurde schuit naar Vianen en vervolgens op Purmerend
gereisd.
Maandag J April Dezen middag circa 1 uur heeft mijn zoon de
reis naar Purmerend aangenomen.
Vrijdag 3 April. Dezen avond heeft de familie Verboom hier ge
soupeerd.
Woensdag r 3 Mei. Dezen morgen kwam er per expresse tijding
dat de Koning en Koningin 3) op hunne reis hier zouden pas
seeren zooals dezelve 's avonds circa 8 uur met bun gevolg,
hetwelk vrij talrijk was, in verscheidene koetsen met zes paarden
arriveerden en in den Doelen ;ifstapten, alwaar alles te hunner
receptie, op order van den Raad, welke aldaar de hooge perso
nages recipieerden, hebbende dezelve in den Doelen overo8cht
en sommigen van hun gevolg bii fatsoenlijke lieden gebiljetteerd
en zijn den volgenden morgen circa elt uur vertrokken.
Woensdag 20 Mei. Dezen middag ben ik met miin dochters Tietje 4)
(Grietje?) en Jaantje op reis gegaan en gereden tot aan de Lek.
Wij voeren met de schuit van vieren naar Utrecht, alwaar wij
circa zes uur arriveerden. Wij namen onzen intrek in het logement
))Het Kasteel van Antwerpen«, alwaar wij ligi?;ing en bediening
zeer goed, doch het eten maar middelmatig vonden. Wij dron•
ken op de kamer van neef Van Wijk thee en verzochten ZijnEd.
's avonds bij ons te soupeeren hetgeen ZijnEd. accepteerde.
Donderdag 21 Mei. Wij lieten ons 's morgens met de koets aan de
schuit van 7 uur brengen en arriveerden daarmede over half
drie te Amsterdam. Wij wandelden naar de nieuwe Stads Her
berg, voeren met de schuit van vieren gemakkelijk over het IJ
en arriveerden om 7 uur te Purmerend, al waar wij Antje en
Gallis aan de schuit vonden om ons op te wachten en mochten
hen welvarende aantreffen en werden bijzonder door Antje met
alle mogelijke liefde en hartelijkheid ontvangen; ik was opgetogen
van blijdschap haar in welstand te mogen zien.
1)eAnna Snoeck, gehuwd met Mr. François Gallis.e
2)eCornelia Antonetta Snoeck, gehnwd met Gerard Hendrik van Hoey.e
3)eKoning Lodewijk en Koningin Hortense.e
4)eUit het bandscbrift heb ik gelezen 'l'ietje en ik heb daarbij gedachte
aan 's heeren Snoeck's dochter Margarethfl- Huberta, de echtgenoote
van mr. Jan Willem van der Cruysse van Hoey.
(v. G.�
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Zondag 24 Mei. Dezen middag heb ik met Antje, Jaantje en Gallis
een toertje in een Franschen wagen gedaan door de Purmer
over Edam, Monïkkendarn, langs Broek naar Buiksloot, alwaar
wij in »Het Hof van Noord-Holland« thee dronken, zijnde het
aldaar zeer aangenaam. Aan de eene zijde het gezicht over het
IJ op Amsterdam en aan de andere zijde een vrij goede plantage
met wandelingen en drie kolf banen. In de plantage zaten veel
menscben bij partijtjes wegens het aangename weer thee te
drinken en het een en ander te gebruiken. Om half acht reden
wij @ver Monikkendam terug. Het werd kort bij negen uur
kwamen wij thuis.
Woensdag 27 Mei. Wij hadden een plan gemaakt om dezen dag
een toertje naar Alkmaar te doen, doch moesten wegens het
ruwe en zure weer daarvan afzien. Het eerste plan van onze
reis was dezen dag naar Amsterdam te reizen, daar Donderdag
te blijven, Vrijdag over Haarlem naar Leiden te varen en ver
volgens den Haag te gaan zien en dan over Rotterdam of Gouda
Woensdag thuis te komen, doch Tietje dit toeval r) gehad heb
bende en ik vreezende dat zij hetzelve onderweg zoude kunnen
wederkrijgen, heb ik dit niet durven ondernemen.
Donde(dag 28 Mei. Dezen middag waren wij bij den Heer en
Mevr. Gallis op Meerenberg gevraagd hetgeen wij accepteerden
en werden wij om half vier met het rijtuig afgehaald. Wij dron
ken aldaar thee en kregen naderhand een gebakje met een glaasje
wijn, werden vriendelijk onthaald en 's avonds over acht uur
wederom met het rijtuig thuisgebracht.
Vrijdag 29 Mei. Dewijl de Haagsche reis was afgesprongen, hadden
wij plan dezen dag naar Amsterdam te vertrekken, daar Zaterdag
te blijven, Zondag een toertje te maken naar Haarlem, Maandag
ochtend met de ochtendschuit naar Maarsen te varen, aldaar een
wagen van bier te laten komen, met dezelve naar Zeist te rijden,
Dinsdag een toertje te doen over Soestdijk en Amersfoort, 's nachts
te Utrecht te slapen en den volgenden dag wij naar huis en Antje
en Gallis naar Purmerend te reizen. Dan daar het dezen dag zulk
akelig weer was hebben wij dit niet kunnen volbrengen.
Zondag .31 Mei. Dezen middag ben ik met Antje, Tietje en Jaantje
met de schuit van twaalf uur naar Amsterdam gevaren, alwaar
wij vóór drie uur arriveerden. Wij voeren het IJ in 8 minuten
zeer aangenaam over. Wij namen onzen intrek in het logerqent
»de Zwaan« op den Nieuwendijk. Vervolgens gingen wij wandelene
en in het badhuis in de Plantage thee drinken, alwaar wij veele
menschen vonden. Om acht uur gingen wi1 daar vandaan ene
wandelden nog wat. Wij kwamen om 9 uur in ons logement,e
zaten nog wat en kregen over halftien een lekker souper,e
waarvan wij allen smakelijk aten.e
1)eZij was tijdens de eerste dagen van baar verblijf te Purmerende
onwel geweest.
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Maandag I J1Jni. De kinderen gingen 's morgens wandelen en de
winkels bezoeken en ik het hout, dat geveild zoude worden,
bezien, hetgeen niet veel beduidde. Om twee uur vonden wij
elkander in ons logement. Wij aten daar smakelijk lekkere
tongen; wij hadden ook schollen, doch die waren slap. Na het
eten gingen de kinderen weder wandelen en ik naar de veiling.
Daar gedaan hebbende, een brief naar huis schrijven, toen nog
wat wandelen. Wij vonden elkander om ·half acht in ons loge
ment, dronken samen een kopje thee; dit gedaan hebbende
gin11en wij te zamen oog wat wandelen wanneer het zeer zoel
en broeiig was, om half tien kregen wij weder een goed souper.
Dinsdag .2 Juni. Ik li.-:t tegen tien uren een Franschen wagen met
twee paarden komen, waarvoor ik tien gulden in alles be
halve het hekkegeld, hetgeen .24 st. kostte, betaalde. Wij reden
daarmede naar Haarlem, alwaar wij circa 1.2 uur aankwamen.
Wij lieten onzen voerman aan de Amsterdamsche poort pleisteren
en wandelden de stad door. Aldaar zagen wii den trein van
koetsen 1 geëscorteerd door een detachement huzaren en ge
wapende burgers naar het stadhuis ter installatie van den nieuwen
Landdrost rijden, vervolgens kuierden wij naar den Hout, namen
ons intrek in het Heerenlogement, gingen direct een goede
wandeling doen in den Hout, waar wij het verrukkelijk -vonden.
De lucht werd broeiiger. Wij hoorden het na den middag van
verre donderen, kregen nu en dan wat regen. Wij keerden naar
ons logement terug, gebruikten aldaar boterhammen met kaas
en rookvleesch met een glaasje rooden wijn. Dit gebruikt hebbende,
deden wii nogmaals een gnede wandeling. Wij hadden het
genoe!!-en 's morgens en ook 's middags de nachtegalen in menigte
verrukkelijk te hooren slaan. Circa vijf uur verlieten wij den
Hout, wandelden het beste van de stad door naar de herberg,
waar onze voerman pleisterde, dronken aldaar thee, gingen over
zes uur opzitten, arriveerden circa balfnegen te Amsterdam.
Antje en ik deden nog een kleine wandeling, terwijl Tietje
en Jaan1je naar de Kalverstraat gingen om nog iets te koopen.
Om halftien gingen wij eten en wat vroeger dan naar gewoonte
naar bed.
Woensdag .3 Juni. 's Morgens waren wii vroegtijdig en bijtijds bij
de hand. Wij reden over halfzeven met een koets naar de
Berebijt, werwaarts Antje ons verzelde, alwaar wij een heele
poos naar de schuit, waarvan ik de tweede roef had laten
huren, moesten wachten. Die komende, moesten wij van Antje
afscheid nemen, hetgeen van wederzijde niet zonder veel aan
doening geschiedde. Wii zagen Antje met leedwezen alleen
stadswaarts gaan en hebben naderhand tijding gekregen dat zij
te 9 uur over het IJ was gevaren, te Buiksloot tot r 2 uur ge
bleven en om 2 uur behouden te Purmerend gearriveerd was.
Toen wij van Amsterdam afvoeren, was de lucht genoegzaam
helder en de wind Z W. en stil, van tijd tot tijd werd de lucht
zwaarder.
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Toen wij kort bij Nieuwersluis waren, schoot de wind eensklaps
N.e0. met een knappe koelte. Te Nieuwersluis zijnde, begon hete
te regenen, hetwelk onophoudelijk tusschenbeide vrij hard duurde,e
totdat wij vóór 2 uur te Maarsen aan »de Zwaan« kwamen, alwaare
wij uit de schuit stapten en den wagen van De Bruyn met viere
paarden met onzen Jan vonden, zijnde wij zeer blijde dat wij uite
de schuit waren, waarin wij boterhammen met een glaasje wijne
gebruikt hadden. Om .3 uur reden wij van Maarsen en zagen ope
onze terugreis dat het van daar tot hier toe �enoegzaam niete
geregend had. Wii kwamen circa 5 uur te Leksmond, dedene
een visite bij den Heer en Mevr. Fabritius, welke ons zeer vriende
lijk ontvingen en op thee onthaalden. Te Leksmond werd onse
gezegd dat het van verre donderde en de lucht zag er in hete
zuiden zeer donkerachtig uit. Om 6 uur reden wij van Leksmonde
en arriveerden over 8 uur zonder schrik of hinder van onweere
of regen te hebben, behouden ter plaatse onzer woning en wije
mochten de onzen en het onze bewaard en in welstand ont
moeten, hebbende wij op dit reisje niettegenstaande wij onzee
voornemens niet hebben kunnen volbrengen, veel stof tot dank
zegging aan het lankmoedig en goedertieren Opperwezen, welkee
ons en het onze bewaard, en ons zeer veel genoegen zoo ondere
elkander als ten huize van Antje, welke ons met weldaden ene
vri<mdschapsbetooningen als overladen had, heeft gelieven tee
schenken.e
Donderdag 4 Juni. Dezen morgen is J. H. r) naar de Dordtsche
veiling gereisd. 5 Juni. Dezen morgen is J. H. vóór acht uur
welvarende geretourneerd.
Maandag r 5 Juni. Dezen avond is mijn zoon J. H. met neef en nicht
Borcharen, derzelver dochter Keetje, twee juffrouwen Parvé en
neef van Wijk benevens de meiden van oom van Cruyskerken
in een Rotterdamsch kopjacht naar Stellendam op reis gegaan.
Zondag 28 Juni. Dezen middag circa 12 uur is mijn zoon J. H. be
houden en ia welstand met zijn gezelschap van Goeree geretour
neerd, zijnde zeer content over hetgeen hij in Zeeland, de eilan
den Goeree en Over-Flakkee, den Briel. Helvoetsluis, Schiedam
en Rotterdam gezien had. Neef van Wijk vertrcik om 2 uur naar
Utrecht.
Vrijdag .3 1 Juli. In Dordt heeft het een orkaan gewaaid, waardoor
aan molens en gebouwen veel schade is veroorzaakt tusschen
Gouda en Rotterdam en op veel plaatsen is veel schade aan
hoornen, huizen en gebouwen veroorzaakt, zijnde deze stad en
het onze door 's Heeren onverdiende goedheid genadig bewaard.
Zaterdag 22 Aug. Dezen dag ben ik met Keetje en Jaantje naar
Zeist gereden, hebben aldaar bij broeder en zuster R'.Jmondt ge
geten, zijn 's avonds om halfacht uur te Utrecht gekomen. Wij
lJ Met .J. H. bedoelt de heer Snoeck zijn zoon Johan Hendrik:.
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gingen naar het Amsterdarnsche veer om Antje aan de mi:ldag
schuit op te wachten, doch dezelve was met Broeder en Zuster
Van Meerten van Amsterdam komen rijden en kwam aldaar zeer
onverwacht bij ons en wij mochten elkanderen in liefde en wel
stand ontmoeten.
Zondag 2.3 Aug. Dezen morgen hebben wij te Utrecht wat gewan
deld, zijn om 12 uur vandaar vertrokken en om 2 uur te Leks
mond gearriveerd, alwaar wij door den Heer en Mevr. Fabritius
zeer vriendelijk ontvangen zijn en alwaar wij gegeten hebben.
tlij zes uur vertrokken wij vandaar en arriveerden alhier vóor
8 uur en mochten de onzen en het onze behouden en in wel
stand wedervinden, hebbende wij dit reisje door 's Heeren goed
heid met aangenaambeid mogen volbrengen.
Dinsdag I Sept. Dezen morgen circa r r uur ben ik met mijn dochters
Anna en Jaantje benevens Neef en Nicht van Borcbaren met
derzelver dochter Cecilia op reis gegaan, zijn over 2 uur te Krim
pen gearriveerd. Na aldaar een boterham met kalfslapjes, welke
wii hadden medegenomen, gegeten te hebben, zijn wii omtrent
half 4 naar Rotterdam gereden, alwaar wij r.irca half 6 arriveer
den en ons intrek in het logement de »Maréclzal de Turcnnell.
namen. Wij krege:i aldaar direct een visite van neef Sooeck, die
ons zeer vriendelijk tegen den volgenden middag ten eten ver
zocht, doch waarvoor wij bedankten. Na thee gedronken te
hebben, ;dager. wij over de kermis wandelen, kregen 's avonds
een regenvlaag, welke ons noodzaakte in een kroegje op de
Leuvehaven te vluchten. Na gesoupeerd te hebben, gingen wij
ter rust; hadden twee kamers, op ieder met twee slaapplaatsen,
Woensdag 2 Sept. Dezen morgen waren de buizen en kramen ge
sloten ter gelegenheid van den dankstond wegens de yerjaring
van den Koning r) Wij gingen eenigen tijd in de Groote Kerk
luisteren, welke vrij vol was en alwaar Ds. Westerwoudt (?)
voor zooverre wij verstaan konden, ze�r wel den dienst ver
richtte. Vervolgens de Lutberscbe Kerk, welke �eëindigd was,
passeerende, boorden wii den orgel fraai spelen. Wij hadden in
ons logement een zeer goed diner. Na hetzelve gingen neef en
nicht Borcbaren visites doen en ik met de jongelieden wandelen
en deden een visite bij den heer en jutfr. Nieuwstad, alwaar wij
thee dronken. Om 7 uur vonden wij neef en nicht Borcharen
in het logement, gingen te zamen over de kermis wandelen.
Om halftien namen wii ons souper. Na hetzelve gi□gen neef en
nicht Borcharen met hun dochter en mijn dochter Jaantje naar
de Vauxball en mijn dochter en ik begaven ons ter ruste.
Donderdag .3 Sept. Dezen morgen circa 9 uur reden wij met een
Fra□schen wagen van zesseP, welke wij voor 18 gulden de ver
tP.ring onderweg voor onze rekeninl!, hadden af!!'ehuurd, over
Delfshaven, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Naaldwijk op
Honselaarsdijk, hetgeen een groot vervallen huis zijnde, voorheen
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een j 1chtbuis der Prinsen van Oranje was. Wij 11ten aldaar in een
tamelijk goede herberg een boterham met koude kalfslapjes, welke
wij hadden overgehouden. Om 4 uur reden wij over Wateringen
en Rijswijk naar den Haag, alwaar wii circa halfzes arriveerden,
ons intrek in het Heerenlogement in het Korte Voorhout namen
en waar wij liet vrij goed hadden. Na thee gedronken te hebben,
dt:den wij een goede wan:leling door den Haag. Neef en de nichten
Borcbaren deden een visite bij neef en nicht van Meerten en
den Raadsheer Parvé, bij welke eerste wij ook een kort bezoek
deden. Wij vonden elkanderen om halftien in ons logement en
hadden aldaar een goed souper.
Vrijdag 4 Sept. Wij hadden in den Haag weder een wagen gebuurd
voor 20 gulden, de vertering voor onze rekening, met welken
wij na 's morgens r,aar de Groen- en Vischmarkt gewandeld te
zijn, om balfelf uit 's Hage vertrokken, Wii reden door het Bosch,
door Wassenaar naar Katwijk Binnen en Katwijk Buiten, alwaar
wij door een der legatarissen 1), die wij te Rotterdam ontmoet
hadden en aldaar portie in het maken van de sluis had, een
maaltijd van zeevisch hadden laten bestellen. Wij gingen terstond
naar de gegraven en bijna voltooide uitwatering 2) en de twee
aldaar gebouwde importante sluizen wandelen, bezagen alles zoo
nauwkeurig als ons mogelijk was en keerden langs het strand
naar onze herberg terug, hetgeen, dewiil het aldaar vrij hard
waaide, niet zeer gemakkelijk was. In onze herberg teruggekeerd
zijnde, lieten wij de viscb koken en kregen overheerlijk schoone
tongen en tarbot, waarvan wij met zeer veel smaak aten. Aan
tafel zittende, zagen wij verscheidene viscbpinken en een vrij
groot driemastschip, hetgeen wij met een verrekijker vrij duidelijk
konden onderscheiden, in zee zeilen. Circa 4 uur vertrokken wij
van Katwijk en reden meest door de duinen naar Noordwijk
Binnen, hetgeen een zeer mooi en groot dorp is. Vervolgens langs
de Haarlemmervaart naar Leiden, alwaar wij circi half 7 arri
veerden. Wii meenden ons intrek te nemen in het logement
»de gouden Leeuw« op de Breestraat, doch dewijl dit nog niete
geheel opgebouwd was, konden wij aldaar niet logeeren en namene
toen onzen i□trek in het logement >>den Burclztc, hetgeen niete
zeer aangenaam is, doch alwaar wij het zoo in het eten, logemente
en bediening zeer goed hadden. Na thee gedronken te hebben,e
gingen wij wandelen en de ruïne .3) bezoeken, docil waarvane
wij, daar het duister was, weinig zien konden. 's Avonds haddene
wij een zeer goed souper. Wij hebben dezen dag veel mooiee
en groote buitenplaatsen, Rijksdorp, Kokhorn en veel anderee
gepasseerd.e
Zaterdag 5 Sept. 's M,:irgens, na op ons gemak ontbeten te hebben,
gingen wij om tien uur wandelen naar de vischmarkt, alwaar
1)eHier wordt bedoeld een der legatarissen in den boedel van den heere
Van Cruyskerke, een overleden oom van den dagboekschrijver.
2)eVan den Rijn.e
3)eVeroorzaakt door het springen van het kruitschip.e
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wij de fontein zeer goed zagen springen, vervolgens naar de
Groen- en Korenmarkten, waar het wegens den marktdag vrij
levendig was, daarna genoegzaam de geheele stad en inzonder
heid de ruïae op den 12 Januari door het springen van een
scbip met buskruit veroorzaakt, zien, hetgeen een allerakeligste
vertooniag geeft en alwaar, dewijl wij een beschrijving hadden,
waario een afteekening der straten en huizen met de benaming
der bewoners gedrukt was, wij ons duidelijk de huizen en plaat•
sen, alwaar zoo vele menscben zoo ongelukkig en onverwacht
huo leven verloren, konden te bianen brengen.
Circa halftwee keerden wij in ons logement terug. Wij kregen
aldaar de door ons bestelde zeeviscb, bestaande uit tongen, tar•
hot en schollen, welke bij uitstek goed en lekker was en waar
van met smaak heel wat gegeten werd. Wii hadden hier van
daan den wagen van Van Wijaoksbergen, w;1armede wij naar
Rotterdam waren gereden, laten komen, welke den vorigen
avond om 7 uur was aangekomen. Om halfvier reden wij met
denzelven over Voorschoten, den Leidscben Dam, Voorburg en
Delft naar Rotterdam, na van Voorschoten tot aan de Hoorn
hrug een overbeerlijken, aaogeoamen we11: te hebben gereden,
zijode aan weerszijden genoegzaam onafgebroken voorzien met
zeer mooie buitenplaatsen en aangename dorpen, waaronder
Voorburg uitmunt.
Circa 7 uur arriveerden wij te Rotterdam. Aan de Delftsche
poort komende, zagen wij een ontelbare menigte menschen, die
aldaar waren samengevloeid om een luchtbol 1) te zien opgaan,
hetgeen ons deed besluiten aldaar wat te wachten om ook die
lucbtbol te zien.
1)eIn "Die Haghe, Bijdragen en mededee!ingen 1909, blz. 353 vlg.
heeft de heer Aug. Sassen medegedeeld dat in 1807 hier ter lande ver
toefden de luchtreizigers Nicolas Franço'is Blanchard, vergezeld van zijn
jonge vrouw, en Augnstin, stoutmoedige Franschen, die te 's Gravenhage
en te Rotterdam proeven van hun kunde der luchtscheepvaart aflegden.
Na tal van teleurstellingen en ongelukken, die een opstijging van den
heer en mevrouw Blanchard te 's-Gravenhage haddt'!1 verijdeld, was
toch ten slotte den 9en Juli 1807 de "Montgolfière", zoo genoemd naar
de Gebrs. Montgol(ier, de uitvinders van den luch�ballon en de eerste
luchtschippers, van het voorplein van het Huis ien Bosch opgestegen
en na een voorspoedige reis tusschen Nootdorp en Pijnacker gedaald.
Terzt>lfder tijd was te Rotterdam de aëronaut Augustin opgestegen en
hoog in de lucht hadden de beide luchtschippers elkaar gezien. Den 7en
Augustus d.a.v. stegen de echtelieden Blanchard te Rotterdam op, doch
zij waren toen niet fortuinlijk. De "Montgolfière" stiet tegen een boom,
de luchtreizigers vielen uit de mand op een dak en mevr. Blanchard
werd bewusteloos weggedragen, terwijl haar grijze echtgenoot verwon
dingen opliep. Wellicht dat zij. niet afgeschrikt door dit ongeval, nog
weer eens opgestegen zijn den 5en September 1807, toen de heer Snoeck
met zijn familie in Rotterdam Wils, of dat de opstijging, waarvan in zUn
dagboek sprake is, gedaan werd door den anderen luchtreiziger Augustin.
De heer Hassen vermeldt in zlin aangehaalde mededeeling, dat hij niet
heeft kunnen nagaan of de Blanchard's, na het ongeval te Rotterdam,
hun pogingen tot opstijging hier te lande al dan niet hebben herhaald.
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Na aldaar een poos gewacht te hebben, zagen wij den lucht
bol aankomen, doch dezelve had, daar hij maar even boven de
huizen heendreef, en toen hii de Schie gepasseerd was, daalde,
zeer weinig te beduiden. Wij reden daarna naar het loge
ment, waar wij Dinsdag en Woensdag gelogeerd hadden, kregen
bezwaarlijk logies, alzoo er zeer vele menschen logeerden.
Wi.i zouden ons op een kamer met drie ledikanten bebben
moeten behelpen. Dan. daar neef Borcbaren van den beer G re
veling, gehuwd aan juffr. Alstorphius, offerte om bij hem te
logeeren t?ekregen hacl en wii daarvan profiteerden, gaf ons dit
groote ruimte en hebben mijn kinderen en ik in het logement
geslapen, alwaar wii zeer slechte bediening en een gansch niet
brillant souper hadden. Na den eten ging neef Borcharen met
de zijnen nogmaals naar beide de Vauxhals, doch wij bleven
thuis.
Zondag. 6 Sept. Om 9 uur gingen wij naar de Groote Kerk met
voornemen aldaar tot het einde van den godsdienst te blijven,
doch dewijl aldaar Ds. La Sage ten Broek predikte en zijn
voorgebed, het plan van de preek en zijo talent ons in het ge
heel niet beviel, verlieten wij de kerk, gingen naar de Prinsen
kerk, alwaar Ds. De Vries predikte, alwaar ik zeer weinig ver
staan konde en het zoo vol en benauwd was, dat wij het er
niet houden konden. Toen gingen wij naar de Zuiderkerk, al
waar Ds. Nieuwstad den dienst verrichtte. Wij boorden aldaar
het slot der verklaring, toepassing en laatste gebed, hetgeen ons
wel beviel. Toen keerden wij naar ons logement terug. Om
halftwaalf kwamen onze reisgenooten eo om twaalf uur reden
wij van Rotterdam. De wind was wat gestild, zoodat wij zonder
schrikken of ongemak de veeren passeerden. Circa twee uren
de Lek over zijnde, namen wij aldaar in de herberg boter
hammen met coteletten en een kip, welke wij te Leiden hadden
laten klaarmaken. Om .3 uur vertrokken wij vandaar en arriveerden
over zes uren behouden en in welstand thuis en mochten de
onzen en het onze door Gods goedheid bewaard en welvarende
wedervinden, hebbende wij dit reisje met veel genoegen vol
bracht, waartoe het aangename weder, hetgeen wij mochten
hebben, zeer veel contribueerde.
Donderdag 10 Sept. Dezen middag hebben wij bij nicht Van
Hoey op het Klooster r) gegeten.
1)e ,,Het Klooster" was het buitenverblijf, dat de familie Van Hoey
's zomers afwisselend met "Schoonzigt" betrok. (Zie slot der Inleiding).
Volgens mededseling van den heer H. J. van Eeten is het terrein van
Het Klooster 0udenhage te Arkel over het kanaal achter het stoom
gemaal gelegen. In 1578 werd deze bezitting aanl!'ekocht door Govert
van Slingerlandt Corstiaaoszoon, die die in 1586 in de Vroedschap en in
1589 in de Schepenbank te Gorkum zitting nam. Het oude gebouw werd
In 1672 door de Franschen verbrand, doch weer herbouwd. Een gedeelte
der landerijen behoort nu nog aan de familie van den beer v. Eeten.
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Dinsdag 15 Sept. Erfhuis bij oom Cruyskerken,
Vrijdag 18 Sept. Dezen nacht heeft het vrij bard gevroren.
Zaterdag 19 Sept. Dezen middag hebben wij bij neef Van Hoey
op >)Schoonzigt« 1) gegeten.
Dinsdag 22 Sept. Dezen dag heb ik met miin kinderen en familie
mijn verjaardag in welstand en genoeglijk mogen vieren en heb
ik van mijn kinderen alle blijken van liefde en toegenegenheid
genoten.
Maandag 28 Sept. Dezen morgen zijn mijn dochter Anna en Gallis
om 6 uur met een fargon van hier op Amsterdam gereden
met voornemen om 's avonds te Purmerend te zijn. Met den
postwagen kreeg ik een brief van Antje dat zii zonder ongelukken
om halfoegen te Leksmond gearriveerd waren, dat de Bazeldijk
vrii goed was en zii daar op nieuw gedraafd hadden, doch dat
Lakerveld zeer slecht was, zoodat zij van de Hijkoopsche Steeg
tot Leksmond hadden moeten te voet gaan.
Dinsdag 29 Sept Dezen morgen kreeg ik met de post een brief
van Antje, waarin zij schreef, dat zij om half elf wel te Utrecht
gearriveerd waren en dadelijk meenden voort te reizen.
Woensdag 30 Sept. Dezen morgen gaf Antje mij in een brief
kennis dat zij Maandag zonder merkelijke ongemakken van het
weer 's avonds om halfzes behouden te Purmerend gearriveerd
was.
Zaterdag 3 r Oct. Dezen avond zijn wij begonnen te stoken.
vVoensdag 25 Nov. Dezen avond is het kind van neef Pompe ge
doopt en ziin wii aldaar met de familie op het kraammaal
verzocht. (Was r November 1807 geboren).
Woensdag 2 Dec. Dezen avond is het kind van mijn dochter Tietje
gedoopt. (Was 9 November 1807 geboren).
Woensdag 9 Dec. Dezen avond met zuster Schuylenburgb, nicht
Serrurier, neef A. van Hoey en buisgenooten van Keetje den
verjaardag van 1. Hendrik gevierd.

