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nieuwe situatie minstens het maatschappelijke ste aanstelling in 16 17 raakte hij, bij de uitoefe-
peil van hun voorouders te bereiken. Ook bij ning van zijn functie, in conflict met een zeke-
Lijsbeth, die blijkens latere gegevens, eerzuch- re Maerten Corneliszoon Molenaer. Abraham
tig en doortastend was, zal deze drijfveer een werd geschopt, geslagen en uitgescholden voor
grote rol hebben gespeeld, zeker nadat haar jon- schelm, wurger en molenaarsduivel. De mole-
gere broer, de reeds beschreven Jaques, ten dele naarsvrouw zag kans als afscheidsgeste de
door een samenloop van omstandigheden, in inhoud van een goed gevulde pispot over
1616 op betrekkelijk jeugdige leeftijd het nage- Abrahams fraaie zwart-lakense jas uit te stor-
streefde ideaal reeds had bereikt. Met enige ten. Wij kunnen ons voorstellen dat het gezin
fantasie kunnen we ons voorstellen dat in de Taelman bij vaders thuiskomst onaangenaam
avonduren, na gedane zware arbeid, boven de verrast moet zijn geweest, Gelukkig was er, aan
bakkerij aan de Doelenstraat, menig gesprek is het einde van de straat achter het
gevoerd over de mogelijkheden om door te bre- Doelenpoortje, de dagelijks met helder water
ken naar een betere financiële en maatschappe- gespoelde stadssingel, waarin de aangerichte
lijke positie, De uiteindelijke beslissing om schade snel kon worden hersteld. Abraham
voor Abraham te dingen naar een functie als diende een officiële klacht in. Toch was er ook
pachter van de accijnsop  het ‘gemaal’ (gemalen
produkten) was hiervan een redelijk logisch
resultaat.

Het zal het echtpaar niet onbekend zijn
geweest, dat in de Republiek het werkelijk gro-
te geld niet werd verdiend in de handel, maar in
het corrupte traject, gelegen tussen de kleine
belastingbetaler en de hoogste regeringsfimc-
tionarissen, Als belastingpachter moest het
mogelijk zijn in dit traject door te dringen, om
bij gebleken geschiktheid, ook zonder zelf cor-
rupt te zijn, een meer dan redelijke boterham te
verdienen. Door te kiezen voor ‘het gemaal’
kon Abraham in een wereld blijven, die hij als
bakker reeds kende. DDE  forse gestalte van
Abraham, die niet voor niets ‘De Reus’ werd
genoemd, zou een extra en \ belangrij k voordeel
opleveren bij de contacten met de menigmaal
weerspannige belastingplichtigen. Het blijft de
vraag of Abraham helemaal gelukkig is geweest
met het plan. Zoals later menigmaal zal blijken
waren er zeer onaangename kanten verbonden
aan het pachtersvak, kanten welke we niet zon-
der bedenkingen kunnen associëren met de
figuur Abraham, die bekend stond als een
geslaagd poëet en rederijker. Toch werd er
doorgezet. Omdat het echtpaar zelf nog niet
kapitaalkrachtig genoeg was, moesten er naast
‘medestanders’ ook ‘borgen’ komen, Lijsbeth,
waarschijnlijk een handig ‘verleidster’, deed
met succes een beroep op haar vader Arnoult en
haar oom Joris Petrinus, om als zodanig op te
treden. Over borgen van de kant van Abraham
wordt niet gerept.

Op 3 1 januari 1617 zette Abraham voor 3250
gulden in voor het verkrijgen van de ‘pacht op
het meel’. Hij was ‘winnende’.

De weg omhoog!
De gebeurtenissen in de aanvangsjaren van zijn
pachterschap waren voor Abraham zeker niet
bemoedigend. Reeds enkele weken na zijn eer-

naderhand nog regelmatig sprake van lichame-
lijk geweld van de zijde van onwillige belas-
tingplichtigen.

In 1618 volgden, zoals reeds in aflevering 1
gemeld, andere moeilijkheden. Abraham was
niet bij machte op de gestelde tijd het overeen-
gekomen deel van de pachtsom te betalen.
Arnoult Carlier, zijn schoonvader en borg, die
hem niet kon helpen, werd gegijzeld in herberg
‘Het Herthuys’. Op korte termijn kon er echter
een regeling worden getroffen. Abraham ver-
saagde niet, hij breidde zijn werkterrein uit. In
162 1 trad hij nog steeds op als pachter van ‘het
gemael’, maar bovendien inde hij de brande-
wijnaccijns. In later jaren verrichtte hij hetzelf-
de werk nog ten behoeve van de accijns op het
‘bestelier’ (vlees en spek), het ‘varckenschou-
wen’ en het ‘brandthout’. Overigens werd hij
menigmaal geholpen door zijn zwagers, die als
medestanders optraden.

Inderdaad kwamen er door het pachterswerk
nieuwe openingen. In 162 1 werd Abraham beë-
digd als poorter van Gouda. Kort hierna, in
1623, zien we dat hij, nog steeds wonende in de
Doelenstraat, van de stedelijke overheid verlof
krijgt om bier te tappen en dus als herbergier op
te treden. Hij bleef daarbij volop in functie als
pachter, zodat we aan mogen nemen dat het
daadwerkelijke bestier van de herberg voor
rekening van Lijsbeth zal zijn gekomen.