1808.
Donderdag 4 Februari. Dezen dag is de Stads Regeering alhier
veranderd.*)
1)eHet landhuis "Schoonzigt", thans eigendom van- en bewoond doore
de fam. Van Eeten, waarvan in de inleiding iets vermeld is.
*) Den 4en Februari 1808 werd de Raad der gemeente ontbonden door
den Drost van het Kwartier Dordrecht, daartoe gemacbtigd door den.
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Dinsdag 23 Februari. Dezen morgen om tien uur ben ik met Dirk
van Eck naar Utrecht op reis gegaan in een fargon. Wegens de
slechte wegen moesten wij van »Schoonzigt« tot Leksmond te
voet gaan, hetgeen mij op het laatst heel wat vermoeide. Ik
rustte ten huize van den heer Fabritius uit, at daar wat en ver
volgde in mijn rijtuig tot Utrecht, alwaar ik 0m vijf uur arri
veerde en ik, na voorafgegaan aanbod, bij neef en nicht Van
Wijk ging logeeren en alwaar ik zeer vriendelijk ontvangen
werd.
Woensdag 24 Februari. Dezen dag zijn de overige heeren van
hier te l.Jtrecht gearriveerd.
Donderdag 25 Februari. Dezen middag heb ik bii broeder en zuster
van Romondt gedineerd, die ons verzochten 's avonds te blijven
soupeeren en ons onverwacht op heerlijke oesters tracteerden.
Vrijdag 26 Februari. De:en middag heb ik met de Gorkumsche
beeren bii broeder en zu.ter Verboom gedineerd en 's avonds
met hun Ed. nevens de heeren van Hoey*) en Rauws*) bij mijn
hospes en hospita een partijtje gemaakt.
Zaterdag 27 Febr. Dezen morgen, na vooraf aan den Chambellan
van het Hof permissie verzocht te hebben en pér biljet ant
woord bekomen te hebben, dat wij ons te half twaalf ten Hove
moesten vervoegen, reden ik en de drie wethouders van het
buis van broeder Verboom met deszelfs koets naar het Ko
ninklijk paleis, alwaar wij een aantal heeren, bii gis wel van
200 vonden. Circa half twee kwam Zijne Majesteit, verzeld van
zes edellieden en ministers in de kamer, daar wij waren. Alle
de daar present zijndeo rangeerden zich naast elkand<!r en ieder
sprak de Koning in het bijzonder aan, zooals wij ook deden en
Denzelven onze complimenten van dankzegging voor onze be
noeming maakten. Nadat de Koning rond geweest was, hetgeen
circa een uur duurde, reden wij weder met de koets naar huis,
alwaar wij circa half drie aankwamen. Dien middag heb ik we
der bij de vrienden Verboom gedineerd. 's Avonds tracteerde
ik broeder en zuster Romondt, benevens onze huisgenooten op
een lettertje.
Zondag 28 Febr. Dezen morgen liet ik mij met een Utrechtsche
fargon brengen tot Leksmond, at daar wat bii den heer Fabritius.
Ik vond aldaar een fargon van bier, met welke ik langs den
Landdrost van het Departement Maasland. Denzelden dag werd door
den Kwartierdrost de burgemeEister beëedigd en deze beëedigde op zijn
beurt de overige bestuursleden. Tot burgemeester was benoemd mr. G. van
Lom, tot wethouders waren benoemd de heeren H. J. van Goudoever
(plaatsvervanger P. A. Rauws), mr. A. van Hoey Jzn., C. Phijffer en
M.eSooeck Hz. (schrijver van dit dagboek). De heeren gingen dus op
audientie bij koning Lodewijk, die toen Utrecht tot residentie gekozen
had. (Zie de lijst der stedelijke regeering op dat jaar in mijn "Vane
'Arkel's oude veste").e

20

Zouwendijk zonder gevaar naar Meerkerk reed. Vandaar wan
delde ik tot )>Schooozigt« en arriveerde ik welvarende ten mijnen
huize en mocht tot mijn blijdschap mijne kinderen, die allen
hier vergaderd waren, in welstand aantreffen, hebbende ik alle
stof om het goedertieren Opperwezen voor Zijne bewaring
voor ongelukken en ziekten en voor Deszelfs goedgunstige be
stiering en medewerking in dezen weg te loven en te danken.
Hij schenke mij daartoe een dankbaar harte.
Donderdag 7 April. Dezen middag circa twaalf uur is Gallis, die
Woensdag om 4 uur van Purmerend gevaren was, behouden
alhier gearriveerd.
Maandag 1 1 April. Dezen morgen om 7 uur heb ik mijn dochter
Antje en Gallis met een wagen met vier paarden naar Amster
dam laten brengen, alwaar zij 's avonds om halfzes waren. Zij
zijn met de schuit van 6 uur overgevaren en door 's Heeren
goedheid om 9 uur behouden en welvarende ten hunnent ge
arriveerd.
Donderdag 21 April. Dezen morgen is mijn zoon naar Dordt ge
reden ter waarneming van de veilingen etc.
Zaterdag 23 April. Dezen avond om 7 uur is mijn zoon behouden
thuis gekomen, hebbende wegens de enorme prijzen niets kunnen
koopen.
Donderdag 19 Mei. Dezen morgen om half tien ben ik met een
wagen met vier paarden met mijn dochter Jaantje gereden
naar Leksmond, alwaar wij juffrouw Fabritius opnamen. Wij
reden naar Utrecht, deden een visite bij neef van Wijk, ver
volgens naar Maarssen, alwaar wij een boterham aten. Wij
waren voornemens tot Loenen te rijden en aldaar, teneinde het
gezang der nachtegalen te hooren, 's nachts te logeeren. Dan,
vermits de lucht koud bleef en wij nergens een nachtegaal hoor
de□, resolveerden wij om 4 uur van Maarsen op Amsterdam
te riiden. Na te Abcoude thee gedronken te hebben, arriveerden
wij aldaar over 8 uur en namen onzen intrek in het logement
)>de Witte Zwaan« op den Nieuwendijk. Onze voerman stalde
in de )>Oude Berebfjt« buiten de Weesperpoort.
Vrijdag 20 Mei. Wij hadden om 9 uur den wagen laten komen,
reden daarmede naar den mosselsteiger en terwijl de paarden
en wagen werden ingescheept, kocht ik een paar levende tar
botten. Wij voeren met de koeschuit over, doch dewijl het
doodstil en op den vloed was, waren wij circa drie kwartier I) op
het water. Aan het Tolhuis gingen wij opzitten en arriveerden
circa 12 uur te Purmerend. Om Antje te verrassen gingen wij
buiten de poort van den wagen en het gangetje naast het huis
in. Eerst rencontreerden wij Mijntje de meid, vervolgens aan
het comptoir Gallis, die mij zeide dat Antje in de voorkamer zat.
1) N.B. Om over 't IJ gezet te worden!
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Ik trok de gang ia, zij, zittende te naaien en iemand hoorende
aankomen, kijkt op en ziet mij en ik haar. Zij vliegt direct op
en ik naar haar en wij omhelsden elkander hartelijk en waren
ontroerd van blijdschap, zij vooral ons zoo onverwacht bij haar
te zien. Nadat de eerste beweging wat gesti:d was en Gallis
binnengekomen zijnde, verhaalde ik haar dat wij voornemens
waren om na den eten weder naar Amsterdam te retourneeren
en vervolgens het plan onzer terugreis en proponeerde hun om
met ons mede te gaan, hetgeen zij accepteerden. Na vergenoegd
en smakelijk gegeten te hebben, vertrokken wij circa halfvier
van Purmerend, reden te Ilpendam de Purmer in over Monikken
dam, langs Broek in Waterland en arriveerden circa halfzeven
aan het Tolhuis, vonden aldaar de koeschuit, met welke wij in
een groot kwartier over zeilden en kwamen circa 7 uur in ons
logement. Ik ging een brief schriiven aan Jan Hendrik, mijn
gezelschap ging wandelen en wij vonden elkander circa ha\fnegen
in ons logement, alwaar wij van een lekker souper smakelijk aten.
Zaterdag 2 1 Mei. 0 ver· 9 uur reden wii uit Amsterdam door de
Diemermeer, door Muiden naar Muiderberg, zijnde deze weg
,van het eind van de Diemermeer een zeer onaangename eento
nige weg, alwaar men bijna geen huizen of boomen ontmoet,
Circa 12 uur arriveerden wii te Muiderberg, namen onzen intrek
in de grootste herberg bij Timmers. Wij gingen vergezeld van
den kastelein ten eerste wandelen eerst op de plaats van den
heer Crommelin, zijnde een zeer geextendeerde, zeer aangenaam
beplante buitenplaats van veertig morgen alle beplant, alwaar
wii de gerenommeerde ec�o 1) zeer duidelijk hoorden. Ver
volgens wandelden wii het dorp door langs het strand. Toen
weder door verrukkelijke wandelwegen, op welke wij nu en
dan de nachtegalen hoorden, naar ons logement terug, alwaar
wij kwartier voor twee uur de door ons bestelde waterbaars
gereed vonden, welke overheerlijk lekker was en ons zeer goed
smaakte, doch waarvoor de kastelein ons duur deed betalen,
hebbende aan ons vijven voor het eten f 11.5 gerekend. Over
drie uur reden wij door Mui den en Weesp door het Gein,
alwaar verscheidene en nogal mooie buitenplaatsen zijn. Door
de Velzerslaan op Vreeland en vervolgens op Loenen, alwaar
wii circa half zeven arriveerden en onzen intrek bij den kastelein
Weber aan het Tolhek namen, ziinde een zeer goed en zindelijk
logement met beste bediening. Na thee gedronken te hebben,
gingen wii wandelen, zagen aan de stille Vecht en in den zooge
naamden Mennistenhemel vele groote en kostelijk aangelegde
buitenplaatsen met derzelver prachtige huizen en keerden over
9 uur in ons logement terug, alwaar wij van een zeer goed
souper vrij smakelijk aten. Toen wij van Muiderberg reden,
1)e Deze "gerenommeerde" echo is nog steeds de vreugde der dag
menschjes en kinderen, die 's zomers Muiderberg van Amsterdam uit
per stoomtram bezoeken om daar van bosch en zee te genieten.
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was de lucht broeiig , hetgeen ons voor onweder bevreesd maakte,
de wind was oog oost 1 doch toen wij te Weesp kwamen, zag
ik dat de wind west geworden was, waardoor de lucht ver
koelde en ons veel gerustheid gaf. Wij kregen nu en dan een
vlaag wind, doch niet hard, met stuifregen, doch hetgeen ons
niet hinderde en schoon de wind omgeloopen was; hoorden wij
tot ons leedwezen te Loenen geen nachtegalen, alwaar ons
gezegd werd dat dezelve abondant waren.
Zondag 22 Mei. Om balftien gingen wii een poos in de kerk, ver
volgens nog een wandeling doen. Ik had voor Antje en Gallis
een cabriolet laten gereed maken om ben te Amsterdam te
brengen. Over elf uur liet ik inspannen en toen reden wij tegelijk
af, een ieder zijns weegs, zijnde zeer vergenoegd te zamen geweeste
te zijn en hadden veel stof van dankzegging aan het goeder
tieren Opperwezen, Die mij en mijn geliefd kind het voorrecht
had gelieven te schenken dat alles gelukkig en voorspoedig
uitviel, dat wij elkander zoo onverwacht en in welstand mochteu
ontmoeten en eeoigen tij d vergenoegd samen zijn. Wij reden op
Utrecht, lieten daar de paarden drinken en reden vandaar door
Leksmond, waar wij om drie uur arriveerden en door mevrouw
Fabritius , zijnde mijnheer naar 's-Hage gtreisd, op een zeer goed
middagmaal onthaald werden. Om halfvijf reden wij vandaar
en arrivee2rden circa halfzeven alhier. Wij rencontreerden Jan
Hendrik in de Arkelstraat, reden samen naar huis en mochten
hem benevens onze Cornelia redelijk welvarende en het onze
behouden en bewaard aantreffen, hebbende wij dit reisje met
zeer veel genoegen volbracht eri wij veel onverdiende weldaden
mogen genieten.
Woensdag 1 Juni. Neef Van Wijk'seavonds om muur alhier gearri
veerd.
Zondag 5 Juni. (Pinksteren), Dezen middag om halfeen is neef
Van Wijk vertrokken.
Woensdag 15 J uni. Dezen morgen is Jan Hendrik naar Dordt ge
reden en 's avonds halfacht wel thuis gekomen.
Donderdag 14 Juli. I. H. naar de Dordtsche veiling.
Zondag 7 Aug. Dezen middag heeft Ds. Akersloot afscheid gepreekt
uit den Zendbrief van Johannes. De kerk begon om 3 uur en ein
digde eerst over zes uur. Er was zooveel volk als genoegzaam
nooit gebeurt. Het was er tot stikkens toe benauwd geweest.
Ik ben thuis gebleven.
Donderdag r I Aug. Dezen middag hebben wij de familie Fabritius
met die van Serrurier, Pompe en de kinderen hier op een diner
gehad.
Vrijdag 26 Aug. Dezen morgen circa 1 r uur zijn mijn dochter Antje
en Gallis geheel onverwacht alhier gearriveerd.
Maandag 29 Aug. Dezen dag hebben wij Gallis te Vianen gebracht
en hebben bij den heer Fabritius gegeten. 's Avonds over 8 uur
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thuis gekomen zijnde, komt hier voor 9 uur de boodschap dat
mijn dochter Cornelia gelukkig en voorspoedig van een welge
schapen dochter verlost was, welke tijding mij zeer onverwacht
overkwam en mij groote blijdschap veroorzaakte.
Woensdag 2 r Sept. Dezen avond is het kind van mijn dochter
Cornelia door Ds. Ernst gedoopt, nadat Ds. 't Hooft gepredikt
had uit Mattheus. Naar mij genoemd.
Donderdag 2'.l Sept. Dezen avond is mijn verjaardag met mijn
kinderen en de zusters Snoeck en Schuylenburgh gevierd en heb
ik bij deze gelegenheid alle mogelijke liefde van mijne kinderen
mogen genieten.
Donderdag '.l9 Sept. Dezen morgen voor 7 uur is mijn dochter
Anna verzeld van mijn zoon 1. H. met een fargon naar Amster
dam op reis gegaan.
Vrijdag 30 Sept. Dezen morgen ontvi□g ik van Antje door een
een brief tijding dat zij gisterenavond voor vijf uur met I. H.
door Gods goedheid bewaard en in welstand te Amsterdam
gearriveerd was.
Zaterdag r Oct. Dezen avond om 6 uur is mijn zoC\n, die 's morgens
om 7 uur van Amsterdam gereden was, behouden en welvarende
alhier gearriveerd, zijnde de wegen zeer slecht en hebbende hij
over Ameide moeten rijden. Gallis was Antje Vrijdag 's morgens
te Amsterdam komen af halen en zijn zij met de schuit van 4
uur op Buiksloot gevaren.
Woensdag r9 Oct. Dezen avond zijn wij begonnen met stoken.
Donderdag 20 Oct. Dezen morgen is 1. H. naar Dordt gereden
om de veiling bij te wonen.
Zaterdag 19 November. Dezen avend om 8 uur is de heer Burge
meester Van Lom r) overleden.
Zaterdag 3 r Dec. Dezen dag ben ik als burgemeester geïnstalleerd. 2)

1809.
Vrijdag 6 Januari. Dezen dag reden er veel menschen op de Groote
Haven op schaatsen.
Zaterdag 14 Januari. Het ijs was in den laten avond hier voor de
stad aan het gaan geweest en te Sleeuwijk en aan deze zijde
1)eMr. G. van Lom.e
2)eNadat hij den 27 0ct. 1808 tot bur�emeester ad interim benoemde
was. (Zie mijn lijst der stedelijke regeering blz. 343).

tegen den dij� heel wat opgekruid, doch is den geheelen dag
blijven zitten. Aan de Zwaan r) zijn er schietschouwen zonder
invallen en ook menschen de rivier gepasseerd. Het water was
's nachts circa een voet gewassen, stond 's morgens op 10 voet
overd:1g tot 's avonds circa 3 duim hooger. Van boven waren
de tijdingen dat het ijs op verscheidene plaatsen aan het werken
was geweest, zijnde op de dijken gekruid en het water sterk
gewassen staande boven op de dijken, doch naderhand overal
weinig wassende. De polders Herwen en Aert waren inge
broken. Hier in huis hebben wij hetgeen wij missen konden
bovt!n gebracht en de achterkamer opgeruimd.
z,rndag 15 Januari. Het ijs zit onbewegelijk vast, het water weinig
of niet gewassen, tegen den middag en 's avonds meer wassende,
staande 's avonds op 10 voet en bijna 7 duim, hier tegen de stoep
en den Appeldijk bij den heer Van Eeten onder, zoodat wij uit
de kerk komende over de stoepen moesten gaan. 's Avonds
vrij harde wind. 's Avonds op het decent zittende, werd er ge
beld en aan mijn zoon uit naam van den Dijkgraaf bericht, dat
er in den Waal dijk boven het dorp Loenen circa 2 uur ouder
Nijmegen 's morgens om 8 uur een doorbraak gevallen was,
waardoor de Betuwe geïaundeerd werd en werden alle Heem
raden geciteerd om direct in den Doelen te komen. Dezelve
aldaar vergaderd zijnde, werd er besloten ex pressen af te zenden
om de noodige manschappen tot het afgraven der Dalemsche
overlaten in het werk te stellen. Ook werd er bepaald, dat
een Heemraad van boven de Zouwe, mijn schoonzoon Van Hoey,
en een mede van boven de Zouwe, de heer Phijffer en twee
van beneden de Zouwe naar den Diefdijk zouden vertrekken.
Maandag 16 Januari. 's Morgens kwam er tijding dat er boven Lent
in den Waaldijk mede een doorbraak gevallen was. 's Morgens
zijn de hiervoor gemelde heemraden naar den Diefdijk en
's middags naar Kedichem vertrokken. Alhier is het college den
geheelen dag vergaderd geweest en is de tweede rij palen en
planken gezet. Successieveliik zijn de benoodigde manschappen
alhier aangekomen en naar Dalem vertrokken, alwaar 's middags
reeds een begin gemaakt is om de overlaten af te graven. De
kettingmolen, welke op den Ga\genwal gereed gemaakt werd,
heb ik, uit hoofde dat dezelve bij de Zwaan verwacht wordende
zij niet zoude kunnen getransporteerd worden, naar het Melkpad
laten brengen en order gegeven dat de schotbalken gelijkwaters
in de Melkheul zouden geplaatst worden. Het water circa 2
duim gevallen stond op ro voet 5 duim. 's Avonds nog circa
twee duim lager.

----

1)eHet veerhuis 0 de Zwaan" stond buiten de Waterpoort aan de binnen
zijde van den Wolpherschen dijk. Daar was het veer op Sleeuwijk. In
mijn jeugd heb ik dit huis nog gekend. 't Werd toen bewoond door
den machinist-stoker van de veerboot, Cremer. Daar ter plaatse, 't was
even vóór den ingang van de Kastanjelaan, was ook de opslagplaats.
der steenkolen en takkebossen voor die boot.

)