Pachter en poëet
Bij een figuur als Abraham, herbergier, belas-
tingpachter en, getuige de aan zijn kinderen
gegeven namen, ook overtuigd calvinist, denkt
men niet direct aan artistieke activiteiten. Uit
een bericht van het jaar 1620 blijkt echter,‘dat
hij een succesvol rederijker is, die op het feest
van de Mechelse kamer, genaamd ‘de Peoen’,
als lid van de Haastrechtse kamer ‘De
Balsembloem’, een ‘referein en een nieuw lies
deke’ mag voordragen. ‘De Balsembloem’ was
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Café Restaurant “Het Schaakbord” volgens een advertentie in de “Gids voor Gouda ”  tiun 1894.

in feite een Goudse kamer, met hoofdzakelijk
leden van Zuid-Nederlandse afkomst. Ze was in
16 17 opgericht als tegenhanger van de eeuwen-
oude, algemeen erkende kamer ‘De Gouds-
bloem’. De overheid stond afwijzend tegenover
de nieuwe kamer, maar liet volgens goed Gouds
gebruik haar ,activiteiten oogluikend toe. Het
was de ‘Vlaamse’ kamer echter verboden deel
te nemen aan wedstrijden in andere steden.
Waarschijnlijk zijn de Zuid-Nederlandse leden
echter zo belust geweest om zich, gebruik
makende van het lopende Twaalfjarige Bestand,
in hun vroegere vaderland te manifesteren, dat
zij zich als een Haastrechtse kamer hebben
laten inschrijven, daarmede, het Goudse verbod
ontduikend. Gezien zijn ondernemende karak-
ter is het niet onwaarschijnlijk dat het idee hier-
voor van de zelf nauw betrokken Abraham
afkomstig was.

De kleine herberg in de Doelenstraat bood
kennelijk te weinig mogelijkheden en werd na
vijftien jaar verlaten. In 1627 werd Abraham
genoemd als waard van de ‘Gouwe Wagen’, een
gerenommeerd etablissement op de Kleiweg.
Een jaar later een volgende stap. Op 27 maart
1628 kochten Abraham en Lijsbeth één van de
oudste en meest bekende Goudse herbergen,
bekend als ‘Het Schaeck’, eveneens gelegen
aan de Kleiweg (nrs 15 en 16). Dit pand, later
genaamd ‘Het Schaekbord’, werd reeds in 1408
als herberg genoemd en heeft als zodanig
bestaan tot in,  het jaar 1969. Vele oudere
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Gouwenaars hebben nog goede herinneringen :
aan deze zaak.

In de tijd van Abraham en Lijsbeth vormde
‘Het Schaekbord, als eindstation van het ”
‘Wagenveer’ Amsterdam-Gouda, voor de mees-
te aankomenden een eerste aanlegplaats. Het
was een grote herberg met achter het voorhuis
ruime stallen, waar rijtuigen en paarden een
geriefelijk onderdak konden vinden, Bovendien
was er, zoals op diverse plattegronden is te zien, ”
een groot erf met hooiberg, Ook in deze zaak ‘_
zal een zeer groot deel van het herbergierswerk
voor rekening zijn gekomen van Lijsbeth, daar-
bij volgens zeventiende-eeuwse gewoonte ”
steeds meer geholpen door haar omstreeks 16 15
geboren kinderen Marcus en Rachel.

Jannetge Braye, de moeder van Lijsbeth, had
veel vertrouwen in haar forse schoonzoon. Na
het overlijden van Arnoult en de verkoop van
het huis aan de Vogelenzang betrok zij een pand
in de onmiddellijke nabijheid van ‘Het Schaek-
bord’, op ,de  hoek van Kleiweg en Elsmarkt
(thans Turfmarkt 2/4). Abraham hielp haar ver- ‘\’
scheidene malen met zakelijke problemen. In
het bijzonder bij het innen van achterstallige
schulden zal zijn forse gestalte voor een extra
uitstraling hebben gezorgd.

Door het succes in zaken zal het prestige van
het echtpaar zeker zijn gestegen. In 1628, wel
wat laat, werd Abraham opgenomen in de ste-
delijke  schutterij en kort hierop,volgde  zijn aan-
stelling als vuurschouwer. Evenals indertijd

v -



zijn, schoonvader ontwikkelde hij zich tot een
van de voorlieden van de ,Zuid-Nederlandse
gemeenschap. Hij trad menigmaal op als voogd
borg, getuige,of anderszins als ste:un  en toever-
laat.

Het overlijden van Abr:aham
Het zware-leven heeft Abraham niet onberoerd
gelaten. Op het tijdstip dat hij volop resultaten
kon oogsten, liet zijn lichamelijke gesteldheid
hem kennelijk in de steek. We zien althans dat
er in juli 1633 een testament ,werd gemaakt,
waarin onder meer het volgende te lezen staat:
‘Abraham Marcusse Taelman, woonende int
Schaekbort op de Cleywegh binnen deser  stede,
mitsgaders Lysbeth Aernouts Carlier sijne
huysvrouwes  mij notaris als beyde,getuygen  wel
bekent. Leggende de voornoemde Abraham
syckelick op sijn bedde,  nochtans sijne redenen,
memorie, verstandt ende  vyff sinnen, beneffens
de voorschreven sijne huysvrouwe, die cloeck
ende  gesont was, volcoomentlick hebbende
ende  gebruyckende, als opentlick bleeck’.
Abraham en Lijsbeth benoemden elkaar over en
weer tot universeel erfgenaam. Wel waren er
financiële en andere bedingen voor wat betreft
de twee kinderen. De langstlevende was gehou-
den ze ‘te laeten  tot alimentatie ende  op te voe-
den in nette devoote kleden en aensien, d’selve
in alle tucht en eerbaerheyt gelijck een goed-
borstig vader ofte moeder schuldich is en
behoort te doen’.

heel ,kort na het opma-
Cijsbeth, zoon Marcus
1 achter.

ran  Lijsbeth met Jan

Abraham stierf reeds
ken van het testament. _
en dochter Rachel blever

Het tweede huwelijk v -
Claeszn Clouwer
In minder dan twintig jaar hadden Abraham en
Lijsbeth kans gezien om vanuit een onaanzien-
lijke bakkerij aan de Doelenstraat eigenaars te
worden van één van de meest befaamde herber-
gen van Gouda. Het is moeilijk om vast te stel-
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de herberg moet innen, blijkt ze heel goed haar
eigen boontjes te kunnen doppen. Toch moest
ze de sterke arm van Abraham letterlijk deerlijk
hebben gemist, zeker bij herbergruzies welke,
volgens de gebruiken des tijds,  ongetwijfeld
menigmaal voorkwamen. Lijsbeth hertrouwde
dan ook binnen een jaar na het overlijden van
Abraham, op 26 februari 1634, met een 30-jari-
ge jongeman, slechts acht jaar ouder dan haar
eigen zoon. Jan Claeszn Clouwer, de uitverko-
rene, was één van de zoons van Claes Lamber-
tuszoon, een welgestelde uit Amsterdam
afkomstige hennepkoper.

Lijsbeth bleef haar eigen zaken regelen. In
november 1635 ‘constitueert en volmachticht’
zij procureur J a n  C l a e s s  Bontebal  t e
Sevenhooven (Zevenhoven, zuid-westelij k van
Mijdrecht), ‘specialicke omme  uyt naeme en
van weghe haer  constituante waer te nemen alle
meiningen, questien en geschillen als zij alom
ten platten lande qualiteyt precyse alreeds uyt-
staet ende  noch soude  mogen krijgen’. De keu-
ze van een functionaris uit Zevenhoven wijst
erop dat Lijsbeth in de buurt van deze kleine
plaats belangen had verworven. Dit is een eer-
ste aanduiding van een verwevenheid van de
Carlier-familie met dit gebied, welke bij het
wedervaren van volgende generaties nog sterker
zal blijken.

Eén en ander houdt bepaaldelijk niet in, dat
Jan Claeszn zijn mannetje niet zou staan.
Integendeel, alles wijst erop dat Lijsbeth, zeker
zakelijk gezien een uitnemende keuze heeft
gemaakt, terwijl er ook geen enkele aanwijzing
is betreffende moeilijkheden in de persoonlijke
sfeer. Jan Claeszn wist dat bij zijn afwezigheid
‘Het Schaekbord’  in goede handen was. Naar
het voorbeeld van Abraham was hij dan ook
actief als belastingpachter en als koper en ver-
koper van onroerend goed.

Het overlijden van Lijsbeth
Het huwelijk zal bijna tien jaren duren. In

ren  of bij dit proces één van de partners de uit-
gesproken drijvende kracht is geweest, of dat er
sprake was van een zeer geslaagde samenwer-
king. Waarschijnlijk zal de voortvarende en
zeker niet makkelijke Lijsbeth, die in hoge mate
voldoet aan het beeld van de zeventiende-eeuw-
se ondernemende middenstands-vrouw, toch
wel hebben gedomineerd. Zo blijkt uit diverse
notariële en andere~stukken,  dat ook de gehuw-
de Lijsbeth gewend was bij conflicten met der-
den haar zaken zelf te regelen en waar nodig
akten te tekenen, zonder haar echtgenoot hierbij
als voogd op te laten treden. Ook als zij na de
dood van Abraham openstaande vorderingen,
wegens ‘Slaep- of logeergeld’ of verteringen in

december 1643 vinden wij de familie-notaris
Douw aan het bed van Lijsbeth voor het opma-
ken van haar testament. Ook aanwezig waren
zoon Marcus en dochter Rachel. In de volgens
de gebruikelijke formule opgestelde inleiding
vinden we onder meer een indicatie betreffende
de kennelijk terminale ziekte, waarvan Lijsbeth
het slachtoffer is geworden, De genoemde inlei-
ding luidde als volgt: ‘In den name des Heeren,
amen. Kennelick ende  openbaer sij eenen  yege-
licken, hoe dat in den jare  nae der geboorte des-
selfs ons Heeren duysent seshondert ende  drie
en veertich opten  18en decembris nae de mid-
dach  de clocke ontrent twee uyren, íck
Dominicus Douw, openbaer notaris bii d e n
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Hove van Hollant peadmitteert. residerende Reeds voor de begrafenis in de februari-kille

Schaekbort, getrout hebbende Lijsbeth Arnouts
Carlier, boven op ‘t voorcamertgen. Allwaer wij
d’selve Lijsbeth Arnouts hebben vinden leggen
op haer  bedde,  wesende van Godt almachtich
gevisiteert met een accident in de tonge,  soodat
sij niet wel spreecken conde’,  Lijsbeth overhan-
digde een geschrift  ‘met haer  eygen handt

\ geschreeven’, waarin zij vastlegde dat na haar
overlijden uit haar na te laten boedel een bedrag
van tweeduizend gulden moest worden belegd
ten behoeve van haar zoon Marcus en haar
dochter Rachel, die van dit bedrag de jaarlijkse
renten ,zullen genieten. Op 15 januari daarop-
volgend werd de notaris wederom ontboden. De
regeling betreffende dochter Rachel werd
gewijzigd. Tot ‘in haar laatste dagen bleef
Lijsbeth bezorgd over de toekomstige materiële
situatie van haar kinderen. Vastgezet geld zal
hun altijd een basisinkomen verschaffen.

De hierop volgende weken zullen Lijsbeth
zeer zwaar zijn gevallen, Liggend ‘op ‘t voorca-
mertgen’, tot het laatst luisterend naar de gelui-
den, welke vanuit de gelagkamer van ‘Het
Schaeckbort’ en vanaf de Kleiweg tot haar
doordrongen, zal ze zich zorgen hebben
gemaakt over de toekomst van haar ontstuimige
zoon Marcus. Daarnaast zullen haar gedachten
terug zijn gegaan naar het verleden, naar haar
onbezorgde jeugd in ververshuis ‘De vergulde
Blaucuyp’, naar de jaren van hard werken in
eigen huis en herberg en naar het rampjaar
1636, waarin zij naast haar moeder zovele ande-
re familieleden heeft verloren, Op de materiële
resultaten van haar twee huwelijksperioden zal
Lijsbeth,met  voldoening hebben teruggekeken.
De situatie die zij achterliet mag er zijn: het
onbezwaarde bezit van een van de belangrijkste
herbergen van de stad en daarnaast enige hui-
zen,  grondbezit buiten Gouda, waardepapieren
en 5 100 gulden in kas.