Dinsdag 17 Januari. De tijdingen van de doorbraken zijn zeer
confuus. Aan de Dalemscbe overlaten wordt met een aantat
manschappen gewerkt.
Woensdag 18 Januari. Dezen avond hebben wij onze voorkamer
opgeruimd en een gedeelte stellingen in de gang doen plaatsen.
's Morgens bevatten de tijdingen dat het water reeds over den
Waaldijk stroomde en dat het water te Asperen reeds 5 duim
gewassen was. Hier in de haven begon het vrij hard te stroo
men, het water was toch nog weinig wassende. 's Avonds was
er reeds water voor den Diefdijk. Het water 's avonds hier
aan de peil op JO voet 4 duim.
Woensdag 18 Januari. De Aspersche overlaten waren dezen dag
in gereedheid gebracht. Van boven werd bericht dat de door
braak te Loenen beloopen was, doch dat die te Lent 60 roeden
breed en diep was, waardoor veel water in de Betuwe kwam.
De Dalemsche overlaten waren zeer geavanceerd en zouden den
volgenden dag worden doorgestoken. Het ijs, dat hier in de
haven voor de Visch- en Peterbrug lag, is met schietschouwen
aan stukken gebroken en morgen zal hetzelve van de Peterbrug
tot buiten den boom worden aan stukken gemaakt. Boven is
het water overal wassende. Het water klaar. Er begint tij in de
haven te komen.
Donderdag 19 Januari 's Nachts heeft het vrij hard gevroren.
Overdag niet veel vriezende. Het water 's nachts en overdag
wat gevallen. Stand 's avonds op JO voet I d. De berichten van
boven melden dat de rivier vallende is. Voor den Diefdijk was
circa drie voet water gekomen.
Vrijdag 20 Januari. Het water in 24 uren een duim gevallen. Stand
op 10 voet. Te Heukelum begon het vloedwater te komen.
's Middags kwam er tijding dat het water voor den Diefdijk
weinig vermeerderde en dat uit dien hoofde de dijklegeringen
aldaar zouden opbreken, zijnde de arbeiders aan de Dalemsche
overlaten, dewelke aan de binnenzijde van den dijk genoegzaam
afgegraven waren, afgedankt en is de dijklegering alhier in den
Doelen mede opgehouden. 's Avonds kwam er per expresse
tijding dat de doorbraak te Lent 5 5 en te Loenen 30 roeden
wijd waren, dat het water op vele plaatsen voor de inbraken
meer dan een voet was overgeloopen, hehbende aan het peil
gestaan op 25¾ voet. dat het thans op 201/,1 voet stond en al
zoo er, voor de doorbraken, uiterwaarden omringd met kaden
ter hoogte van 17 voet aan het peil lagen, er thans 3 ¼, voet
water door de gaten liep en er geen zware drift plaats had.
Hier in de haven gaat nog geen zware drift.
Zaterdag 21 Januari. 's Nachts en overdag zacht dooiend met stuif
regen en nu en dan sneeuw. Het water circa I lfll d. gevallen.
Overdag nog circa 1 1/2 d. lager. Stand 's avonds 3 d. onder 10
voet. Van boven waren de tijdingen dat de rivier overal val-
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lende was. Daar 's nachts het water voor den Diefdijk nog
circa een voet gewassen was, hebben de voorgenomen opbrekin
gen der dijklegeringen geen plaats gehad en zijn commissarissen
van Arkel boven en beneden de Zouwe en die van den Alblas
serwaard gebleven.
Zondag 22 Januari. 's Nachts weinig vorst, overdag zacht dooiend.
Het water van den vorigen tot dezen avond circa 5 d. lager.
Stand op 9 voet 4 d. Dezen morgen zijn mijn zoon Jan Hendrik
en schoonzoon Jan van Hoey uaar den Diefdijk gereden om
bijaldien de dijklegering moest voortduren de commissarissen,
welke dezelve sedert Maandag waargenomen hadden, af te
lossen. Dan dewijl het water voor den Diefdijk circa 2½ d.
gevallen was en nog vallende bleef en de dijklegering van den
Alblasserwaard werd opgeheven, ziin dezelve 's avonds met de
commissarissen geretourneerd, zullende de heer Dijkgr"af en
Heemraden vertrekken en zijn er maar twee gebleven om met
Heemraden van ter Leede nog eenigen tijd opzicht te houden
en te zien hoe het zich toedraagt. Het water stond voor het
Arkelsheerenhuis circa 30 d. onder de kruin van den dijk,
hetzelve stortte sterk over den Horndijk; de Asperscbe over
laten werkten sterk.
Maandag 23 Januari. 's Nachts weinig vorst. In den vroegen mor
genstond buien van sneeuw en heel harde wind, zoodat de
molen zonder zeilen liep overdag. Met buien heel wat sneeuw
en wind, doch op verre na niet zoo hard als 's morgens. Overdag
zacht dooiende, 's avonds vriezende. De wind meest west. Het
water 4 d. gevallen. Stand 's morgens op 9 voet, doch is met den
vloed circa rl/2 d, opgeloopen, doch met de eb vallende. Er gaat
geen extra sterke stroom in de haven. Van den Diefdijk en van
boven kwamen tijdingen dat het water overal zacht vallende was.
Het gat te Lent zou 50 en dat te Loenen 40 voeten diep zijn.
Dinsdag 24 Januari. Het water circa 4 d. lager, staat op 8 voet
8 d. Van boven waren de tijdingen dat het water te Lent 5 d.
gewassen was, dat het ijs in het Pannerdscbe kanaal gewerkt
had en hoog op elkaar gekruid was. Bij de dii½colle�es is van
wege den Waterstaat order·gekomen om onmtddellqk de Da
lemsche overlaten te verbreeden tot op 150 à 200 roeden en
daartoe de noodige manschappen op te ontbieden, waaraan
voldaan is.
Woensdag 25 Januari. Het water genoegzaam stilstaande. Dezen
dag is een begin gemaakt met het verder afgr�ven der Dalemsche
overlaten en ziin, die afgegraven waren, begmne� te werken
. ene
de Dalemscbe sluis beginnen te loopen. Dezen dag 1s de Komng r)
met zijn gevolg geheel onverwacht incognito alhier gearriveerd
.en beeft den geheelen Doelen geoccupeerd, hebbende de dijk
colleges bun intrek gen0men bij Van Dungen __aan de Wa!er
poort. Voornoemde colleges geïnformeerd ztJnde dat ZlJ_ene
1) Lodewijk Napoleon.
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Majesteit lang, den Diefdijk herwaarts zo�de ko;11en,ezijn
ere
_
gecomitteerde.n derwaarts vertrokken om Zqne MaJeste1t op te
wachten, doch te vergeefs, zijnde Hoogst Dezelve over Vianen
alhier gearriveerd. 's Avonds zijn de voornoemde colleges alhier
geretourneerd en hebben getracht bij Zijne Majesteit gehoor te
bekomen, doch te vergeefs.
Donderdag 26 Januari. Na den middag de wind wat geruimd.
's Avonds harde wind. Het water wat gewassen stond 's avonds
op 9 voet. Van boven waren de tijdingen dat het water was
sende was. Het ijs zit nog onbewegelijk en wordt nog met
paarden en karren gepasseerd. Dezen morgen is de Koning m�t
zijn gevolg naar den Diefdijk gereden. Mijn zoons Jan Henduk
en I. van Hoey waren 's morgens vroeg naar het Arkelshuis
gereden, zijnde gecommitteerd om Zijne Majesteit te recipieeren
en hebben de eer genoten dat de Koning bij hen uit het rijtuig
gestapt en binnengetreden is, zijnde na een groot kwartier toevens
naar het huis van den Alblasserwaard en verder gereden en
's avonds alhier geretourneerd. 's Avonds zijn mijn zoons terug
gekomen.
Vrijdag 27 Januari. Het water dezen dag circa 8 d. gewassen,
staande 's avonds op 9 voet 8 dm. Boven was het water sterk
gewassen, �taande te Emmerik op 24 voet. Er werden boven
Dalem overlaten afgestoken, waaraan honderden manschappen
werkten. Het ijs nog vast, doch werd niet meer met paarden
gepasseerd. Dezen morgen is de Koning met zijn gevolg in schiet
schouwen welke ik had gereed laten maken, naar Dalem ver
trokken ;n na aldaar alles nauwkeurig bezichtigd te hebben,
in afgehuurde rijtuigen naar Tiel gereisd, zijnde deszelis rijtuigen
den weg naar Leerdam gereden.
Zaterdag 28 Januari. Sterk dooiende met zoel weer. Het water dezen
nacht circa 9 dm. gewassen, 's morgens op 10 voet 5 dm. Overdag
nog wassende, 's avonds boven I r voet. Het ijs in de ne_ieuwe
haven verscheidene malen verzet, doch voor het overige de
rivier overal vast. Volgens rapporten was het ijs in de Ba�kers
(Bakkerskil?) aan het werken geweest, doch weer vast gaan zitten.
Zondag 29 Januari. Sterk dooiende. Dezen nacht is het water in
ons huis gekomen en stond 's morgens om 10 uur reeds opede
_
mangelkamer. Wij hadden 's avonds de voorkamer opgeruimde
en de stellingen in de gang laten zetten. Om r r uur voeren
Jaantje en ik met nog eeoige papieren _een b��oodigde_ kleeder�ne
naar zuster Sooeck, die ons zeer vnendehJk ontving. Hei lJS
was 's nachts hier voor de stad aan het gaan geweest, waar
door de rivier van boven tot aan het Sleeuwijksche veer open
was doch naar beneden zat het ijs oog vast. Het water bleef
was�en totdat het tegen de tweede plank 1) op het Eind stond.
Circa ;en uur viel het water schielijk, zoodat het ia korten tijd
circa 16 dm. gevallen was en de straat aan de buitenzijde van
1)eN.l. de tweede plank der kisting.e
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de kisting te voet kon gepasseerd worden. Dan, toen begon het
weder en bij continuatie te wassen, staande het 's avonds tegen
de tweede plank op het Eind. Alles was hier in de stad in
beweging. Van Dalem kwamen allerakeligste tijdingen en alle
schuiten, welke te krijgen waren, werden gebruikt om menschen"
beesten en goederen herwaarts te brengen. Uit Gelderland
kwamen zeer droevige tijdingen. 's Avonds circa haltzes kwam.
de Koning met den minister Twent r) met een kleine schuit
alhier aan. Ik recipieerde Zijne Majesteit op de kisting bij de
Waterpoort en had gezorgd dat de koets van den heer Van
Lom gereed stond, waarmede Dezelve naar den Doelen reed,
Om zeven uur werd ik bij Zijne Majesteit ontboden, die mij
eenige orders gaf om het noodige tot redding der ongelukkigen in
't werk te stellen en deed mij de eer aan mij nevens den minister,
den generaal Krayenhoff 2) en twee officieren aan zijn tafel te
noodigen. Het water bleef al wassende en ieder was in de
grootste benauwdheid. Na den middag was er veel zwaar iis
van boven hier voorbij gedreven. Te Hardinxveld was het ijs
's middags wat aan het werken geweest, hetwelk de schielijke
val had veroorzaakt.
Maandag 30 Januari. Zoel en nat weer, hebbende het na den
middag en vooral 's avonds sterk geregend. 's Nachts werd ik
tweemaal uit het bed gehaald en den gaoschen dag was ik
zoo op het stadhuis als elders in drukke bezigheid. Het water
was den geheelen nacht wassende geweest, hetgeen den ganschen
dag tot tegen den avond aanhield. Het was gekomen ter hoogte
van 15 voet en 2 d. aan het peil en dus 8 dm. hooger dan in
1 77 r. 's Morgens raakte de dijk even voorbij het huis ten halve
aan deze zijde aan het zinken, zoodat men voor doorbreken
vreesde. Ook bij het komiezenhuisjer Alles werd aangewend
om het te houden, hetgeen gelukte. De zog van den beer
buiten de Arkelpoort raakte aan de binonenzijde aan het afwijken,
zijnde 14 d.m. van den buitenmuur, welke bleef staan, afgeweken.
Door de kistingen liep op sommige plaatsen wel wat water"
doch bleven staan. Aan het eind van den Kortendijk moest de
vierde plank daarop gezet worden, dewijl het water over de
derde plank heen liep. De akeligheid van vluchtende menschen
en vee uit Gelderland te zien aankomen was zeer groot. Een
ieder was in de grootste angst. Het water heeft hier (?) dm. in
huis en .3 dm, op de kelderkamer gestaan. Circa 4 uur bespeurde
men dat de kisting op den Kortendijk voor het pakhuis van
mijn kinderen van onderen begon uit te wielen, hetgeen schie
liik zoodanig toenam, dat er heele stroomen waters de stegen
afliep, zoodanig dat hetzelve in verscheidene huizen in de Arkel
en Hoogstraten kwam. Een ieder was radeloos en de men
schen liepen huilende en kermende langs de straten en ginien
in hunne huizen hunne goederen op bovenvertrekken brengen.
1)eA. P. Twent van Raaphorst, minister van waterstaat.e
2) C. R. T. Krayenhoff.e
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Er kon zonder hulp van militairen geen volk tot hulp aan het
werk gebracht worden, De karabiniers van de garde des Konings
gingen met eenige huzaren en arbeiders aan het werk. Bedden,
tapijten, paarden- en koekleeden, mest, steenen, zeilen, zakken
en alles wat maar te krijgen was, werd aangebracht en in het
gat gestort, dat reeds zoo diep geloopea was dat de 'steenen
kokers, waarin de kistingpalen staan, van onderen uitgewield
waren. Door het geweldig afloopen van het water door de
stegen, liepen daarin groote gaten.
De Koning kwam zelf bij de gevaarlijke plaats en moedigde
ieder tot bedaardheid en werkzaamheid aan. Door 's Heeren
almacht en medewerkende redding is onze stad voor overstroo
ming en geheel verderf bewaard. Bij het peilen der hoogte van
den Langendijk vóór de Vischbrug is gebleken d:it die 4 voet
hooger is dan de gang des wals en een voet lager dan het
bovenste der borstwering. Dus daar het water middelbaar ge
rekend 21/ voet tegen de kisting stond, het, ingeval de Aller
hoogste den doorbraak niet verhoed bad, het water 11/2 voet
over de borstwering zoude geloopen en de menschen en vee,
welke hunne behoudenis op de wallen zouden gezocht hebben,
jammerlijk waren omgekomen en verscheidene lage huizen in
de stad geheel onder water zouden gestaan hebben. 's Avonds
circa 6 uur hoorde men te Woudrichem schieten en de roode
noodvlag woei van den toren en er kwam tijding dat er tusschen
Woudrichem en Rijswijk een doorbraak was gekomen, waardoor
het land van Altena geïnundeerd is. 's Avonds kwam de voor1oopige en 's morgens de bevestigende tijding dat de Lingendijk
even beneden de Wiel te Kedichem ter lengte van 40 roeden
was doorgebroken. Het kanon alhier werd Dinsdag in den
vroegen morgen gelost en de vlag kwam op den toren, Den
nacht tusschen Maandag heeft het geducht gestormd, eerst uit
het Z.W. en naderhand uit het N.W. Maandagavond om 7 uur
vertrok de Koning en reed naar Hardinxveld, vanwaar Zijne
Majesteit den volgenden morgen over Papendrecht naar Vianen
en vervolgens naar Utrecht reed.
Dinsdag .31 Januari. Het weer was merkelijk bedaard. In den
vroegen morgen vertrok de Minister van Binnenlandsche Zaken 1).
Er werd door de Regeering dadelijk order gesteld om schotbalken
in de Arkel- en Kanselpoorten te leg-gen en met mest aangevuld,
zooals ook de schotbalken in de Melkbeul. Ook werd de schuif
aan de Arkelpoort dichtgemaakt. 's Nachts circa 12 uur was het
water circa 5 dm. gevallen en 's nachts viel het zoo sterk dat het
's morgens ruim 2 voet lager was. Van Hardinxveld kwam de
tijding dat het ijs 's nachts was losgeraakt en geheel weg was;
het water bleef den geheelen dag sterk vallen. Er was bier in
de stad zeer veel beweging door de aankomst van vluchtelingen
en vee uit Gelderland en het Land van Arkel. Het Groothuis
11
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1) J. R. Mollerus.
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in de Molenstraat en de Kapel werden met kribben, matrassen
en het verdere benoodigde in gereedheid gebracht om dezelven
te herbergen, met dat gevolg dat er in deze week meer dan
200 volwassen menschen en kinderen werden gehuisvest en van
het ooodige voorzien. Door de Regeering werden de heeren
J. C. van Meerteo en P. Colthoff verzocht om de directie over
de noodlijdenden op zich te nemen, die dit gewillig op zich
namen en werd huned. de klerk Meuleman tot amanuensis
toegevoegd, die zich van die commissie met alle lof bij aan
houdendheid gekweten en zich de menigvuldige moeiten zonder
tegenspreken getroost hebben. Dezen dag vernam men hier
voor de stad oog geen water van den doorbraak.
Woeosdag I Februari. Dezen nacht is het water buiten zoo sterk
gevallen, dat wij het in den gepasseerden nacht uit ons huis
zijn kwijtgeraakt. Dezen morgen was de buitengracht 5 dm. ge
rezen en 's avonds begon men water van den doorbraak te ver
nemen en kwamen van tijd tot tijd vluchtelingen aan. Er werden
schuiten van buiten naar binnen overgehaald en 's nachts eenige
met levensmiddelen naar de geïnundeerde plaatsen zoo boven
als beneden de Zouwe afgezonden. Dezen avond kwam de heer
Landdrost op order van den Koning alhier om de generale
directie op zich te nemen.
Donderdag 2 Februari. Het water blijft sterk vallende, van binnen
sterk wassende, staande reeds tegen de schotbalken. De ket
tingmolen was in gereedheid gebracht en begon dezen dag te
malen, zijnde er heel wat water in de binneostadsgracht. De
toevloed van vluchtelingen met vee en huisraad, daar er veel
vaartuigen overgehaald en in werking gebracht waren, was zeer
groot, zijnde tot de directie over de vaartuigen verzocht de
heer Vroedschap Rom, die zich van die moeilijke post met veel
ijver en goede directie gekweten heeft. Dezen morgen hebben
de heeren wethouder Van Hoey, secretaris Van Appeltere en
ik, als daartoe door de Regeering gecommitteerd, den heer
Landdrost gaan complimenteeren en werden zeer vriendelijk
ontvangen.
Vrijdag .3 Februari. Het water buiten oog vallende en van binnen
sterk wassende, zoodat de landerijen hier rondom de stad diep
onder water stonden. De drukte van aankomen met goederen
en vluchtelingen alsvoren.
Zaterdag 4 Februari. Met het water van buiten en binnen als den
vorigen dag, staande wel twee voet tegen de schotbalken aan
de Kanselpoort. Dezen namiddag zijn mijn dochter Jaantje en
ik, die sedert Zondagmorgen bij zuster Snoeck onzen intrek ge
nomen en van haared. veel vriendschap genoten hadden, het
voorrecht gehad in welstand tot de plaats onzer woning terug
te keeren en dezelve door 's Heeren groote goedheid behouden
en opgeruimd mogen wedervinden.
26 Februari. Dezen middag is er begonnen met het gat te Kedichem
dicht te maken.
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6 Maart. Dezen nadenmiddag is het gat te Kedichem dichtge
maakt.
7 Maart. Het water binnen en buiten iets, doch weinig lager.
24 Maart. De buitenste rij schotbalken tot op het buitenwater uit
gehaald en het binnenwater daardoor ontlast.
25 Maart. Dezen namiddag is het gat beneden Papendrecht dicht
gemaakt.
3e1 Maart. Dezen dag zijn de schotbalken uit de Melkheul gehaald.
1 April. Dezen middag is mijn dochter Anna in welstand alhier
gearriveerd. Ze had Dirk van Eck Donderdag naar Amsterdam
gezonden; met wien zij den vorigen dag met de middagschuit
vandaar vertrokken en 's avonds te Utrecht gearriveerd is, heb
bende bij neef en nicht Van Wijk gelogeerd. Dezen morgen is
zii met de schuit van Io uur van Utrecht vertrokken en te
Vianen met een fargon, welke ik had laten bestellen, langs den
Diefdiik, welke zeer slecht reed, zonder ongelukken tot aan den
Kedichemschen doorbraak gereden en aldaar door mijn zoon en
twee dochters afgehaald.
19 April. Antje en Gallis 's morgens om halfacht met een fargon
naar Amsterdam laten brengen.
25 April. Dezen avond zijn de molens van den Banne in 't gemaal
gekomen.
Dinsdag 23 Mei. Dezen morgen om Io uur is Jaantje met I. H. naar
Utrecht in een fargon gereden.
vVoensdag 24 Mei. Dezen avond over halfnegen is I. H. in welstand
alhier gearriveerd.
Vrijdag 26 Mei. Dezen dag is I. H. naar Dordt geweest.
Dinsdag 6 Juni. Dezen morgen om 11 uur is I. H. met een fargon
naar Zeist gereden om Jaantje af te halen.
Woensdag 7 Juni. Dezen avond om halfzes zijn Jan Hendrik en
Jaantje in welstand alhier gearriveerd.
Vrijdag 9 Juni. Dezen morgen is 1. H. naar den schouw van de
0 verwaard gegaan.
Donderdag 15 Juni. Dordtsche veiling. I. H. 's morgens naar Dordt.
Vrijdag 16 Juni. I. H. 's avonds terug.
Maandag 24 Juli. Om 3 uur bad ik bepaald mijn reis naar Utrecht
aan te nemen. Dan wegens het onweder stelde ik dit uit tot
4 uur, wanneer ik mij op reis begaf. Bij Schotdeuren komende,
kreeg ik opnieuw een bui van vrij zwaren donder en weerlicht.
Ik reed bij neef Van Hoey aan en bleef aldaar een groot halfuur,
toen het weer genoegzaam gedaan was, begaf ik mij op reis en
arriveerde circa halfnegen behouden te Utrecht en nam mijn
intrek in het logement »het Kasteel van Antwerpen«.
Dinsdag 25 Juli. Om 12 uur kwamen de heeren Van Hoey 1) en
Goudoever 1) te Utrecht aan het huis van Neef Van Wijk ons
---1)eDe wethouders mr. A. van Hoey Izn. en H. J. van Goudoever.e
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afhalen. Wij reden vandaar op Amersfoort, alwaar wij om half
drie arriveerden. Na daar gegeten te hebben, reden wij om 6 uur
af en arriveerden circa halfnegen te Voorthuizen alwaar wij een
vrij goed logement vonden.
Woensdag 26 Juli. Om 8 uur namen wij de reis aan naar 't Loo,
al waar wij circa halfeen arriveerden. Aldaar vernamen wij dat
de Koni□g zich aldaar niet bevond. Wij lieten belet vragen bij
den heer Mollerus 1), die ons aanstonds recipieerde, aan wien
wij zeiden dat wij aldaar gekomen waren om Zijne Majesteit
een compliment te maken en eenige belangen, onze stad aan
gaande, voor te dragen. ZijoEd. antwoordde dat de Koning wel
aldaar was, doch dat Z.M. werkte en in eenige dagen aan nie
mand audientie verleende. Wij verzochten daarop dat ZijnEd. de
goedheid geliefde te hebben den Koning te doen weten dat wij
tot het bovengemelde einde aldaar geweest waren, hetgeen
ZijnEd. aannam. Wij zeiden dat onze ambtsbezigheden geen
lange absentie duldden en wij niet �aarne andermaal een ver
geefsche reis zouden doen, waarop ZijnEd. ons aanraadde om
indien wij bij den Koning audientie begeerden te hebben om
aan den Chambellan de Service te schrijven en denzelve te
verzoeken ons te rescribeeren wanneer wij bij Z. M. audientie
zouden ku□nen bekomen. Wij vertrokken om 4 uur van 't Loo.
Halfweg begon de lucht zich in het westen tot een bui te zetten.
Wij reden voort en arriveerden circa halfnegen te Voorthuizen,
toen het knap begon te donderen en te weerlichten. Aldaar
aankomende, arriveerden tegelijk met ons de heeren Dijkgraaf
Mekero en heemraden Van Hoey en Moerkerk, die met ons
soupeerden en die met ons aldaar hun nachtverblijf hielden.
Donderdag 27 Juli. Om 7 uur vertrokken de gedeputeerden van
het Dijkcollege naar huis. Wij reden over 8 uur af en arri
veerden circa halfelf te Amersfoort. Daar zijnde, begon de lucht
donderachtig te worden en wij hoorden het nu en dan donderen.
Bij den heer Colf een visite makende, begon het vrij hard en
los te regenen. Geheel onverwacht kwam er een ijselijk weer
licht, dat onmiddellijk gevolgd werd van een allergeduchten
donderslag. Na nog wat geregend en van verre in het westen
gedonderd te hebben, werd de lucht veel beter en htlt.onweder
hield geheel op. Wij .aten met den heer secretaris Goudoever in
den Doelen, daar het vrij goed is en reden om 4 uur naar Zeist,
alwaar wij circa halfzes arriveerden. Na aldaar thee gedronken
te hebben, gingen mijn reisgenooten wandelen en ik bij broeder
en zuster Romondt een visite maken, die mij bij uitstek vri-:!n
delijk recipiëerden. Om 9 uur vond ik in het logement bij de
Hernhutters mijne reisgenooten. Wij deden in den maneschijn
een aangename wandeling en vonden een zeer proper en lekker
souper gereed, waarvan wij smakelijk �uttigden.
1) J. H. Mollerus, Minister van Binnenlandsche Zaken.
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Vrijdag 28 Juli. Ik ging bij miin zuster afscheid nemen en wij reden
circa 9 uur van Zeist op Utrecht. Wij kochten aldaar zeer goede
tongen en arriveerden circa een uur te Leksmond, maakten een
visite bij den heer en mevrouw Fabritius, vroegen aldaar te mogen
blijven eten, hetgeen zeer gratieus werd geaccepteerd en nuttig
den aldaar te zamen onze medegebrachte tongen. Circa halfvijf
vertrokken wij van daar, dronken op »Schoonzigt« thee en
arriveerden circa halfnegen welvarende, doch ik zeer vermoeid,
alhier en ik mocht mijne kinderen en het onze in welstand en
belwuden aantreffen.
Zaterdag 26 Aug. Dezen middag 12 uur zijn Antje en Gallis onver- .
wacht alhier gearriveerd.
Woensdag 27 Sept. Dezen morgen zijn mijn dochter Antje en
Gallis om halftien van hier vertrokken.
D.Jnderdag 28 Sept. Dezen morgen kreeg ik een brief van Antje
waarin zij mij meldde om halfzeven behouden te Utrecht te
zijn gearriveerd.
Zaterdag 30 Sept. Dezen morgen kreeg ik van Antje tijding dat zij
Donderdagavond in welstand te Purmerend was aangekomen.
Donderdag 2 Nov. Begonnen met stoken.

1810.
Maandag 1 Januari. Dezen avond hebben wij de predikanten met
hunne vrouwen en de familie bij ons gehad.
vVoensdag 3 r Januari. 's Avonds om 6 uur door Ds. Ernst dank- en
bidstond. Tekst: 2 Cor. 1 vs. 10. Gecollecteerd f 71.-. 1).
Maandag 5 Februari. Dezen nadeomid:lag zijn er circa r 50 man
Fraosche troepen binnen Woudrichem getrokken.
Woensdag 7 Februari. Dezen dag zijn er circa 600 man Fraosche
troepen te Dordrecht binnengetrokken.
V�ijdag 9 Februari. Dezen dag zijn er circa 200 man Fransche
troepen te Brielle binnengetrokken.
Zondag 18 Maart. Dezen morgen om 9 uur is juffr. Fabritius per
postwagen en schuit naar huis vertrokken.
Vrijdag 23 Maart. Dezen morgen is Joh. H. met een fargon naar
Utrecht gereden om Antje af te halen.
Zaterdag 24 Maart. Dezen middag circa 3 uur zijn Antje en Joh. H.
langs den Diefdijk behouden en voordat de wind opstak in
welstalld alhier gearriveerd.
1) De kerkelijke collecte bracht 100 jaren geleden meer op dan nu.
9
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Woensdag 4 April. I. H. 's middags om 3 uur naar Dordt gereden.
Vrijdag 6 April. Met de familie 's avonds bij neefSerrurier gegeten.
Zaterdag 7 April. I. H. 's avonds om 6 uur van Dordt thuis gekomen.
Dinsdag 10 April. Dezen avond broeder en zuster Verboom met
de familie hier gegeten.
Woensdag 11 April. Dezen nadenmiddag Gallis bier gearriveerd.
Donderdag I2 April. Dezen avond bij neef Pompe gegeten.
Zaterdag J4 April. Dezen nadenmiddag om 2 uur zijn de Koningin
en Kroonprins 1) met een jacht, dat te Sleeuwijk gereed lag,
alhier even buiten de Waterpoort aangekomen, zijnde de koetsen
met de ponten overgekomen en is dezelve aldaar kort na hare
aankomst in de koets gestapt en door de stad naar Utrecht ge
reden. Alzoo er aan de Regeering geene legale kennis van dit
evenement was gegeven, hebben wij eenparig geoordeeld geen
compliment bij Hare Majesteit te moeten gaan maken.
Maandag 16 April. Dezen morgen om 7 uur zijn Antje en Gallis
met een fargon naar Loenen gereden en aldaar na den middag
om halfdrie gearriveerd. Den volgenden dag kreeg ik met een
brief van Antje de tijding dat zij 's avonds om balftien behouden
te Purmerend waren aangekomen.
Woensdag 16 Mei. Bededag.
Voorm. Lobry Jer. 5 vs. 3 f 43.16
Nadem. Ernst Jes. 6 vs. 8 »e 43· 17e
's Av. Lobry Jer. 5 vs. 3 » 57.1 l
Busse » I0.06
f 155.10 st.
Donderdag 17 Mei. Dezen morgen zijn I. H., Cornelia en Jaantje
met een wagen met 4 paarden n:iar Loenen gereden.
Vrijdag 18 Mei. Dezen dag zijn de kinderen gezamenlijk naar Am
sterdam gereden. Antje, Jaantje etc. met de schuit van zes uur
overgevaren, te balfnegen te Purmerend gearriveerd en I. H.
met Keetje om 6 uur naar Loenen geretourneerd en aldaar nacht
verblijf gehouden.
Zaterdag 19 Mei. Dezen avond bijna halfzeven ziin Keetje en I. H.
behouden en welvarende alhier gearriveerd, ziinde zeer content
over de gedane reis. Zii waren 's morgens om 9 uur naar Loenen
vertrokken, hadden bij broeder en zuster Romondt een visite
gedaan en 's middags bij den beer Fabritius gegeten.
Zaterdag 2 Juni. Met zuster S'.loeck, Cornelia en de kinderen naar
Asperen.
Donderdag 7 Jnni. Dezen morgen om 9 uur is I. H. met een fargon
naar Maarsen ge1eden om Jaao1je af te balen.
1)e Koningin Hortense en prins Napoléon Louis, 's Konings oudstee
zoon Charles Napoléon, was 4 Mei 1807 overleden.
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Vrijdag 8 Juni. Dezen morgen om half 12 zijn 1. H. en Jaantje be
houden en welvarende alhier gearriveerd, zijnde laatstgemelde
zeer content over de gedane reis. Jan Hendrik was tot Nieuwer
sluis gereden en is 's avonds met hen te Utrecht gekomen.
Gallis, die hen tot Maarsen gebracht had, is met de nachtschuit
geretourneerd. Dezen avond zijn zmter Romondt en nicht Van
Wijk alhier gearriveerd en hebben bij zuster Snoeck hun intrek
genomen.
Dinsdag 12 Juni. Dezen middag zuster Romondt etc. hier gegeten.
Donderdag 14 Juni. Dezen avond zuster Romondt etc. hier gegeten.
Zaterdag 16 Juni. Dezen morgen om 11 uur zuster Romondt vertrokken.
Woensdag 1 Aug. Tiendverpachting te Emmikhoven.
Vrijdag 7 September. Dezen avond om 8 uur is mijn dochter Anna
met Ds. Ernst en deszelfs huisvrouw welvarende alhier gear
riveerd.
Zaterdag 8 Sept. Met de kinderen naar Sliogelaod, Noordeloos en
Meerkerk.
Vrijdag 14 Sept. Dezen avond met de kinderen enz. bij neef en
nicht Serrurier gesoupeerd.
Donderdag 20 Sept. Met de kinderen n�ar Leksmond.
Zaterdag 22 Sept. Dezen avond met de familie miin verjaardag
gevierd en heb ik van mijn kinderen alle mogelijke bewijzen
van liefde ontvangen.
Woensdag 26 Sept. Dezen avond met de familie bij neef en nicht
Pompe gesoupeerd met den heer en mevr. Fabritius, die dezen
voordenmiddag alhier zijn gearriveerd,
Zaterdag 6 Oct. Met de kinderen naar Heukelom, Asperen en
Leerdam gereden.
Donderdag 11 Oct. Dezen morgen voor 7 uur ziin Antje en Gallis
met een fargon, die hen tot Loenen zoude brengen, van bier
vertrokken.
Zaterdag 1 3 Oct. Dezen nacht om 3 uur kwam de onderschout
hier aanbellen en gaf kennis dat er hier in de stad brand was.
Jaantje kwam mij roepen en ik stond ten eerste op en ging
dadelijk uit, zag aan de Vischbrug den brand, ging er naar
toe en zag de grutterij en het huis van Van Diepen brugge
op den hoek va□ het Melkpad in lichtelaaie vlam. De vier
stads- en de twee handspuiten raakten aan het werk en niet
tegenstaande alle mogelijke aangewende hulp is het voornoemde
buis en grutterij en het achterste gedeelte van het daarnaast
staande buis afgebrand en het huis van den heer Kraayvelt van
achteren een weinig beschadigd. Circa 6 uur was de branà
genoegzaam gebluscht.
Dinsdag 16 Oct. Dezen morgen 9 uur is zuster Schuylenburgh
overleden.