Ruim een maand na het opmaken van haar
testament moest Lijsbeth de strijd opgeven.
Kennelijk is het ‘accident in de tonge’  met zijn
gevolgen haar noodlottig geworden. Wij denken
hierbij al snel aan een kwaadaardige woekering.
Het is echter niet onmogelijk, dat Lijsbeth heeft
geleden aan een vorm van spruw, indertijd
genaamd ‘sprouw ’ , een aandoening van tong,
wang en verhemelte, welke ook heden bij zui-
gelingen nog wel voorkomt. Thans beschouwd
als zeer onschuldig, maar in de zeventiende
eeuw~  bij volwassenen kennelijk niet goed
behandelbaar, zodat een fatale afloop het
gevolg kon zijn.

Sint-Janskerk kwam de nalatenschap aan de
orde. Partijen waren Jan Claeszn Clouwer ener-
zijds en de kinderen Marcus en Rachel uit ~het
eerste huwelijk van Lijsbeth anderzijds. Jan
kwam in het bezit van ‘huys ende  erve genaemt
‘t Schaeckbort’. De kinderen kregen ‘andere
goederen des boedels, tsij inboedel, huysraet,
gelt, brieven, obligaties of andersints’. Jan trok
duidelijk aan het langste eind, daarom werd
vastgelegd dat, ter compensatie van het voor
hun nadelige verschil, Jan aan Marcus en
Rachel rentebrieven zou verstrekken. Van beide
kanten waren verscheidene familieleden aan-
wezig. We mogen derhalve aannemen dat alles
‘sonder arch  ofte list’ geregeld is. Toch heeft het
vastgelegde in later jaren een in onze ogen wat ‘_
merkwaardige consequentie. In 1654 blijkt
Jaques Carlier, de broer van Lijsbeth, mede-erf-
genaam te zijn in de nalatenschap van Claes
Lambertzn Clouwer, de bemiddelde vader van
Jan.

Evenals indertijd Lijsbeth ging ook Jan
Claeszn al spoedig een nieuw huwelijk aan.
Kennelijk was de relatie met de familie Carlier
hem goed bevallen, want zijn tweede echtgeno-
te, Rachel Carelsdr Matruyt, waarmee hij in
september 1644 in het huwelijk trad, was een \
dochter van Marritge Carlier, de oudste zuster
van de overleden Lijsbeth. Ook op andere wijze
scheen Jan een nieuwe start te willen maken.
Nog in hetzelfde jaar 1644 kocht hij een andere
zaak: ‘Het land van Steyn’, aan de Koestraat _\
(Markt nr.47),  naast de herberg van stiefzoon \ _
Marcus. Kennelijk een goede lokatie. ‘Het
Schaeckbort’ verkocht hij aan Jacob Jacobszn
Berry.

Jan, die na de verkoop van ‘Het Land van
Steyn’ in het jaar 1682 het huidige pand Markt
53 heeft bewoond, stief in 1693, omstreeks 90
jaren oud. De grafsteen van Jan Claeszn is nog
steeds in de Sint-Janskerk aanwezig (vak 40);

De mannelijke nakomelingen van Lijsbeth
en Abraham: een geslacht van zeeofficieren
Reeds werd verondersteld, dat Lijsbeth bij het
naderen van haar levenseinde betreffende de
toekomst van haar zoon Marcus niet geheel

’gerust zal zijn geweest. In vergelijking met zijn
in het algemeen zeer degelijke verwanten in de
Carlier-familie, was Marcus bepaaldelijk geen ’
bedaarde, alledaagse figuur. In 1634 huwde hij
met Neeltje Claesdr (van Rheyn, Verrijn), 1
‘jonghedogter van de Peperstraat’, Er kan hier
gesproken worden over een ‘goed huwelijk’ met
een lid van een bekende Goudse familie, Drie
jaar later hertrouwde hij met de weduwe
Hillegont Dirxsdr van Rheyn, van de Markt.
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Hillegont was waarschiinliik een nicht van de moesten betalen. Regenten en andere ínvloed-u---
eerste echtgenote van l&r&.ts.  Zij zal de moe-
der worden van Margje, Lijsbeth, Abraham en
Geertruyt Taelman.

In de periode 1638 tot 1653 was Marcus
onafgebroken en grootschalig actief in de voet-
sporen van zijn vader Abraham als belastíng-
pachter. Zijn belangrijkste en langdurigste
pachterschap betrof echter de brandewíjn-
impost, welks inning hij in de jaren 1646 en
1647 zelfs in Schoonhoven en de dorpen ‘daar-
onder ressorterende’ behartigde,

Marcus kwam, net als zijn vader, door zijn
voortvarende werkwijze  herhaalde malen in
aanvaring met onwillige belastingplichtigen en
daardoor met de stedelijke overheid. De magí-
straat hield niet van moeilijkheden en zag líe-
ver, dat bepaalde personen ontzien werden. In
1638 kocht Marcus een huis aan de Koestraat
(Markt nr 70, nog steeds in redelijk authentieke
vorm aanwezig) van Dirk Claeszn Coperslager.
In 1642 kocht híj vervolgens een eigen herberg,
gelegen aan de Koestraat (Markt nr 46), welke
hij ‘à la Santé d’orange’  noemde en ín 1649
weer van de hand deed. Door op deze manier
zijn oranje-gezindheid te demonstreren gaf
Marcus haast automatisch te kennen dat hij
tegen de regentenstand gekant was. In datzelfde
jaar had Marcus een handgemeen ín de
Stadsherberg buiten de Potterspoort, waarbij
Jan Claeszn Bronck uit Gouderak hem met een
roemer ín het aangezicht raakte, ‘SO dat het
bloedt spronck op het gereynígd schoormantel’.
Ten gevolge  hiervan verloor Marcus zijn  rech-
teroog.  Ook nadien ging hij twist en handge-
meen niet uit de weg, reden waarom zijn  moe-
der Líjsbeth terecht ongerust was betreffende
de toekomst van haar zoon. Een jaar na het
overlijden van Lijsbeth werd, in 1645, geboren
Marcus’ zoon Abraham, de latere zeekapitein.
Weer een jaar later kocht hij  een huis, genaamd
‘Den (gulden) Esel’ (Wíjdstraat nr 27) van
Jonkheer Hector  de Montaínget. Het is onduí-
delijk  of er in dit pand een herberg was geves-
tigd.

Aan het einde van het jaar 1649 was er
opnieuw sprake van een incident. Thans echter
met verstrekkende, maar uiteindelijk positieve
gevolgen.

Een miskraam
Reeds werd vermeld, dat het met belastingpach-
ters werkende belastingsysteem op alle niveaus
aanleiding tot fraude kon geven. Zodra gepleeg-
de malversaties op enigerlei wíjze in de open-
baarheid kwamen, waren het echter vrijwel
steeds de belastingbetalers en de lagere functío-
narissen, de belastingpachters, die het gelag

ríjke functionarissen werden angstvallig ont-
zien. Het heeft er alle schijn van, dat Marcus
van dit systeem het slachtoffer is geworden.

In een getuigenis, afgelegd ten overstaan van
notaris Wouter Coppert,  verklaarde een zekere
Jannetge Jacobs, dat zij op 28 december 1649
met drieëntwintig stuivers in haar beursje, op
last van haar werkgever Marcus Taelman, als
‘díenstmaecht gesonden is geweest aenden
pachter vanden  Impost ende  den Collecteur
vanden  Stadtexcijns vande  bieren voer deser
Stede van der Goude om van sijnent wegen te
verimposten ende  te veraccíjnsen een halfvat
biers’. De collecteur was Huych Hopcooper,
een ten opzichte van zijn familieleden ietwat
achtergebleven telg uit een oud en zeer bekend
G o u d s  kooplíeden- en regentengeslacht.
Genoemde Huych was kennelijk een kleine
scharrelaar, want toen de drieëntwintig stuivers
waren overhandigd gaf hij er elf terug, maar
weigerde tevens een ‘ceeltgen’ te geven. Hij
verwees Jannetge naar Jacob Holcam, pachter
van de impost en derhalve zijn  ondergeschikte,
die ‘het geld besiende, ende  bevindende dat de
voornoemde comparante hem niet meer als elf
Stv presenteerde, haer  mede billjet weijgerde,
inder  vougen dat zij sonder billjet thuys heeft
moeten gaen’ .

Bíj het incident was Jannetgen Jacobs ‘sooda-
ních met onbehoorlijcken woorden bejegent,
dat zij comparante daerdoor soodaních is geal-
tereelt, dat zij swanger ende  bevrucht zijnde,
datelíjcke van haere vruchten is verscheyden,
ende  haer  noch op dit jegenwoordige instant
heel qualijck is gevoelende ende  sieckelijck te
bedde  leggende, affirmerende dat het selfde
haer  nieuwaert anders uíjt ís toegecomen, als
door de voornoemde quade  bejegening’.

Het gegeven dat Marcus en zijn  echtgenote
Hillegont een notariële akte betreffende het
gebeuren hebben laten maken, toont aan, dat zij
de zaak hoog hebben opgenomen. Eens te meer
echter blijkt, dat het beslist niet zonder risico
was om tegen leden van de regentenstand een
vuist te maken. Marcus, en hierbij  zullen de
vele eerdere incidenten eveneens een belangrij-
ke rol hebben gespeeld, heeft zich in de ogen
van het stadsbestuur onmogelijk gemaakt.
Vanaf dit tijdstip komen we hem dan ook in
geen enkele pachtersfunctie meer tegen. Op 10
maart 1650 staat in het Kamerboek van de
Magistraat vermeld dat ‘is geordonneert
Marcus Taelman een briefgen van affschrijvens
te geven’. Wel kreeg Marcus kort hierna
opnieuw een vergunning om wijn te tappen en
werd híj weer genoemd als wijnkoper.

In juli 1653 echter waren er opnieuw moei-
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maar ook in de periode 1672-1676, toen de
vloot kans zag de Nederlandse kusten succesvol
te verdedigen tegen de gecombineerde agressie
van de Engelsen en de Fransen. Bij al deze
gevechtshandelingen waren in de lagere, maar
zeker ook in de hogere rangen zeer veel
Gouwenaars betrokken.

In verhandelingen betreffende de Goudse
geschiedenis wordt terecht steeds weer grote
nadruk gelegd op het historische belang van de
binnenvaart voor de stedelijke welvaart.
Onbegrijpelijk weinig aandacht echter is er tot
dusverre besteed aan de betekenis, welke de
zeevaart voor Gouda heeft gehad. Hierbij is te
denken aan de gunstige effecten voor de werk-
gelegenheid rondom de stad (hennepteelt),
maar ook binnen de muren (touwslagerijen).
Daarnaast echter dienden er nog honderden
Gouwenaars (er wordt ook wel gesproken van
meer dan duizend) buitengaats bij de handels-
vaart en in oorlogstijd op de Staatse Vloot.
Velen van hen hebben zich onderscheiden door
moed en vakbekwaamheid en wisten hoge ran-
gen te bereiken. ‘Ook Gouda had zijn
Zeehelden’, zoals de Goudse amateurhistoricus
Pot, één van de weinigen die aan dit onderwerp
aandacht heeft besteed, reeds in 1936 schreef.
Hij doelde hierbij op Johann  den  Haen,
Abraham Taelman, Thomas de Sitter, Pieter van
Middelant, David Bondt, Dirck Quirijns
Verveen, de gebroeders Van der Zaen, Roemer
Vlacq, Jan de Meyer en vele anderen. Met vijf
van hen (Den Haen,  Taelman, De Sitter,
Verveen en Meyer) hadden de Carliers meer of
minder nauwe familiebanden. Alle genoemde
en nog vele andere zeehelden waren in hun tijd
bekend, werden geëerd en drongen, indien zij er
nog geen deel van uitmaakten, haast als van-
zelfsprekend door tot de stedelijke elite.