Woensdag 17 Oct. Dezen middag om halftwee is broeder Ver boom
hier gearriveerd.
Vrijdag 19 Oct. Dezen avond is het lijk van zuster Schuylenburgh
bijgezet, hebbende neef Pompe en mijn zoon daarbij geassisteerd.
Dinsdag 2 3 Oct. Dezen ochtend om 8 uur is broeder Verboom
vertrokken.
Dinsdag 30 Oct. Bij neef Serrmier gedineerd. 's Avonds begonnen
met stoken.
D-')nderdag r Nov. Bij neef Pompe gedineerd.

18ll.
Dinsdag 22 Januari. Dezen morgen heb ik mijn huis verlaten en
mijn intrek bij zuster Snoeck genomen. I. H. is thuis gebleven,
zijnde overdag de houttuin en 's avonds het geheele huis onder
geraakt 1).
vVoensdag 2 3 Januari. Dezen avond zijn wij het water uit ons huis
kwijt geraakt.
Z1terdag 26 Januari. Dezen avond ben ik weder metterwoon in mijn
huis gekomen.
Zaterdag 9 Februari. 's Morgens het ijs beneden de stad en verder
losgeraakt en de rivier open. Dezen namiddag hebben wij de
voorkamer laten opruimen en hebben dezelve 's avonds metter
woon betrokken.
Woensdag 27 Maart. Illuminatie 2).
Dinsdag 2 April. Dezen avond zijn broeder en zuster Verboom hier
gearriveerd.
Woensdag 3 April. Bij neef Serrurier gesoupeerd.
Donderdag 18 April. Dezen namiddag ziin broeder en zuster Ver
boom vertrokken.
Zondag 17 Maart. Gallis gearriveerd; Woensdag 20 Maart met den
postwagen vertrokken; Zaterdag 6 April Gallis gekomen; Dins
dag 9 April Gallis vertrokken; Zaterdag 2n April Gallis ge
komen.
1)e Bij hoogen waterstand zat het ijs voor de stad vast· in de riviere
en waren binnen de stad de kistingen in orde gebracht.
2)e Waarschijnlijk een bevolen uiting van vreugde over de geboortee
van den Koning van Rome, den zoon des Keizers (:!.9 Maart 1811).
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Donderdag 25 April. Opgehouden met $teken. Dezen morgen half
zeven zijn Antje en Gallis vertrokken, hebbende ik hen met
een fargon tot Loenen laten brengen, alwaar zij nadenmiddag
om balftwee gearriveerd zijn , en direct een targon op Amster
dam genomen hebben, zijnde 's avonds om 9 uur te Purmerend
gearriveerd.
'Woensdag 1 Mei. Dezen namiddag is neef Van Wijk alhier gear
riveerd.
Zondag 19 Mei. Ds. Van Doorne bevestigd door Ds. 't Hooft,
's middags intrede.
Donderdag 30 Mei. Eerste aardbeien uit den buitentuin.
Zaterdag I Juni. De druiven beginnen te bloeien.
Zondag 2 Juni. Eerste aardbeien uit den grooten tuin.
Maandag 24 Juni. De prefect 1) hier voordenmiddag gearriveerd.
Woensdag 26 Juni. De prefect in cien vroegen morgen vertrokken.
Maandag I Juli. Dezen voormiddag circa 10 uur is de Intendant
van Binnenlandsche Zaken 2) bier gearriveerd en circa I uur
vertrokken.
Dinsdag 16 Juli. De fam. Fabritius bier gegeten.
Woensdag 17 Juli. Tiendverpachting te Emmikboven.
Donderdag 8 Aug. Dezen voordenmiddag is de Regeering veranderd 3). Eerste ordinaire perzik'!n geplukt.
Donderdag 22 Aug. I. H. 's morgens naar de Dordtscbe veiling.
Vrijdag 23 Aug. I. H. 's avonds thuis gekomen.
Dinsdag 17 Sept. Loting voor de conscriptie van 1 809.
Zondag 22 Sept. Verjaardag gevierd.
Vrijdag 27 Sept. Dezen avond is de minister van Finantiën 4) hier
gearriveerd en den volgenden morgen naar Utrecht gereisd.
Zaterdag 28 Sept. Dezen voordenmiddag zijn de Prins Stedehouder §)
en de prefect t) alhier gearriveerd.
Dezen middag 1 uur is Jaantje verlost van een dochter.
Maandag 30 Sept. Dezen middag beeft I. H. bij den Prins gedineerd.
Dinsdag 1 Oct. Dezen nadenmiddag heb ik bij den Prins gedineerd.
1)eBaron de Stassart.e
2)eBaron d'Alphonse.e
3)eZie de lijst der stedelijke regeering op het jaar 1811 in mijn "Vane
Arkel's Oude Veste" blz. 344.
4)eGaudin, hertog van Gaëta. De Keizer, die in Oct. 1811 met dee
Keizerin Marie Louise een bezoek aan ons land bracht, was daarbij ver
gezeld van zijne ministers Gaudin, Decrès, Maret, Montalivet en Daru.
§) Lebrun, hertog van Plaisance, Prins Stedehouder, reside,irende tee
Amsterdam.
-j-) Goswin baron de Stassart, prefect van de monden van de Maas,
standplaats hebbende te 's-Gra.venbage.
10
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Donderdag 3 Oct. Dezen namiddag zijn er verscheiden rijtuigen
met het gevolg van den Keizer bier gearriveerd.
Vrijdag 4 Oct. Heden werden H.H. M.M. verwacht, doch 's middags
kwam er tijding dat dezelve niet voor den volgenden dag
zouden arriveeren.
Zaterdal!, 5 Oct. Dezen ochtend om 10 uur kwam bier tijding dat
de Keizer onverwacht vroeg met een jacht te Dordt was gear
riveerd. Om halfelf vergaderde de regeering op het stadhuis
en in verwachting dat Z. M. in een rijtuig zoude komen, ging
dezelve naar Groenendaal om dezelve te recipieeren. Aldaar
vonden wii den Prins�), den ond7r-prefect I) en verscheiden
generaals. De prefect f) was den Keizer te paard tegemoet ge
reden. Circa 12 uur kwam er tijding dat dezelve niet in een
rijtuig, maar in een sloep met 16 roeiers herwaarts kwam,
waarop de gebeele stoet naar "de Zwaan« ging in een propere
tent, welke op de krib was gereed gemaakt. Om halfdrie arri
veerde Z. M., stapte uit de sloep en zonder zich met iemand
in te laten ging bij door de tent, al waar de maire 2) hem en
passant de sleutels van de stad aanbood, doch waarvoor hij be
dankte, de trap op naar den dijk, steeg aldaar te paard, reed
met eenig gevolg stadwaarts 3) de Kanselpoort in en direct den
wal naar de Arkelpoort op, vervolgens alle wallen rond, deed
een tour door de stad en reed daarna naar het buis van den
beer Van Lom 4), alwaar alles tot receptie van H.H. M.M. was
1)oIn den Regeeringsalmanak voor 1811 en in dien voor 1812 is deo
plaats van den onder-pn•fect van Gorcnm blanco gelaten. Onder-prefect
te Gorkum was toen De Bonnegans, daar deze steeds l(enoemd wordt
als voorganger van Gordeau d'Entraigues, die in 1813 dit ambt be
kleed<le.
2)o Tot maire was 8 Aug. 1811 bi noemd de heer Mr. J. W. van dero
Cruysse van Hoey.
3) Langs den z.g-. ,,Krinkel winkel", die om de st.ad een verbindingswego
was tussehen de Wate,- en Kanselpoort vóor de doorgraving van dien
dijk voor de uitmonding van de Keulsche Vaart.
4)oMr. G. van Lom, in 1808 tljdens do rPgrnring van Koning Lodewijko
Napoleon, burgemeester van G0rkum, was den 19en November van dat
jaar overleden. Hij bewconde - althans bezat vóór Dec. 1806 in eigen
dom - het huis, dat onder no. 1235 voorkomt in de "Lijst van oude
namen van huizen en straten in Gorinchem" bewerkt door W. F. Emck Wz.
De bçer Emck, die eveneens het overnachten van het Keizerlijk paar
van 5 op 6 October 1811 als bijzo:·derheid van dït buis verm!lldt, was
bovendien zoo welwillend mij op mijne vraag naar meer inlich1ing
omtrent het huis van burl!'emeester Van Lom en ztin hewoner in 1811
mede tA dealen dat �r. Ger:ud van Lom den 2en Decomber 1806 trans
porteerde aan zijn broeder, Abraham van Lom, leeraar bij de Herv. Gem.
te Heusden een huis erve en tuin met stal en koetshuis en een blok
huizen daar annex, idem een stuk land genaamd "de Comedie" met een
tuinmanswoning-, gelegen vóór het gemelde buis ten oosten en een
groot stuk land ten noorden van het buis, staande en gelegen in de
Nieuwstad. Het huis stond dns op de terreinen, besloten tusschen
Nienwstad-Vestingwal, de terreinen op den 180 eeuwschen plattegrond
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gereed gemaakt. De Prins, de Prefect, de Onder-Prefect, eo
generaals, de maire 1), een adjunct en eenige municipale Raden
trokken mede stadwaarts, de adjunct Goudoever 2) en eenige
Raden werden verzocht te blijven om Hare M. te recipieeren.
Nadenmiddag retourneerden de Prins en de beeren, die stad
waarts gegaan waren. Om halfzes kondigde het geschut te
Woudrichem de komst van de Keizerin aan, dewelke circa
halfzeven in een sloep, welke men zegt dat meer dan f 4000
gekost beeft, met 18 roeiers van de mariniers d'honneur, welke
met dezelve van Dordt herwaarts gekomen was, alhier aan en
stapte in de tent, ging zonder zich mei iemand op te houden
de tent door, langs den trap tot op den dijk, stapte aldaar in
een kostbare koets met 8 mooie paarden bespannen en reed
met dezelve naar het paleis 3). Er was door den Prefect voor
de gansche Regeering audientie �evraagd en dezelve wierd toe
gestaan, zoodra de Keizerin zoude zijn aangekomen. Wij gingen
direct na die aankomst naar het paleis, werden in de kamer aan
de linkerhand bij het inkomen gelaten, alwaar ook present waren,
behalve eenigen van het gevolg, de Prefect, de Onder-Prefect,
de Franscbe commandant 4), de leden van het Tribunaal r;),
van Gorkum g-enoemd als huis en tuin van den heer Van Krimpen,
later, tot in 't laatste kwart der 19a eeuw bekend als de warmoezier
deriJ van den beer Bierwagen, tegenwoordig de stadswijk Torenstraat
Nieuwstad - Verlengde Pompstraat - Wilhelminaplein c.a.
Ten oosten en vóór dit huis lag het als "de Comedie" genoemde
terrein (de later als Kolfbaan bekende tuin), en ten noorden van
dit huis strekte zich uit een groot stuk land. Waarscbij olijk wordt
hiermee bedoeld het terrein, dat op den 18e oeuwfcbon plattegrond
van Gorkum is aangewezen als het huis van Paffenrode, voordat
op dit terrein in 1826-27 de Willemskazerne werd gebouwd en dat
in de "Lijst" van den heer Emck onder no. 1315 als begrenzende de
oo�tzijde der Pomp- of Fonteynstraat en als van ouds genaamd "Drosten
hek'' (1771-79) wordt aangegeven. Juist door dien uitgestrekten tuin
met vijver, koepels en plantage was de hnizinge van wijlen burgemeester
Van L')m in het kleine GO'kum zeker wel het meest geschikte logement
voor het Keizerlijk paa.r. En al was burgemeester Van Lom bij het
Keizerlijk bezoek bijna drie jaren dood, zijn naam bleef aan het huis
verbonden. Men sprak steeds van het buis van den beer Van Lom.
En dit terecht, want blijkens bovenaangehaalde mededeeling van den
heer Emck was het huis in 1806 weer aan een Van Lom verkocht en
in 1811 moet er toch ook weer een Van Lom in gewoond hebben, want
de heer Snoeck heeft cluidelijk in zijn dagboek aangeteekend dat "de
domestieken van den heer Van Lom" 600 frcs. voor een present van
den Keizer ontvingen. Natuurlijk omdat H.H. M.M. in 's heeren Van Lom'&
buis gelogeerd hadden.
1) Mr. J. W. van der Cruysse van Hoey.
2) H. J. Goudoever.n
3) Met "paleis" (daarmede blijvende in den vorstelijken toon) bedoelaen
de beer Snoeck het huis van den heer Van Lom.
4)nL<i.nglois.
5) Van Peterson Rumring, vesident; Begheyn, procurenr impérial.n

2 tJ!Îlcieren van de garde d'honneur. Eenigen tijd daar gestaan
hebbende, werd er geroepen »l'Empereur!« en de Keizer kwam
binnen, vergezeld van den Prins. Dezelve sprak eerst tot den
Prefect, en passant tot den Onder-Prefect, den Franschen com
mandant, den president van het Tribunaal, den maire, dien hij
verscheidene vragen deze stad en haar administratie rakende
deed, vervolgens onderhield hij zich met den Prefect, dien bij
veel vragen dit Departement aangaande deed. Vervolgens voerde
de Keizer een generaal discours, maakte daarna een buiging,
ten teeken dat de audientie geeindigd was en vroeg toen of
er iets voor deze stad voor te dragen was, waarop d.: maire
verzocht om de sluis aan den mond van de haven, de ophef
van het Bureau der Douanen enz. Waarna een ieder vertrok,
hebbende deze audientiè bijna .3 kwartier geduurd. Eenige dames,
waaronder mijn dochter Cornelia, hadden zich gevleid audientie
bij de Keizerin te hebben en hadden zich proper gekleed daartoe
gereed gemaakt, doch werden niet afgewacht, evenmin als eenige
jonge juffrouwen, die gehoopt hadden H. Maj. bij het inkomen
te bestrooien en een compliment te maken. 's Avonds was de
gansche stad geïllumineerd.
Zondag 6 October. Dezen morgen hebben H.H. M.M. voor hun
vertrek de mis, welke door pater Krul bediend werd, in het
paleis bijgewoond en genoemden pater daarvoor tot een grati
ficatie geschonken rnoo francs. Ook hebben de domestieken
van den heer Van Lom 600 frcs. voor een present gekregen en
f 1 500 aan de algemeene armen.
Dezen morgen vóor 9 uur vergaderde de Regeering en ging
de Arkelpoort uit naar de Schuytraamte om zich aan H.H. M.M.
bij derzelver vertrek te vertoonen. Over halftien zagen wij een
trein van verscheidene koetsen, geëscorteerd door gardes d'hon
neur, jagers te paard en lansdragers aankomen. Dezelve pas
seerden ons en reden over Leerdam langs den Dief1ijk naar
Vianen, alwaar dezelve om 2 uur arriveerden en is dezelve
dien avond op Utrecht gereden. Er is bij deze gelegenheid eei.
ontelbare menigte van koetsen, bagagewagens en cavallerie bin
nengekomen en gepasseerd ; ook zeer veel groote heeren en
dames, die bij de voornaamste ingezetenen gelogeerd hebben.
Bij ons heeft gelogeerd de overste Blanke 1) met zijn knecht,
die Zaterdagavond om 8 uur hier kwam en Zondagsmorgens
vóor 6 uur zonder veel te gebruiken vertrok, zijnde niettegen
staande de ontzaggelijke toevloed ook van vreemdelingen alles
vrij geregeld en zonder ongelukken afgeloopen.
Dinsdag r2 Nov. Begonnen met stoken.
Woensdag 4 Dec. Dezen middag om 12 uur kwam Gallis onver
wacht hier.
Zondag 8 Dec. Dezen ochtend om 9 uur is Gallis met de Viaansche
schuit vertrokken.

1) Blanken, Inspecteur•Goneraal van bruggen en wegen.

1812.
Donderdag 8 Maart. Dezen nadenmiddag circa halfvier arriveerden
mijn dochter Antje en Gallis tot mijn groote blijdschap geheel
onverwacht. Antje was welvarende en de hoest, waaraan zij
lang gelaboreerd heeft, mioder. Zij waren den vorigen dag om
r 2 uur van Purmerend vertrokken en met de nachtschuit op
Utrecht en vervolgens met de ordinaire schuiten niet zonder
veel koude en ongemak echter door 's Heeren goedheid zonder
ongelukken en behouden hier gekomen.
Maandag 9 Maart. Dezen ochtend om 9 uur is Gallis met de post
schuit van bier gereisd.
Dinsdag 24 Maart. I. H. dezen ochtend naar de Dordtsche veiling
gereden.
Woensdag 25 Maart. I. H. 's avonds om 9 uur thuis gekomen.
D:rnderdag 26 Maart. Het water heel wat gewassen. Gelijk met
den 7en trap. Ziet troebel.
Vrijdag 27 Maart. Het water nog wassende.
Donderdag 16 April. Dezen nadeomiddag om 2 uur is Gallis met
de postscbuit gearriveerd.
Maandag 20 April. Dezen morgen om 6 uur zijn Antje en Gallis
vertrokkeri, hebbende ik ben met een fargon tot Loenen laten
brengen, doch wegens de zwakheid der paarden hebben zij het
niet verder dan tot Nieuwersluis kunnen brengen, alwaar zij om
halfdrie gekomen zijn, hebbende daar een fargon genomen en
te 5 uur te Amsterdam gearriveerd, aldaar met de schuit van
6 uur overgevaren en om 9 uur behouden te Purmerend gear
riveerd.
Zaterdag 13 Juni. Eerste aardbeien uit den buitentuin.
Woensdag 17 Juni. Eerste aardbeien uit den grooten tuin.
Donderdag 25 Juni. I. H. om 7 uur naar Dordt gereden. 's Avonds
om halfoegen teruggekomen.
Woensdag 22 Juli. Tiendverpachting.
D.rnderdag 23 Juli. Dordtscbe veiling.e
Donderdag 20 Augustus. Eerste vroege perziken geplukt.e
Vrijdag 21 Augustus. D� familie Fabritius met mevr. Blank ene
juffr. Schads hier gegeten. 1. H. medegereden met voornemen
om na:1r Purmerend te reizen.
Zaterdag 22 Augustus. I. H. 's avonds om 10 uur te Amsterdam
gearriveerd.
Zondag 23 Augustus. I. H. 's avonds om halfzeven te Purmerend
gearriveerd.
Zaterdag 29 Augustus. Antje met I. H. om halfvier behouden alhier
gearriveerd.
Vrijdag 4 Sept. Dezen middag eerste ordinaire perziken geplukt.
II
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Donderdag Io Sept. Met de kinderen op >Schoonzigt« gegeten.
Zondag I 3 Sept. Dezen morgen om halfzes zijn Antje en Gallis
van bier over Schoonhoven, Oudewater en Woerden met een
Dalemsche fargon op Amsterdam gereden.
Dinsdag 22 Sept. Mijn verjaardag met de kinderen, den heer en
mevr. Goudoever en Ds. Janze genoeglijk gevierd.
Donderdag I Oct. I. H. nadenmiddag naar Dordt op de veiling.
Zaterdag 3 Oct. I. H. 's avonds om halfacht thuis gekomen.
Donderdag 22 October. Jaantje naar Heusden. Een roede van den
oliemolen gevallen.
Zondag I Nov. Begonnen met stoken.