Gouda was, naast de grote havensteden, één
van de belangrijkste Hollandse zeevaarderscen-
tra. Toch zijn er (nog) geen aanwijzingen
gevonden dat er ooit een plaatselijk wervings-
kantoor heeft bestaan. Het is waarschijnlijk, dat
geworven werd door middel van agenten, die
vanuit de grote zeehavens opereerden en in her-
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Arnoult Carlier, die door zijn conflicten met de \
stedelijke overheid en zijn vele aanvaringen met
medeburgers zijn maatschappelijke kansen in
Gouda waarschijnlijk grotendeels had ver-
speeld, bood een loopbaan bij de vloot nieuwe
mogelijkheden. Ook gegeven zijn karakter zal
het hem, temidden van de algemene geestdrift,
niet moeilijk zijn gevallen voor een geheel
ander leven te kiezen. Het is niet duidelijk wan-
neer en bij wie hij zich voor de oorlogsvloot
heeft aangemeld. Waarschijnlijk was dat in het
jaar 1654 rechtstreeks bij één van de zelfwer- ’
vende  Goudse zeekapiteins, die hij vanuit de :
herberg goed zal hebben gekend. Uit de mari-
negeschiedenis weten wij, dat ook zijn negenja-
rige zoon Abraham in genoemd jaar in dienst
trad en het ligt voor de hand dat vader en zoon
in elkaars gezelschap waren.

Er zijn aanwijzingen dat, ook al door het
plaatselijke optreden van de zelfwervende kapi-
teins, groepen ‘vrijwilligers’ uit een bepaalde
stad of enige andere gemeenschap na dienstna-
me bij elkaar werden ingedeeld en dat lokale
sociale structuren in stand werden gehouden.
Zo zien we dat Pieter van Middelant, die
afkomstig was uit een vooraanstaande Goudse
familie, vanuit deze gunstige aanvangspositie,
overigens volkomen verdiend, vrij snel een
hoge rang wist te bereiken. Marcus, die onder
meer onder deze Pieter heeft gevaren, bleek,
ondanks zijn betrekkelijk hoge leeftijd, als
bekend herbergier, geoefend schutter en
gevreesd(?) gewezen belastingpachter, alras \
geschikt te worden bevonden voor de rang van
luitenant ‘te water’ (luitenant-ter-zee). We
mogen aannemen terecht, want gezien zijn
karakter zal hij in het gevecht, maar ook op
ander gebied zijn mannetje zeker hebben
gestaan. We kunnen ons trouwens goed voor-
stellen, dat Marcus, met het van zijn vader
geërfde forse postuur, een zwart lapje op de
plaats van zijn ontbrekende rechteroog, staande
bij de vaderlandse driekleur op het achterdek
van een oorlogsschip, niet alleen een krijgshaf-
tig en schilderachtig beeld moet hebben opgele-
verd,  maar ook zijn ondergeschikten tot dapper
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gedrag zal hebben geïnspireerd, Het heeft er
alle schijn van dat Marcus voor zijn vertrek in
actieve dienst, onmachtig is geweest zijn finan-
ciële zaken goed te regelen. In april 1655 was er
de gedwongen ,verkoping  van zijn huis ‘den
Esel’ in de Wijdstraat en in dezelfde maand 2
boden de tantes Hesther de,  Sitter en Suzanna
Carlier aan Hillegont, de echtgenote van
Marcus, enige noodhulp door tegen een hoge
prijs ‘een bedde  mette een beddecleet en peulu-
we ende,twee cussens’  over te nemen. Eén en
ander scheen Hillegont toch teveel geworden te

* zijn; Zij overleed in november van hetzelfde
jaar. Marcus en zoon Abraham zijn dan met
winterverlof thuis. Aan Abraham danken wij
een in dichtvorm gegoten dramatische beschrij-
ving van het sterfbed van zijn moeder:

‘Dry tortelduiven met,  my treurden in
getal
Dry susters zilteden  met tranen voght de
sponde
En vader Marcus karmde op aller rouw
geschal Abraham Taalman,  doek, 4 Vollevens, collectie van
Ogh moeder! moeder ogh! ogh moeder Erp Taalman  Kip.

\ Hillegonde’ .
en iets verder in het gedicht:

‘De gantsche kamer dreef van uytgestorte groep. De geschiedenis van drie generaties
tranen’. Taelman laat ons, als in een schoolvoorbeeld,

De financiële problemen leken inmiddels te zien hoe een dergelijke weg omhoog kon verlo-
zijn opgelost. Hillegont kreeg althans een eigen pen.
kerkelijk graf en de klokken werden naar beho-
ren geluid., Toch zal Marcus in de eerste jaren De definitieve doorbraak:
van zijn zeemansleven niet rijk zijn geworden. Abraham Marcuszn Taelman (1645-1696)
Het maandsalaris voor een luitenant bedroeg Verantwoordelijk voor de verwezenlijking van
slechts dertig gulden en gold uitsluitend voor de de tweede fase van de weg omhoog was
maanden,, waarin actief dienst werd gedaan. Abraham Taelman, zoon van Marcus Taelman
Alleen ‘buitgeld’ kon soms voor aanvulling zor- en kleinzoon van Lijsbeth Carlier. Hij verwierf
gen. Ook was er een pensioenregeling, In latere als kapitein-ter-zee een grote naam en baande
jaren zijn er geen aanwijzingen meer betreffen- op zijn beurt het pad voor zijn zoon Jan
de geldelijke moeilijkheden of schulden3 Taelman, de latere luitenant-admiraal.

Uit onderzoek in het Goudse archief kan een Abraham heeft gedurende het grootste deel
indruk worden verkregen uit Marcus’ verdere van zijn loopbaan gediend als kapitein-ter-zee,
loopbaan. Zo blijkt hieruit dat hij in 167 1 Hij behoorde tot de groep van ‘vechtkapiteins’,

% (in)wonend  was in de St.-Anthoniestraat en hij die als beroepsofficieren de ruggengraat van de
lidmaat werd van de Hervormde Kerk. Marcus, Staatse vloot vormden. De meesten van hen
voor de derde keer gehuwd met de in 1676 hadden in jaren van harde praktijk het vak
overleden ~Jannetge  Goossens, overleefde zijn geleerd. Pas na de Eerste Engelse Oorlog werd,

w derde echtgenote ongeveer drie jaar. Hij over- in het kader van de algemene reorganisatie, ook
leed in september 1679. systematisch aandacht besteed aan de verbete-

De late keuze van Marcus voor dienst bij de ring van de theoretische kennis en werden aan-
Staatse Vloot is voor de levensloop van zijn vullende opleidingen gegeven betreffende
nakomelingen in hoge mate bepalend geweest. onderwerpen als navigatie en gevechtstactiek.
Zoals reeds naar voren werd gebracht vormde, Betreffende de levensloop van Abraham is
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw, ongebruikelijk veel bekend, enerzijds vanuit het
een carrière bij de marine één van de schaarse Goudse archief, anderzijds vanuit de maritieme
mogelijkheden om door het toenmalige stan- geschiedschrijving. De meest curieuze infor-
denstelsel heen te breken en blijvend te worden matiebron wordt echter gevormd door een door
opgenomen in een hogere maatschappelijke Abraham op jeugdige leeftijd zelf gedichte
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‘Herderszang’, bestaande uit tweehonderd vier-
regelige verzen, Bij de vermelding van het
overlijden van moeder Hillegont werd reeds uit
deze gedichten-serie geciteerd. Het is niet
onwaarschijnlijk dat Abraham zich bij zijn poë-
tische  activiteiten heeft laten inspireren door
achtergelaten werk van zijn grootvader, die,
zoals reeds vermeld, een verdienstelijk rederij-
ker was. Desalniettemin getuigt het van bijzon-
dere gaven, dat een jongeman met niet meer
vooropleiding dan drie jaar lagere school, in
staat is geweest een dergelijk, weliswaar hoog-
dravend, maar goed beschrijvend en goedlo-
pend gedicht te maken. Het gedicht is onder
meer interessant, omdat het ons in staat stelt uit
de eerste hand kennis te nemen van de manier,
waarop langs de moeilijkste weg de rang van
zeeofficier kon worden bereikt. Daarnaast toont
de discrete beschrijving van een aantal amou-
rettes aan, dat er, althans in de als serieus
bedoelde contacten met de andere sexe, sprake
is van een zeer terughoudende zedigheid, welke
men bij een door de rauwe zeventiende-eeuwse
oorlogspraktijk gevormde zeeman niet zou ver-
wachten.

Zijn vermelding in de zeegeschiedenis dank-
te Abraham aan zijn kapiteinsrang en aan de
goede naam, die hij verwierf bij zijn deelname
aan practisch alle belangrijke zeeslagen van de
Tweede Engelse en de Eerste Franse Oorlog.
Bovendien heeft hij zich in een aantal kleinere
acties bijzonder dapper en bekwaam geweerd.
De negentiende-eeuwse geschiedschrijver J.C.
de Jonge, die nog over de volledige admirali-
teitsarchieven kon beschikken voordat een deel
hiervan verbrandde, heeft in zijn onlangs her-
drukte standaardwerk Geschiedenis van het
NederZandsche  Zeewezen, ruime aandacht aan
Abraham besteed en wel in het bijzonder aan
zijn gevecht met de Franse admiraal De Forbin.

Zeker in de noordelijke streken was er in het
koude seizoen van gevechtsacties op zee nau-
welijks sprake. De zeeofficieren waren in deze
tijd dus rustig thuis en konden vertier of bijver-
dienste  zoeken in andere werkzaamheden. Er
zullen zeker veel collegiale- en familiecontac-
ten zijn geweest, menigmaal leidende tot onder-
linge huwelijksverbintenissen. Voor de hogere
zeeofficieren lagen er echter ook mogelijkhe-
den buiten deze kring. Zo zien we dat Abraham
Taelman, na het overlijden van Catharina Mom,
zijn eerste echtgenote, een tweede huwelijk
sluit met de weduwe Sibilla Trist. Sibilla, een
dochter van de arts Pieter Trist, was afkomstig
uit een Goudse koopmansfamilie, welke onder
de naam Trist of Tristeyn reeds in de zestiende
eeuw tot de belangrijkste regentengeslachten
van Gouda behoorde. Overigens moest

Abraham zich bij zijn eerste familiale contact
met de aristocratie, ook alweer volgens de
heersende zede, vergenoegen met een ‘tweede
keus’. Sibilla was weduwe, en bovendien was
haar eerste huwelijkssluiting gepaard gegaan
met enig goed gecamoufleerd schandaal.