1813.
Donderdag 14 Januari. De haven toegevroren.
Zondag 17 Januari. De haven wordt met schaatsen bereden.
Maandag 18 Januari. De haven druk met schaatsen bereden.
Dinsdag 19 Januari. In de haven dooigaten; aan de bruggen en
sluis opengegaan.
Woensdag 20 Januari. De haven geheel open.
Vrijdag 26 Februari. Loting voor de conscriptie.
Woensdag 10 Maart. Dezen nadenmiddag om balfdrie zijn Antje
en Gallis met den postwagen welvarende alhier gearriveerd.
Maandag 15 Maart. Dezen ochtend is Gallis met den postwagen
van hier vertrokken.
Donderdag I April. Verpachting van den Korenwaard.
Maandag 12 April. Dezen nadenmiddag om halfeen zijn Antje en
Gallis vertrokken, hebbende ik hen met een fargon naar Vianen
laten brengen;
Woensdag 14 April. Dezen ochtend kreeg ik een brief van Antje
waarin zij mij schreef dat zij Dinsdagsmorgens om 9 uur be
houden te Purmerend was gearriveerd.
Donderdag 15 April. Eerste asperges.
Maandag 3 Mei. Opgehouden met stoken.
Vrijdag 14 Mei. Dezen morgen heb ik een koliek gekregen, maar
niet erg.
Zaterdag 15 Mei. Dezen morgen blijft de koliek en is niet beter.
Zondag r6 Mei. Dezen dag is de koliek veel erger, hebbende ik
veel kramp in de ingewanden. 's Morgens gevomeerd, zeer on
gesteld.
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Maandag 17 Mei. 's Nachts en overdag de koliek vrij zwaar en
heel ongesteld. 's Avonds niet erger.
Dinsdag 18 Mei. Met mijn ongesteldheid beter. De koliek genoeg
zaam over en het lichaamsgestel en de appetijt beter.
Woensdn 19 Mei. lk heb dezen nacht zeer goed geslapen en ben
Joor 's Heeren goedheid hersteld.
Vrijdag 11 Juni. Eerste aardbeien buitentuin.
Zondag 1.3 Juni. Eerste aardbeien uit den grooten tuin.
Woensdag 21 Juli. I. H. naar den Nieuwendijk op de tiendverpachting.
Zaterdag 14 Aug. Eerste vroege perziken geplukt.
Zondag 15 Aug. Feest en illuminatie. 1)
Donderdag 26 Aug. Dezen voormiddag om 10 uur is I. H. naar
Utrecht gereden om Antje af te halen.
Vrijdag 27 Aug. Dezen nadenmiddag om halftwee zijn Antje en
I.eH. behouden hier gearriveerd.e
Z:l.terdag 28 Aug, Dezen middag ben ik met Antje naar Ouden
hagen gereden en vond daar de drie kinderen, die aan de mazelen
lagen, wat beter zijnde. De mazelen goed uitgekomen.
Vrijdag 3 Sept. Eerste ordinaire perziken geplukt.
Dinsdag 7 Sept. De heer en mevr. Fabritius met Mina en den
beer biok bier gegeten.
Zaterdag 18 s�pt. Mijn dochter Cornelia hier gegeten. Met haar,
benevens Antje en Jnntje een tourtje over Heukelom gereden.
Op Oudenhage thee gedror:.ken. Zij met ons geretourneerd;
's nachts hier geslapen.
Woensdag 22 Sept. Mijn verjaardag met mevr. Pompe, den heer
en mevr. Goudoever en mijn kinderen genoegelijk gevierd en
heb ik van mijn kinderen alle mogelijke bewijzen van hartelijke
liefde mogen ondervinden, hebbende zuster Snoeck mij door
het toezenden van een brief met hartelijke wenschen en een
lekkere appeltaart hare toegenegenheid betoond.
Donderdag 2.3 Sept. I. H. 's morgens om 10 uur naar de Dordtsche
veiling.
Zaterdag 25 Sept. D<!zen avond om 5 uur is 1. H. in welstand
gearriveerd.
Zondag 26 Sept. Met de kinderrn over Nieuwland en Meerkerk
naar Ot1denbage gereden.
Woensdag 29 Sept. Dezen middag zijn Antje en Gallis vertrokken
hebbende ik hen met een fargon tot Vianen laten brengen.
Vrijdag r Oct. Dezen ochtend kreeg ik een brief van Antje, waarin
zii mij schreef dat zij Donderdagmorgen om halfoegen in wel
stand te Purmerend was gearriveerd.
Woensdag 27 Oct. Begonnen met stoken.
1)eVerjaardag des Keizers.e
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'Woensdag J Nov. Antje vertrokken.
Woensdag 17 Nov. Dezen avond om 5 uur is de Prins van Plaisance
van Amsterdam hier gearriveerd.
Donderdag 18 Nov. Dezen dag is de stad in staat van beleg verklaard.
Vrijdag 19 Nov. Dezen en den volgenden dag zijn er zeer veel
troepen circa 5000 naar binnengekomen.
Zondag 21 Nov. Dezen dag zijn er veel troepen uitgetrokken.
Dinsdag 2 J Nov. Jaantje met haar kind naar Heusden vertrokken.
Woensdag I Dec. De tuinen omgehakt en de heiningen afgebroken.
Donderdag 2 Dec. De tuinhuizen meest afgebroken; de poorten
gesloten.
Vrijdag J Dec. Dezen dag de huizen van Van der Giessen, achter
den kleinen tuin, het huis van Laakbaar en ons keukentje in
brand gestoken.
Zaterdag 4 Dec. Dezen dag aan de overzijde van de Kalkhaven de
boomen omgehakt en aan de Lombardsteeg en bij den heer
Goudoever gepalisadeerd. Mevrouw Goudoever met derzelver
kinderen vertrokken.
Zondag 5 Dec. Dezen nadeomiddag uitgeroepen dat de ingezetenen
zich voor een jaar moeten proviaodeeren en zoo, wie dit niet
kan doen, de stad moet verlaten. Te Deum en illuminatie 1).
Maandag 6 Dec. Dezen dag een aantal troepen naar Arkel uitge
marcbeerd. 's Avonds met een partij beesten binnengekomen.
Dinsdag 7 Dec. Dezen dag op de hoogte van den papiermolen met
de vi1�nden met klein geweer gevuurd, zijnde er lichte ruiterij
op de lage wegen bij den tuin van den heer Kraayveld gezien.
's Middags om vier uur zuster Snoeck, broeder van Meerten�
ds. Van Doorne met zijn huisvrouw, de beer en mevrouw La
Faille met derzelver dochters naar Rijswijk gevaren met voor�
nemen om morgen over Dordt naar Utrecht te reizen.
Woensdag 8 Dec. Dezen middag kwam neef 1. van Borcbaren
hier en verhaalde dat zuster Snoeck bii ZijoEd. te Rijswijk was
gebleven en het andere gezelschap in den vroegen morgen was
doorgereisd. Na den middag hoorde men aan de overzijde met
klein· geweer sterk schieten en er kwam tijding dat een aantal
vreemde troepen te Hardinxveld was overgevaren. Er werden
van de mariniers eenige met schuiten naar over gezonden, doch
konden niet aan den wal komen. Van dezelve waren er zeven
doodgeschoten en eenige gekwetst.
Donderdag 9 Dec. Dezen dag niets vocrgevallen als in de stad veel
militaire beweging. De verjaardag van I. H. met de heeren
Goudoever en A. van Hoey gevierd.
Vrijdag 10 Dec. Dezen voordenmiddag zijn er veel vreemde troepen
aan de overzijde naar boven gemarcheerd. Dezen avond is het
huis van Exalto te Dalem in brand gestoken.
1)eKroningsdag dm Keizers.e

45
Zaterdag 11 Dec. Dezen dag met onze stad in dezelfde omstandigheid.
Zondag 12 Dec. 's Middags van de batterij aan den pelmolen ver
scheiden schoten op Sleeuwijk gedaan, zijnde aan de overzijde
troepen naar boven gemarcheerd.
Maandag J 3 Dec. Dezen morgen zijn er een aantal troepen naar
Schelluinen gemarcheerd en hebben beide de Banoensche molens
in brand gestoken. Naar men denkt is er een gevecht voorge
vallen, zijnde alle de troepen weder binnen gekomen.
Dezen avond zijn er in de vier wijken roo lakens gerequireerd
en hebben wij er een moeten leveren. Van I. H. 50 sparren in
requisitie gesteld.
Dinsdag 14 Dec. Dezen dag heb ik een stijvige pijnlijkheid in mijn
mond gekregen. Dezen ochtend is een sterk detachement naar
Dalem gemarcheerd en met 3 Pruisische krijgsgevangenen, waar
onder een zwaar gekwetste, teruggekomen.
Woensdag I 5 Dec. Met mijn mond zeer pijnlijk. Dezen nacht is
Woudrichem ontruimd en door de geallieerde troepen bezet,
waaiende 's morgens de vlaggen van den toren, magazijnen en
korenmolen. Zijnde er hier weinig voorgevallen.
Donderdag 16 Dec. Met mijn mond zeer pijnlijk, hebbende ik Doctor
Mattes (?) ontboden. Dezen dag is Loevesteit1 ontruimd.
Vrijdag 17 Dec. Met mijn mond bij uitstek pijnlijk. Dezen naden
middag zijn er hier twee Fransche officieren in kwartier gekomen.
Zaterdag 18 Dec. Met mijn mond verdrietig pijnlijk, hebbende de
aangewende middelen geen soulaas hoegenaamd teweeggebracht.
Zondag 19 Dec. Met mijn mond even verdrietig pijnlijk, hebbende
ik een onrustigen nacht gehad.
Maandag 20 D�c. Met mijn mond even pijnlijk en verdrietig, doch
heb ik 's nachts nog al wat kunnen rusten. In de tijdsomstandig
heden weinig verandering, als alleen dat er van de batterij aan
den pelmolen verscheidene schoten zijn gedaan. Ook zegt men
dat er een parlementair aan de voorposten zich zoude hebben
aangediend, doch wat zijn boodschap zoude geweest zijn, daar
van is niets bekend.
Dinsdag 21 Dec. Met mij niet beter, doch heb ik nog al wat mogen
slapen. Dezen vroegen morgen is men tot na den middag bezig
geweest om aan den kant van Dalem met kanon en klein geweer
te schieten, doch wat het gevolg er van geweest is, weet men
niet. Er zijn nog al velen gekwetst, waaronder een kapitein,
binnengebracht. De schommelmolen was in brand gestoken, doch
is weder gebluscht.
Woensdag 22 Dec. Met mijn mond nog zeer pijnlijk. D=zen voor
den middag zijn er eenige Franschen met den commissaire de
police hier den wijnkelder komen visiteeren en hebben 150 fles
schen in requisitie gesteld. Met de krijgsverrichtingen niets van
belang voorgevallen.
12

Donderdag 23 Dec. Deze nacht zeer pijnlijk en onrustig gesleten.
Overdag nog zeer pijnlijk. Niets van belang in of buiten de stad
voorgevallen.
Vrijdag 24 Dec. Met het ongemak van mijn mond nog zeer pijnlijk,
Echter heb ik door Gods goedheid nog al wat mogen slapen ;
niets van belang binnen of buiten de stad voorgevallen. Ver
scheidene burgers, waaronder de bakker De Jong, gearresteerd.
Zaterdag 25 Dec. Met mijn ongemak een weinig minder pijnlijk.
Zondag 26 Dec. Met mijn ongemak nog aI pijnlijk.
Maandag 27 Dec. Met het ongemak in mijn mond al hetzelfde.
Dinsdag 28 Dec. Met mijn ongemak oog pijnlijk. Dezen voormiddag
van elf tot over 12 uur zijn er uit de kanonneerbooten, die in
de rivier berredeo de stad liggen, verscheiden schoten gedaan en
zijn er verscheiden kogels in de stad gevallen, die hier en daar
aan de huizen wat. doch geen zware schade gedaan hebben;
zijnde er gelukkig geen menschen beschadigd.
Woensdag 29 Dec. Met mijn ongemak niet erger. In de omstandig
heden niets van aanbelang voorgevallen, doch 's avonds over r 1
werd er elf maal uit de kanonneerbooten, doch niet op de stad
geschoten, hetgeen veel consternatie verwekte, zijnde er door de
stad alarm geslagen en is het garnizoen onder de wapenen ge
komen.
Donderdag JO Dec. Met mijn ongemak al hetzelfde. Na den middag
zijn er van de kanonneerbooten eenige kogels in de stad geval
len, welke wel schrik, doch geen schade veroorzaakt hebben.
Vrijdag _3I Dec. Met mijn ongemak al hetzelfde, mijn lichaams
gestel zwak. Weder eeoige kogels in de stad gevallen.
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Zaterdag I Januari. Met mijn ongemak hetzelfde. .\'lijn lichaamsge
stel wat sterker. Niets van belang voorgevallen.
Zondag :i Jan. Met mijn ongemak nog pijnlijk. Dezen nadenmiddag
zijn er over en weder eenige schoten gewisseld en eenige kogels
in de stad gevallen; een in de Hoogstraat in het huis over Tilburg.
Maandag J Jan. Met mij niets beter.
Dinsdag 4 Jan. Met mijn ongemak al hetzelfde, doch niet erger.
Niets van belang voorgevallen.
Woensdag 5 Jan. Met mijn ongemak niet erger. Buiten een enkel
kanonschot weinig voorgevallen.
Donderdag 6 Jan. Met mijn ongemak al hetzelfde. Na den middag
eenige kanonschoten en hier en daar een kogel in de stad geval
len zonder schade te vero3rzaken.
Vrijdag 7 Jan. Met mij niet erger. Dezen avond circa 10 uur ver
scheidene schoten op de stad gedaan, welke veel schrik, doch
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elfde. Na den middag
kogel in de stad geval-

we101g schade veroorzaakt hebben, zijnde er een kogel in het
huis van Stoon onder het Stadhuis gevallen.
Zaterdag 8 Jan. Met mijn ongemak niet erger.
Zondag 9 Jan. Met mij wat beter; echter de mond nog stijf en pijn
lijk. Dezen morgen van acht tot halftien van de kanonneerbooten
op de batterij aan den Krinkelwinkel 1) en van dezelve terug sterk
geschoten, zijnde er vele kogels in den tuin van den Heer Van
Lom en in den omtrek gevallen, zonder schade te veroorzaken.
Voorts den geheelen dag stil, eeoige kanonneerbooten vertrokken.
Ma1.ndag JO Jan. Strenge vorst. Al de kanonneerbooten weg. Met
:nij hetzelf;le.
Dinsdag I r Jan. Met mij hetzelfde. 'sAvonds harde wind en bij
uitstek koud.
Woensdag 12 Jan. Veel ijs in de riviereen zacht drijvende. 'sAvonds
eenige schoten uit de stad. Met mijn ongemak wat beter.
Donderdag I 3 Jan. Met mijn ongemak beter.
Dirsdag 18 Jan. Van Woudrichem op Dalem geschoten.
Woensdag 19 Jan. Omtrent den middag verscheidene schoten van
hier op Woudrichem gedaan.
.Zaterdag 22 Jan. In den vroegen morgen werden alle de buitenposten
in de stad teruggedrongen en er werd veel met klein geweer
gevuurd. Circa 11 uur begon er een bombardement van de batte
rijen aan den Oudendijk en wel met veel hevigheid tot omtrent
4 uur, welke zeer veel schrik en angst veroorzaakte en zeer
groote schade aan huizen en gebouwen heeft toegebracht; zijnde
er verscheidene huizen als dat dat van. de Wed. van Tylingen
op het Eind, Van Zant geheel. van den stoeldraaier Valk, den
verver van der Steen, Bollee, Boxman en meer anderen voor het
grootste gedeelte vernièld en aan zeer vele andere groote schade
aangebracht. Bij mijn dochter Cornelia is er een bom op het
bordes gevallen, welke den steen heeft in stuk gesprongen. Bij
om is er door Gods goedheid weinig of geen schade aangebracht.
In den tuin is er een stuk van een bom, die niet ver moet ge
sprongen zijn, gevonden. Uit Je stad zijn er circa 400 sèboten
naar den overkant gedaan. Na den middag werd er met klein
geweer dicht bij de stad gevuurd. Er is een officier zwaar ge
kwetst bionen gebiacht, die den volgenden dag overreden is.
Een soldaat is er doodgeschoten en verscheidene gekwetst. Van
de inwoners zijn er geen omgekomen en weinig gekwetst.
Zondag 2 3 Jan. In de belegering gelukkig stil. Na den middag is
een vijandelijke officier hier aan de buitenpost buiten de Kansel
poort gekomen en heeft een brief aan den commandant laten
overgeven. Na eenigen tijd gewacht te hebben, is dezelve weder
met een brief vertrokken. De inhoud dier onderhandelingen zijn
geheim. Een iegelijk vreest voor een tweede bombardement.
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Maandag 24 Jan. 's Avonds 11 uur hoorden wij schieten, hetgeen,
den gebeelen nacht tot 's morgens 7 uur voortduurde, zijnde er·
zeer veel bommen en houwitsers in de stad geworpen, welke
importante schade en angst veroorzaakt hebben. Bij het begin
van het bombardement stond de heer De Mey van Oosterhout·
voor zijn comptoir en er komt een houwitzer, welke een zijner
beenen even onder de knie afslaat. Circa halfzeven uur slaat er·
een bouwitzer in ons huis hi�raaast, welke het geheele huis van
binnen aan stuk geslagen heeft en eenige glazen in onze voor
kamer verbrijzeld heeft. Verscheidene buizen als dat van den
beer Bakhuyzen, Docter van Gennip, twee van Arie van Beuse
kom, van Willem van der Pol, van Speelman op den Havendijk
zijn geheel geruïneerd en veel andere zwaar beschadigd. Vele
menschen hebben zich in kelders en kazematten geborgen, onder
anderen mijn dochter Cornelia met haar vier kinderen in den
kelder van den beer Colthoff. De angst en ontsteltenis is bij
een ieder zeer groot, vreezende voor een nieuw bombardement.
Mijn dochter Cornelia had bii den generaal permissie verzocht
om de stad te verlaten. Ook meer andere, hetgeen bun geaccor
deerd werd. Zij ging met de kinderen en haar verder gezelschap
de Arkelpoort uit tot aan de voorposten der belegeraars en
verzocht doorgelaten te worden om zich naar Arkel te begeven.
Dan, bij den commandeerenden officier komende, ging die naar
den commandant, die bij Van der Poel logeerde waarop die
officier, haar uit zijn naam weigerde haar voornemen te vol
voeren en zijn dezelve tot ons leedwezen in de stad moeten
terugkomen. Van avond tot hiertoe, zijnde 10 uur, alles nog stil.
Dinsdag 2 5 Jan. In de tijdsomstandigheden gelukkig alles stil.
Woensdag 26 Jan. Dezen <lag hebben wij onzen kelder zooveel mo!!,e
lijk laten secureeren en opredderen. Circa elf uur hoorden wij schie
ten en is dit zoo door kanon als door het werpen van bommen,
granaten zoo aangehouden tot 's morgens circa 7 uur van Donder
dag 27 Januari, zijnde er veel schrik en schade veroorzaakt. Het
huis van Meulemans i n de Hoogstraat geheel, dat van broeder
Van Meerten voor een groot gedeelte geruïneerd en zijn er aan
zeer veel buizen, het eene meer, het andere min, schade ver
oorzaakt. ln het huis van den heer Mekern is een bom door
de glazen doorgegaan en heeft een Fransch sergeant-majoor
verpletterd. Door 's Heeren onverdiende goedheid zijn wij en
het onze voor schade behoed. Wij namen met onzen knecht,
meiden; de vrouw van Jan Pornpe, Havenaar en deszelfs vrouw
en Willem onze wijk in den kelder. Om 5 uur ging ik op een
legerbed in het klein comptoir liggen, doch koude weinig slapen.
Om 9 uur werd ik weder geroepen, omdat er geschoten werd,_
doch hetgeen meest uit de stad geschiedde. Na den middag is
er uit de stad vrij sterk geschoten. Wij hebben dezen dag den
kelder weer laten secureeren tot op dit oogenblik, zijnde 's avonds·
10 uur alles nog stil.
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Vrijdag 28 Jan. Den avond van den vorigen dag omtrent r r uur
begon wederom een bombardement, hetgeen tot circa halftwee
aanhield. Hierdoor zijn verscheidene huizen, het huis van ten
Hage in de Hoogstraat geheel gemineerd. De lucht koud en
heel wat sneeuwende. De wind Z W.; weinig wiod. Om IO uur
is de heer De Mey van Oosterhout overleden. De heer Rauws 1)
's morgens met twee Fransche officieren naar de voorposten der
Pruisen te Schelluinen gereden. Aldaar een conferentie met den
generaal, die het beleg commandeert 2), gehouden, doch waarvan
niets is uitgelekt.
Zondag 30 Jan. 's Nachts geduchte storm. Daar er om 11 uur niet
geschoten werd, had men hoop dat de nacht gerust zou worden
doorgebracht, doch om 12 uur werd er begonnen met schieten
en werpen met bommen en �rana.ten en wel met zooveel geweld
als nog niet gebeurd was. Dit duurde tot omtrent 6 uur en het
was stil tot 9 uur, wanneer er weder geducht gebombardeerd
en geschoten werd, hetgeen den geheelen dag tol circa halfvijf
continueerde. De schade, hierdoor aan buizen en gebouwen
veroorzaakt, is onberekenbaar, zijnde er verscheidene huizen,
o.a. dat van broeder Van Meerten, geheel geruïneerd en eene
aantal, daaronder dat van mijn dochter Cornelia, voor een groote
gedeelte. Door Gods goedheid zijn wii hier aan huis voore
groote schade behoed. Om 12 uur hoorden wij een zware□e
slag, zijnde er een raam van den lantaarn geheel aan stukkene
geslagen. Ik lag den geheelen tijd in den kelder op een bed ene
mijn zoon en de meiden, buren en knecht met de bunnen warene
bij mii. 's Nachts brandt een buisje naast baas Appeltere geheele
af, gelijk ook een schuur bij Koppenrath. In den Doelen zijne
twee beesten doodgeslagen. 's Middags circa 12 uur viel er eene
houwitzer in twee kisten kruit op de batterij aan den Pelmolen,e
dewelke in de lucht sprongen, zijnde er vijf kanonniers medee
in de lucht gevlogen en daarvan bier en daar stukken o.a. eene
hier voor de deur gevonden en elf andere gekwetst. Ook zijne
er verscheiden menschen gekwetst. De meid van mevrouwe
Van Doeveren is de voet afgeschoten. 's Avonds werd er ver
haald dat er een wapenstilstand voor I 'i dagen gesloten was,e
doch hetgeen den volgenden dag, zijnde :e
Maandag 31 Jan. niet bevestigd werd. Dezen dag liepen er allerlei
geruchten dat er geen wapenstilstand plaats had en de vij
andelijkheden weer opnieuw zouden begonnen worden, doch
hetgeen gelukkig dezen dag niet gebeurde. 's Avonds hoorde
men dat de commandant 3) voornemens was een capitulatie te
sluiten, hetgeen veel menschen hunne sch11ilplaatsen deed ver
laten en hunne huizen betrekken. De nacht liep stil af.
1)eP. A. Rauws, maire.e
2)eZielinsky.e
3)eMet den commandant zal de heer Snoeck wel bedoeld hebbene
Generaal Rampon, den opperbevelhebber.
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Dinsdag r Februari. Dezen dag is er op 0f van de stad niet ge
schoten. 's Morgens hoorde men dat er officieren waren uitge
reden om over de capitulatie te handelen en er werd verspreid
dat dezelve getroffen was. Dan naderhand bleek het dat zulks
niet waar was, zijnde er van deze zijde (zoo men zegt), voor
slagen gedaan, welke niet waren aangenomen, maar naar 's Hage
gezonden zijn, waarop men de ap- of onprobatie afwacht, hetgeen
's avonds voor een bombardement in den volgenden nacht deed
vreezen, doch hetwelk gelukkig geen plaats heeft gehad.
Woensdag .2 Februari. De omstandigheden der onderhandelingen
zijn zeer onbeslist gebleven, zijnde de tijdingen dan eens gunstig
dan weder ongunstig, het laatste het meeste, zijnde echter de
meeste menschen uit hoofde der verzekering, dat er niet ge
schoten zoude worden, naar bed gegaan, zooals wij ook gedaan
en een geruste slaap genoten hebben.
Donderdag 3 Februari. Met de tijdsomstandigheden even twijfel
achtig en ongerust, zijnde er, zoo men zegt, een courier uit
's Hage gearriveerd, doch wat keer de onderhandelingen ge
nomen hebben is onbekend, hetgeen bij de meeste menschen
veel b�nauwdheid verwekt.
Vrijdag 4 Februari. Met de omstandigheden even onzeker.'s Morgens
zijn er drie officieren naar Schelluinen gereden en 's avonds ge
retourneerd, Van den uitslag der onderhandelingen lekte niets
uit, hetgeen een ieder zeer ongerust maakt, hetgeen eenigszins
verminderde daar er van officieren, die iets konden weten, ver
zekerd werd dat een ieder gerust kon naar bed gaan.
Zaterdag 5 Februari. Var.. de omstandigheden weet niemand iets
zekers. Men vernam dat de capitulatie tot stand gekomen was,
Er werd stellig gezegd, dat dezelve naar 's Hage ter ratificatie
gezonden was, zijnde er 's morgens, na gehouden krijgsraad,
bij den Generaal 1) twee officieren uitgereden.
Zondag 6 Februari. Dezen geheelen dag hoorde men niets zekers
of de capitulatie al of niet getroffen en geratifieerd was, hetgeen
een ieder ongerust maakte.
Maandag 7 Februari. Dezen vroegen morgen hoorde men niets zekers.
Dan circa elf uur kwamen er vier Pruisische officieren om de
goederen in de magazi.inen op te schrijven en te verzegelen.
Dezelve vertrokken cire� vier uur. Hieruit kende men zeker stel
len dat de capitulatie gesloten en geratifieerd was. Dit werd aan
het garnizoen bij dagorder gecommuniceerd en aan hetzelve
bekend gemaakt, dat hetzelve krijgsgevangen was en den 2osten
dezer deze stad zoude ontruimen, hetgeen veel neerslachtigheid
en ongenoegen baarde.
Dinsdag 8 Februari. Dezen nacht en ov-erdag is er een aantal
troepen, zoo men zegt wel 700 man, de rivier over wegge
loopeo, zijnde er buiten dat niets gepasseerd.
1)

Generaal Rampon.e
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Woensdag 9 Februari. In de tijdsomst.mdigheden weinig of niets
voorgevallen dan alleen dat er nog veel militairen, zoo men
zegt, zijn overgeloopen.
Donderdag 1n Februari. Dezen ochtend circa 5 uur is er brand
ontstaan in het laatste huis r) aan de Arkelpoort, hetgeen diende
voor een wachthuis, zijnde hetzelve geheel afgebrand, doch
gelukkig heeft zich de brand niet verder uitgebreid. Dezen dag
zijn er eenige Pruisische officieren binnen gekomen en zijn bij
den Generaal 2) geweest. Waartoe zij bier gekomen zijn is
onbekend.
Vrijdag 11 Februari. Dezen nacht veel gedeserteerd, doch zijn er
circa 300 geëscorteerd door eenige Pruisen hier binnen gekomen
en zijn in de Hal gevangen gezet.
Zaterdag 12 Februari. In de tijdsomstandigheden hetzelfde.
Zondag 13 Februari. ;\,iet de tijdsomstandigheden hetzelfde.
Maandag 14 Februari. In de tijdsomstandigheden geen verandering,
Dinsdag 15 Febr. In de tijdsomstandigheden niets van belang voorgevallen.
Woensdag 16 Febr. Idem.
Donderdag 17 Febr. Idem.
Vrijdag 18 Febr. Dezen dag zijn er eeoige Pruisische geëmployeerden
binnengekomen om garnizoens- en artilleriegoederen over te
nemen en zijn bij de ingezetenen ingekwartierd.
Zaterdag 19 Febr. Dezen dag zijn er meer Pruisische officieren binnen
gekomen en bii de voornaamste ingezetenen ingekwartierd. Er
zijn 2 compagniëen gewapende burgers in dienst gesteld om den
volgenden morgen te 8 uur te vergaderen, ten einde de rust te
bewaren.
Maandag 21 Febr. Dezen dag zijn er zeer veel vreemden in de stad
geweest.
Vrijdag 25 Febr. De.:en dag zijn er een aantal Pruisen uitgemar
cheerd, waaronder de officier en de oppasser, die sedert Zondag
bier gehuisvest waren.
Z4terdag 26 Febr. Dezen dag zijn er weder troepen uitgemarcheerd.
Er werden hier 1500 Engelschen verwacht. Dan, door de directie
van de Regeering zijn die op Meerkerk en verder ingekwartierd.
Zondag 27 Febr. Dezen dag werden er weer een aantal Eogelschen
verwacht, doch zijn evenals de vorige buiten ingekwartierd.
Maandag 28 Febr. Dezen dag is er weder veel beweging van in- en
uitmarcheeren van troepen geweest.
Dinsdag 1 Maart. Dezen dag als den vorigen veel bt:weging van
in- en uitmarcheeren van troepen, zijnde er eenige kozakken
binnengekomen, die zeer veel brutaliteiten en baldadigheden bij
1)eVan Dingena van Arkel.e
2)eGeneraal Rampon.e
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de burgers hebben gepleegd. Wij hebben een Hollandschen
officier met een paard gekregen, die zich zeer ordentelijk ge
dragen heeft.
Woensdag 2 Maart. Dezen dag zijn er een aantal troepen, waar
onder veel Engelscheo, hier in- en uitgemarcheerd.
Donderdag 3 Maart. Dezen dag zijn er weer veel troepen in- en
uitgemarcheerd. De inkwartiering zwaar.
Vrijdag 4 Maart. Dezen dag veel troepen, meest Engelsche, in- en
uitgemarcheerd. Voor »de Zwaan« de rivier zoover open dat er
met ponten en schuiten de rivier kon gepasseerd worden en
zijn er veel troepen infanterie, cavallerie en artillerie overgezet.
Zaterdag 5 Maart. Weder veel troepen doorgekomen en overgezet.
Zondag 6 Maart. Alsvoren veel troepen doorgemarcheerd en over
gezet.
Maandag 7 Maart. Alsvoren veel troepen, waaronder 500 Engel
sche huzaren, hier ingekomen en nachtverblijf gehouden, hebbende
wij een officier en twee oppassers, die zeer brutaal waren,
bier ingekwartierd gekregen, die den volgenden dag weer ver
trokken. Voorts veel artillerie hier doorgekomen en overgezet.
Dinsdag 8 Maart. Dezen dag weder 300 man huzaren hier binnen
gekomen en nachtverblijf gehouden, zijnde er weder veel artillerie
bier overgegaan.
Woensdag 9 Maart. Weder veel passage van artillerie enz.
Donderdag IO Maart. Dezen dag is er important veel artillerie door
gepasseerd ec. overgevaren. Dezen voordenmiddag hebben wij
een officier van Oranje-Nassau, komende uit Engeland met twee
oppassers in kwartier gekregen, die zich zeer ordentelijk gedragen
hebben en den volgenden ochtend naar Bommel vertrokken zijn.
Dezen avond om 6 uur zijn Antje met Gallis heel onverwacht
in welstand in een fargon, bespannen met de paarden van den
ouden heer Gallis, hier gearriveerd.
Vrijdag I r Maart. Circa 300 man hier binnengekomen en over de
rivier gezet.
Zaterdag r 2 Maart. Veel bagagewagens hier gepasseerd.
Zondag 13 Maart. Veel bagage van hier naar den overkant gepasseerd.
Maandag 14 Maart. Dezen ochtend zijn er 24 wagens met kruit
ieder van 3000 pond, welke 's nachts tot een ieders angst op
de Groote Markt gestaan hadden, overgegaan en voorts veel
bagage gepasseerd.
Dinsdag 15 Maart. Dezen ochtend zijn de Pruisische jagers sterk
circa 1000 man tot een ieders blijdschap naar \Vezel uitgetrokken >
zijnde er een groot aantal wag;ens en paarden van hier en elders
in rekwisitie gesteld om derzelver bagage enz. te vervoeren.
Dezen avond is er een bataljon Hollandsche troepen, _sterk
circa 900 man, hier binnengekomen en. bij de burg'ers inge
kwartierd.

t
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Woensdag 16 Maart. Dezen ochtend om 6 uur is Gallis vertrokken.
Veel militaire transporten gepasseerd.
Donderdag 17 Maart. Weder veel militaire passage.
Vrijdag 18 Maart. Militaire passage alsvoren.
Zaterdag 19 Maart. Dezen dag zijn er circa 150 Pruisen van de
depots met een aantal officieren ingekomen en bij de burgers
ingekwartierd.
Dezen ochtend kreeg Antje tijrling dat Gallis Woensdag om
4 uur te Amsterdam gearriveerd was, doch niet had kunnen
overvaren, hebbende bij dit Donderdagmorgen gedaan en was
om r 2 uur welvarend thuis gekomen.
Zondag 20 Maart. Veel passage alsvoren.
Maandag 21 »
»
�
»
Dinsdag 22 Maart. Weder een partij Pcuisen binnengekomen.
Dinsdag 29 Maart. Dèzen ochtend zijn er 80 wagens met ammunitie
en patronen naar Zutphen vertrokken en de paarden daartoe
van hier en van de dorpen iu rekwii;itie gesteld.
Viijdag 8 April. Dezen voormiddag circa elf uur is Gallis gearriveerd.
Zondag ro April. Dezen nacht is de heer Goudoever overleden.
Maandag 11 April. Dezen middag om 12 uur zijn mijn dochters
Anna en Cornelia met haar dochter met Antje en Gallis ver
trokken, hebbende ik beo met een Franscben wagen naar Vianen
laten brengen.
Woensdag 13 April. Dezen ochtend kreeg ik een brief van Antje,
waarin zij mij meldde dat zij met baar gezelschap Dinsdagmorgen
om half 10 behoud.m te Purmerend was gearriveerd.
Zaterdag 16 April. Dezen avond om balfelt is mevrouw Van Hoey
overleden.
Dinsdag 26 April. Dezen ochtend om 9 uur is I. H. met een fargon
naar Loenen gereden, vanwaar hij zich ook met een fargon tot
Amsterdam heeft laten brengen.
Zaterdag 30 April. Dezen middag kreeg ik een brief van I. H. waarin
bij mi1 meldde Donderdagmorgen io welstand te Purmerend gear
riveerd te zijn en de vrienden aldaar welvarende te hebben aan
getroffen.
vVoensdag 4 Mei. Dezen voormiddag circa balftwaalf ziin mijn zoon
en dochter (I. H. en Antje?) behouden en in welstand hier
gearriveerd, zijnde om 4 uur van Purmerend vertrokken in de
roef van de nachtschuit op Utrecht en vandaar met den post
wagen herwaarts gereisd.
Maandag 16 Mei. Jaantje met haar kind naar Heusden vertrokken.
Dinsdag 24 Mei. Dezen nadeomiddag om halfeen is I. H. met een
vrij zware koorts van het stadhuis gekomen.
Woensdag 25 Mei. Met I. H. niet beter, hebbende nog de koorts
en is continueel misseli.jk.
14
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Donderdag 26 Mei. Met I. H. niet beter, blijvende de misselijkheid,
hebbende nog koorts, is zeer pijnlijk, kan niet eten en niet slapen.
Vrijdag 27 Mei. Met I. H. niet beter, hebbende niets gerust, gebruikt
niets en is zeer pijnlijk.
Zaterdag 28 Mei. Met I. H. niet beter, hebbende niet gerust en
geen eetlust en wordt zwak.
Zondag 29 Mei. Met I. H. iets doch weinig beter, zijnde de koorts
minder, is toch nog zwak, eet en slaapt weinig.
Maandag 30 Mei. Met I. H. iets beter, hebbende wat geslapen en
wat soep gegeten, de koorts weinig.
Dinsdag 3 r Mei. Met 1. H. iets beter, hebbende weinig of geen koorts
en wat meer eetlust.
Woensdag r Juni. Met I. H. iets beter, hebbende wat gerust, ge
slapen en meer eetlust, wordt ook wat sterker.
D onderdag 2 Juni. Met I. H. iets beter, hebbende met smaak ge
geten en volgens het zeggen van den dokter is door Gods goed
heid het gevaar over.
Vrijdag 3 Juni. Met den zieke beter. 's Nachts nogal gerust en met
smaak gegeten.
Zaterdag 4 Juni. Met I. H. beter, etende met smaak en kan nogal
wat rusten; uitgescheiden met medicineeren. Uitgescheiclen met
stoken en de schoorsteen toe laten leggen.
Zondag 5 Juni. Met 1. H. beterende, hebbende vrij goed gerust.
Maandag 6 Juni. I. H. beterende, hebbende de dokter hem ver
laten.
Woensdag 8 Juni. De beterschap van 1. H. blijft continueeren.
Vrijdag ro Juni. Vreugdebedrijven over den gesloten vrede door
vlaggen, luiden en spelen der klokken en vrijwillige illuminatie,
die vrij algemeen en veel brillaoter dan te voren geweest is.
Van stadswege het stadhuis van voren geillumineerd.
Donderdag 16 Juni. I. H. nadenmiddag om 3 uur naar Dordt gereden op de veiling.
Vrijdag 17 Juni. I. H. 's avonds om acht uur geretourneerd.
Maandag 20 Juni. Eerste aardbeien uit den buitentuin.
Vrijdag 24 Juni. Dezen voormiddag neef Van Wijk hier gearriveerd.
Zaterdag 25 Juni. Dezen middag om halfeen is neef Van Wijk vertrokken. Dezen nacht kwam de zekere tijding dat de Keizer van
Rusland *) hier Zondag zoude passeeren en zijn er veel prepara
tieven tot deszelfs receptie gereed gemaakt.
*) Czar Alexander I (1801-1825) waR een oudere broeder van Czar
Nicol2as I, die hem opvolgde. Czar Niko'aa-; I werd opgavolgd door
zijn zoon Alexander II, deze door zijn zoon Alexander III en de laatste
door zUn zoon Nikolaas II, den tegenwoordigen Czar van Rusland. In
1814, na den val van Napolrnn en diens ve·banning naar Elba, kwam
Czar Alexander I, die in Engeland en Frankrijk gewee�t was, ook in
Holland, met het doel een bezoek te brengen aan Zaandam, waar zijn
voorzaat Peter de Groot'l eenigen tijd als scheepstimmerman op de werf
van Lijnst Teeuwiszoon Rogge werkzaam geweest was en gewoond had
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Zondag 26 Juni. Circa een uur kwam de Gouverneur I) hier aan
en werd door een Commissie uit den Raad, die om elf uur ver
gaderd was, met den President 2) aan het Hoofd verwelkomd.
's Avonds om 8 uur kwam er door een koerier uit Br�da tijding
dat de Keizer op zijn vroegst Dinsdag zou arriveeren. Er was
veel beweging in de stad, zijnde de meeste huizen groen gemaakt.
Dinsdag 28 Juni. De Keizer verwacht, doch niet gekomen.
Woensdag 29 Juni. Van de komst des Keizers niets zekers ver
nomen. Er kwam tijding dat de Erfprins hier zou komen om
den Keizer te recipieeren, doch dit is niet gebeurd.
Donderdag 30 Juni. Dezen ochtend vroeg kreeg mijn zoon door een
boodschap van den heer Gouveroeur de tijding dat de Keizer
zeker dezen dag hier zou arriveeren. Zijnde daarvan verwittigd
door een expresse van den heer Hultman, Gouverneur van
Brabant 3), die daarbij liet weten dat Hoogstdezelve den vorigen
dag 's middags circa vier uur te Antwerpen was aangekomen en
dezen mor14en vroeg van daar zoude vertrekken, zijnde de post
paarden om drie uur besteld. De Gouverneur verzocht dat
gem. mijn zoon, de President van het Tribunaal, de commandant
van de stad en de commandant van het garnizoen om 8 uur
bij ZijoEd. zouden komen. Aldaar werd geresolveerd dat de
Gouverneur den Keizer te Sleeuwijk zou recipieereo en de re
geering aan deze zijde. Om 10 uur vergaderde de Raad en
aldaar werd besloten dat een commissie, bestaande uit mijn
zoon, den President van Appeltere, de heeren Raden Mekern en
Van Nispen, den Keizer onder aan de trap van het veer, hetwelk
in bet eenvoudige huisj�. Hij was den 29aten Juni 1814 te Antwerpen
aangekomen met zijn gevolg, bestaande uit den opper-hofmaarschalk
Graaf Tolstoi, den Prins Wolonsky, adjudant en kwartiermeester
generaal, den luitenant-generaal 0uvarow, adjudant, den overste Borosin,
vleugel-adjudant en den Staatsraa'.l. Vyller, lijfarts. Daar werd hij, namens
den Souvereinen Vorst, begroet door den luitenant-generaal Baron von
Phull, die hem ttidens zijn verblijf in Holland bleef toegevoegd. Van
Antwerpen reisde de Czar via Breda-Zundert-Oosterhout langs den
grooten straatweg tot Sleeuwijk, waar hij met de pont werd overgezet
naar Gorincbem. Vervolgens bezocht hij Dordrecht, Rotterdam, 's-Graven
hage, Katwtik, Haarlem, Amsterdam, Broek in Waterland, Zaandam en
UtrPcht, vanwaar hij over Nijmegen ons land verliet.
Zie over dit bezoek aan Holland het werkje van mr. Jacobus Schel
tema: ,,Alexander, Keizer van Rusland in Holland en te Zaandam in
181{". Amsterdam 1814, 8°. Het relaas van het bezoek te Gorkum beslaat
in dit boekje een 4-tal bladzijden. De heer Snoeck is in zijn dagbMk
verhaal meer gedetailleerd An geeft er meer lokale kleur aan, zooals te
begrijpen was in dezen volbloed Gorkumer.
1)eF. Baron van Leyden tot Westbarendrecht, gouverneur van hete
zuidelijk deel der provincie Holland.
2)eDe vroegere maire, toen President P. A. Rauws.e
3)e Mr. C. G. Hultman, gewezen landdrost van Maasland, onder dee
regeering van Koning Lodewijk, daarna prefect van Vaucluse (waar hij
De StasRart verving), vervolgens prefect van de monden van den IJsel
en in 1814 Gouverneur van Brabant.

met een tent van boven gedekt en van onderen met vloerkleeden
belegd was en de leden van den Raad Denzelve op den dijk zou
den ontvangen. Er werd ook een commissie, bestaande uit den heer
Van Hoey met nog drie of vier Raden; waaronder ik, benoemd,
die Zijne Majesteit aan het buis van juffrouw Mondt zoude op•
wachten. Aldaar was een déjeuner dinatoire, hetgeen reeds tegen
Zondag besteld was, in gereedheid, zijnde Koppenrath naar
Utrecht gezonden om druiven, perziken en meloenen te halen.
Om halfelf verscheen de Gouverneur in den Raad en ging met
de Presidenten van het Tribunaal en den Raad, den Commandant
van de stad en het garnizoen, geëscorteerd door een detachement
van de schutterij, naar het veer aaa de Zwaan, vanwaar dezelve
met den Generaal Sandick 1) die reeds verscheiden dagen bier
was geweest, naar Sleeuwijk overvoer. Daar het 4 uur en dus
vrij laat werd, vreesde men dat de Keizer niet in de stad zoude
komen en liet de President aan de voornoemde commissie over om
zich ook naar buiten te begeven ten einde den Keizer te kunnen
zien, welke daarop direkt een rijtuig liet bestellen en daarmede
n;1ar buiten reed. Voor den middag waren er eenige beeren van
het keizerlijk gevolg vooruit in vijf koetsen bier gekomen en
met vier daarvan met zes· en een met vier paarden, die hier
gereed stonden, van hier naar Rotterdam gereden. Er lag te
Sleeuwijk een boeier benevens het schip van Jan de Keyzer
gereed om Z.M. over te brengen. Circa halfvijf zag men aan
de overzijde beweging en werd een groote vlag aan de mast
geheschen, zijnde dit het afgesproken teeken dat de Keizer aan
boord was. Aanstonds begon men hier de klokken te luiden en
te bespelen en het geschut te lossen, waaruit 10 r schoten bij
het aankomen en gelijk getal bij het vertrek moesten gedaan
worden. Er waren een aantal kleine vaartuigen met vlaggen en
wimpels op de rivier en alzoo de wind N. W. was en bard
genoeg woei om spoedig over te zeilen, gaf dit een aandoenlijk
en verrukkend gezicht. Aan deze zijde stonden er duizenden
van menschen op den dijk. De optrede van de trap was aan
weerszijden afgebarricadeerd en er was vergund dat aan de eene
zijde dames mochten staan, hebbende mijn dochters Cornelia en
Adriana daarvan geprofiteerd; zijnde de andere zijde voor de
leden van den Raad gedestineerd. De Keizer was verzeld van
een Kamerheer, den Gouverneur en den Generaal Sandijk.
Zoodra de Keizer uit het vaartuig stapte, werd er door de
samengevloeide menigte herhaalde hoezee's aangeheven. De
Keizer op den ondervoet van de trap zijnde, naderde de
commissie Z. M. en werd Dezelve door den beer President van
het Tribunaal 2) met een aanspraak gecomplimenteerd, welke
door Z. M. minzaam werd beantwoord onder anderen zeggende
r�f: liii \·eel achting voor zijn land, maar ook voor Hollaod had.
---1)n0. z. van Sandick, commandeerende het 3e militaire arrondissement.n
2)nMr. S. C. van Appe]tqre. De aanspraak werd in 't Fransch gedaan.n
Ze komt in Hollandsche vertaling voor in liet hiervoren aang13haalde
werkj'3 van Scbeltem:,,.

---
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De Franscbe predikant Reuchlin kwam ook de trap af en
maakte een kort compliment. Z. M. verzocht zijnde de stad met
Hoogstdeszelfs tegenwoordigheid te vereere□ na:n dit aan, ging
de trap op in een koets, welke van den heer Sweerts ter leen
verzocht was, met zes paarden bespannen, vergezeld van zijn
kamerheer, den heer Gouverneur en den beer Appeltere, die
daartoe verzocht was en reed naar de stad, geëscorteerd door
een detachement dragonders. De generaal, de officier van de
genie en de leden van den Raad volgden in rijtuigen, die gereed
stonden. De leden der commissie, waaronder ik mij bevond,
klommen in een rijtuig, dat gereed stond en reden de Waterpoort
in, de Tolsteeg af en wij kwamen, daar de koets van den Keizer
stapvoets door de stad reed, nog tijdig genoeg om Daozelve te
recipieeren. Z. M. aan het huis juffrouw Mondt gekomen zijnde,
werd door een ontelbare menigte, die op de Markt en in de
huizen rondom dezelve verzameld was, door algemeene hoezee's
verwelkomd. Uit de koets gestapt zijnde, ging Dezelve in de
voorkamer en na een zeer kort verblijf aldaar naar de achter
kamer, alwaar een tafel met ververschingen van vleesch en
vruchten gereed stond. Z. M. door mijn zoon dit aangeboden
zijnde, bedankte daarvoor, zeggende reeds wat gebruikt te hebben
en niets te begeeren dan wat vruchten en at van een schoteltje
drie perziken en daarna eeoi�e stukken meloen. De heer
Van Aken schonk een glas rooden wijn in. De Keizer dit ge
bruikende, nam er nog ëen en verlaagde zoeten wijn, waarop
hem een glas Malagawiin werd aangeboden, hetgeen bij uitdronk.
In het huis en op de plaats waren veel meoschen en dewijl de
Keizer voor de glazen stond, bad een ieder goede gelegenheid
Hem te zien. Na circa een half uur vertoefd te hebben kwam
het rijtuig. zijnde een open kales met zes paarden bespannen
voor de deur, waarin Z. M. met Deszelfs Kamerheer en twee
bedienden instapten en onder het menigvuldig roepen van hoezee
van de samengevloeide menigte wegreed, zijnde geëscorteerd
door een detachement dragonders, die order hadden hem tot
Papendrecht te vergezellen, doch die de Keizer buiten de Kan
selpoort bedankte, zeggende niet gewoon te zijn om met escorte
te reizen. Zijnde in ruim 1 ¼ uur naar Papendrecht gereden. Na
het vertrek werd er vanwege den President van het Gemeente
bestuur met bekkenslag uitgeroepen dat een ieder om gele
genheid te geven van hunne tevredenheid over de komst des
Keizers te toonen, werd toegelaten en aangemaand derzelver
huizen doch vrijwillig te illumineeren, hetgeen met algemeene
blijken van welwillendheid geschiedde, zooals ook het stadhuis
met meer smaak als wel voorheen geïllurnioeerd werd. Er
heerscbte dien avond en nacht tot den volgenden ochtend een
algemeeoe vreugde en vroolijkheid. De leden der Regeering, die
van het Tribunaal, de stadscomrnandant en die der militie enz.
werden 's avonds in den Doelen genoodigd om hetgeen voor
den Keizer was gereed geronkt te consurneeren, zijnde daar de
15
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meeste verzochten gecompareerd en is alles daar en overal zonder
de minste confusie, ongelukken of onaangenaamheden afgeloopen.
Ik heb voor de partij bedankt en beo alleen thuis gebleven.
Dinsdag 5 Juli. Broeder en zuster Verboom met de kinderen van
neef Van Reeden hier gearriveerd. Logeereo bij neef Pompe.
Donderdag 7 Juli. Broeder en zuster Verboom vertrokken. De
familie Mertens met Keetje en 1. H. bij Jaantje gegeten.
Woensdag 20 Juli. Algemeene dankdag. Gepreekt:
's Morgens 1/s tien Ds. Thooft, Ps. 66 vs. 1 .3 en 14, gecollect. f 88. »
» 1.30.Nadenmiddag 2 uur Ds. v. Doorne, Esra 9 vs. r.3,
>
» 80.
's Avonds 1/s zes Ds. Ernst, Joël 2 vs. 2 r,
Bus » 8.16
Zijnde deze plechtige dag stichtelijk en in stilheid afgeloopen,
hebbende de Allerhoogste het zoo gunstig met het weer bestierd
dat wij zonder door onweer ot harde wind benauwd en ver
schrikt te zijn de godsdienst hebben mogen bijwonen, hebbende
ik 's middags Ds. Van Doorne met veel genoegen gehoord en
's avonds de zoogenaamde bidstond bijgewoond.
Woensdag 24 Aug. Groote parade, diner in den Doelen en illumi
natie. 1)
Vrijdag 18 Nov. Dankstond en illuminatie. Bal in de societeit.
Bijeenkomst in den Doelen. 2)
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1815.
Vrijdag 17 Maart. Dezen namiddag I uur is de Souvereine Vorst
als Koning der Vereenigde Nederlanden, Prins van Oranje en
Hertog van Luxemburg onder het losbranden van ror kanon
schoten geproclameerd, zijnde de Regeering in kostuum ver
gaderd en het garnizoen en de schutterij in de wapenen geweest.
Dinsdag 20 Juni. Dezen avond kwamen er hier onderscheidene tij
dingen dat de Frar.schen Zondag den 18en dezer door de Geal
lieerden totaal geslagen waren, ziinde er hardnekkig gevochten.
De Erfprins van Oranje 3) bad 's avonds om 8 uur een kogel
door den linkerarm bij de schouder gekregen, doch was niet ge
vaarlijk. Den vijand zijn meer dan I oo stukken kanon afgenomen.
Woensdag 2 r Juni. De op gisteren aangekomen tijdingen zijn heden
door onderscheidene Staatscouranten bevestigd en hebben veel
ingezetenen dezer stad hunne vreugde door het uitsteken van
vlaggen betoond.
Dinsdag 27 Juni. Dezen ochtend kwam er een ex'ra ordinaire Haag
sche courant, waarin gemeld werd dat Buonaparte, in een
wanhopigen toestand over zijn totale nederlaag, naar Parijs in
1)eVerjaarda� van den Souvereinen Vorst.e
2)eEerste verjaring van de afschudding van 't Fransche juk door hete
Nederlandsche volk.
3)ePrins Willem, de latere Koning Willem ILe
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Fransche juk door het

burgerkleederen was vertrokken. zeker om eenig middel tot
herstel te beproeven, dat hij dan, aldaar aangekomen zijnde,
gearresteerd en tot afstand zijner aangenomen waardigheid was
genoodzaakt geworden, zijnde die tijding door particuliere be
richten en in den laten avond door een extra-ordinaire Staats
courant geconfirmeerd, hebbende de ingezetenen dezer stad door
het uitsteken van vlaggen en 's avonds vrij algemeene vrijwillige
illuminatie en gepaste vrooliikheid hunne vreugde aan den dag
gelegd. Van stadswege werd er een vlag op den stadhuistoren
gezet en het carillon bespeeld.
Dezen voordenmiddag heeft de op Maandag door den President
in den Raad voorged.1agen collecte ter inzameling van pen
ningen voor de gekwetsten plaats gehad, zijnde dezelve in vier
stadswijken door de wijkmeesters ieder geassisteerd door twee
leden uit den Raad verricht en is er gecollecteerd:
in wijk A f 121- 18B

C
D
nog

276-18-8
207- 8-4

147- 6-4
6759-11-

rno pond rijst
100 pond pruimen
.30
getaxeerd op --"-----789-11W oensdag 5 Juli. Dank- en bededag.
Vrijdag I Sept. Dezen avond om half 5 is de Kroonprins met klein
gevolg hier gearriveerd en zonder zich op te houden naar het
veer gereden de Waterpoort uit. Een deputatie uit de Regeering
en het Tribunaal, welke Z. H. aan de posterij, waar versche
paarden besteld waren, opwachtte, was dus niet in staat Hoogst
Dezelve in de stad te complimenteeren, maar kwam te voet even
voor het afvaren der pont en maakte haar compliment in de pont.
Woensdag 1.3 Sept. Dezen middag circa 12 uur zijn H. K. H. de
Princessen van Oranje en van Brunswijk I) met eenig gevolg in
vier koetsen met zes paarden alhier 12earriveerd, zijnde op den
Arkelschen dijk boven aan de stoep door den President en twee
Heeren Raden gerecipiëerd en gecomplimenteerd. Vervolgens
zijn dezelve verzocht aan den Doelen, alwaar versche paarden
gereed stonden, te willen afstappen, hetgeen geaccepteerd werd,
zijnde aldaar door een commissie uit den Raad benevens eenige
dames, waaronder mijr.e dochters Anna en Cornelia, ontvangen
en aan dezelve eenige ververscbingen, welke gereed gemaakt
waren, aangeboden, waarvan gebruik gemaakt werd. Na bijna
een uur vertoefd te hebben, ziin dezelve met baar gevolp; ver
trokken, zijnde door den President en eenige heeren en dames
tot aan het veer geconduiseerd en hebben hare reis over Breda
naar Antwerpen voortgezet.
---]) De moeder en de zuster van Z. M. Koning Willem I.

6o
Donderdag 12 Oct. Dezen middag 12 uur zijn de Princessen van
Oranje en van Brunswijk hier van Brussel gearriveerd en hebben
geen gebruik gemaakt van het dejeuner, dat in den Doelen
gereedgemaakt was, maar zijn, na van paarden verwisseld te
hebben, de stad doorgereden en hebben hare reis vervolgd. Er
was een deputatie uit de Regeering naar Sleeuwijk gevaren om
haar te complimenteeren.
Zaterdag 30 Dec. Dezen avond laat kreeg mijn zoon met een
expresse de tijding dat de Koning den volgenden dag vroegtijdig
hler zoude komen en nachtverblijf zoude houden.
Zondag 3 1 Dec. Dezen ochtend was de Raad vergaderd en ging
het grootste gedeelte naar het manhuisland om den Koninf!. met
Prins Frederik en Deszelfs gevolg te recipieeren en is Z. M.
circa 2 uur gearriveerd en aldaar door mijn zoon gecomplimenteerd.
Vervolgens reed Z.M. naar den Doelen, alwaar Deszelfs logement
besteld was en werd aldaar door een commissie uit den Raad
gerecipieerd. Z. M. gaf aan alle collegiën audientie, woonde
's avonds om 6 uur den dank- en bidstond, welke door Ds. Quant
fort verricht werd, bij. 'sAvonds tegen 8 uur was mijn zoon
bij Z.M. te dineeren gevraagd, alwaar de hoofden der collegiën
dezelfde eer genoten. 's Avonds was de geheele stad geïllumineerd.

1816.
Maandag I Januari. Dezen voordenmiddag 1) is Z. M., nadat Z. M.
mijn zoon ontboden en hem een wissel van f 500.- om uit te
deelen aan de ingezetenen, die door het water zijn bezocht
geweest en f 300.- voor Dalem had doen ter hand stellen, om
11 uur met zijn gezelschap naar 's Hage geretourneerd, zijnde
een ieder over deszelfs minzaamheid voldaan. De godsdienst
oefening, welke wegens het verblijf van Z. M. 's morgens niet
gehouden is, heeft 's avonds plaats gehad en is dezelve door
Ds. Quantfort (was 10 Dec. 1815 door Ds. Ernst bevestigd)
waargenomen.
Dezen voordenmiddag is de Regeering veranderd en zijn tot
burgemeesteren geïnstalleerd de heer I. H. G. van Borcharen,
mijn zoon, Joh. Hendrik Snoeck en - - - - - - - 1) 't Was hoog water met ijsgang.

Hier eindigt 's heeren Snoeck's daitboek. Zijn toestand zal hem
niet meer veroorloofd hebben verder iets te boek te stellen. Kort
H.A. v. G.
daarop, den 14 Maart 1816 1 overleed hij.
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