De levensloop van Abraham Taelman
Het maritieme dienstverband van Abraham
heeft zo’n 43 jaar geduurd. Hij ontving zijn
opleiding in de jaren 1654 tot 1666. Als jeugdi-
ge knaap was hij reeds betrokken bij gevechten
in de Middellandse Zee tegen Turkse en
Algerijnse zeerovers en bij de bevrijding van
vele christen-slaven. In juni 1667 nam hij deel
aan de tocht naar Chatham. Hij was inmiddels
benoemd tot luitenant-ter-zee. In 1672 huwde
hij met Christina Mom, die hij in zijn
‘Herderszang’ aanduidde met de naam
‘Bellore’. Op 25 december van hetzelfde jaar
werd hij lidmaat van de Hervormde Kerk. Hij
woonde toen op de Vismarkt (Lage Gouwe) en
werd aangeduid als ‘Commandeur’. Tijdens de
Derde Engelse Oorlog (1672-  1674) diende
Abraham onder Michiel de Ruyter, die in de
zeeslagen bij Solebay, Schoneveld en Kijkduin
de Engelsen versloeg. Na afloop van deze oor-
log ging hij als bevelhebber op het transport-
schip ‘Sphera Mundi’ met de vloot van De
Ruyter naar Martinique. Hij werd bevorderd tot
kapitein-ter-zee. Een jaar later, op 1 november
1675, werd zoon Jan geboren, de toekomstige
luitenant-admiraal. In 1682, Abraham was toen
inmiddels weduwnaar, kocht hij een huis op de
Westhaven (nr 35, een nog steeds aanwezige
ruime woning). In hetzelfde jaar sloot hij zijn
tweede huwelijk. Toen prins-stadhouder Willem
111 met instemming van de Staten-Generaal in
1688 naar Engeland voer en koning Jacobus 11
verdreef, was Abraham wederom van de partij
en was hij ook aanwezig bij de intocht in
Londen. Tijdens de Negenjarige Oorlog met
Frankrijk (1688-  1697) fungeerde Abraham in
1690 als commandant van de ‘Stad en Lande’ in
de slag bij Bevesier,

Op 3 1 augustus 1692 heeft Abraham, geheel
zelfstandig opererend, één van zijn belangrijk-
ste zeegevechten geleverd. Hij voerde als oud-
ste kapitein het bevel over twee oorlogsschepen,
die belast waren met de bescherming van
zeventig zwaar beladen koopvaarders. Op weg
naar de thuishaven werd het convooi  aan de
monding van het Kanaal aangevallen door drie
grote Franse oorlogsbodems onder commando
van de beroemde admiraal De Forbin. In de eer-
ste fase van de strijd sneuvelde Abrahams col-
lega, de eveneens uit Gouda afkomstige kapi-
tein Willem van der Zaen. Kort hierna werd op
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diens volkomen ontredderde schip de vlag

tegenstanders zoo  reddeloos, dat zij g e n o o d -
zaakt werden, hem\te verlaten, en het drijvende
of voor den wind te houden’. Op den duur ech-
ter kon Taelman het tegen drie vijandelijke
schepen, die hem gezamenlijk van alle kanten
onder vuur namen, niet volhouden: ‘Het volk,
in dezen uitersten nood geene  uitkomst ziende,
verloor den moed etrbegon om kwartier te roe-
pen, waardoor de dappere Taelman, na een
gevecht van zes uren, eindelijk tot zijne grie-

n JJ- ‘--- pe “Geschiedenis van het Nederlandse
Idertijd in de verzameling vam J ui

Abra
in J L.  ue JUB;
Zeewezen “. Ifi
van  Sypesteyn,

compensatie; zes- tot , achthonderd gulden per
maand betekende in de zeventiende eeuw een
vorstelijk inkomen.

Jan, die zich ook wel Johan liet noemen,
‘oogstte’ zo mogelijk nog meer in eigen omge-
ving. Hij behoorde tot de stedelijke elite en kon
profiteren van alle geldelijke voordelen, welke
hieraan verbonden waren. Daarnaast waren er
prestige-bevestigende privileges, zoals perma-
nent gereserveerde plaatsen in de St.-Jan en in
de Waalse kerk.

In 1696 overleed Abraham op Texel als kapi-
tein van het schip ‘De Zon’. Hij werd op 2 1 juni
in Gouda begraven.

In de opgang van het geslacht Taelman is
Abraham de sleutelfiguur geweest. Veel meer
dan zijn vader Marcus heeft hij, als algemeen
geacht zeeofficier, ook persoonlijk van zijn
inspanningen kunnen profiteren. Enerzijds
kwam dat door zijn status als zeer gerespec-
teerd en in de hoogste kringen verkerend Gouds
burger, anderzijds vanwege het financiële
aspect. Bij zijn overlijden liet hij een (voor de
belasting aangegeven) vermogen na van 49.830
gulden, een zeer aanzienlijk bedrag in de zeven-
tiende eeuw.

Behorend tot de elite: Jan Abrahamszn
Taelman (1675-1755)
Jan, de derde zeevarende Taelman, die evenals
zijn vader reeds op negenjarige leeftijd bij ‘s
Lands Vloot in dienst trad, zal tijdens zijn loop-
baan een enorme steun hebben gehad aan de
bijzondere reputatie die zijn vader had opge-
bouwd. Zelf verwierf hij echter ook een goede
naam, hoewel er, doordat het tijdperk van de
grote zeeslagen voorbij was, nog maar weinig
kansen waren om zich daadwerkelijk in zeege-
vechten te onderscheiden. Hij doorliep de. . >. *.* t ***1

pozen plaatsvonden, resteerde er voor Jan veel
Omdat activiteiten op zee slechts met tussen-

tijd om zich, vanuit zijn woning aan de Hoge
Gouwe (nr 77, nog steeds aanwezig, een ruime
en fraaie behuizing), ook aan andere bezighe-
den te wijden. Zo was hij eigenaar van een ble-
kerij, gelegen aan de Bleekerskade (op het hui-
dige Unichematerrein) en Hoogheemraad van
de Landen van Steyn en Willens. Wellicht heeft
Jan aan zijn nieuwe vrinden binnen de Goudse
aristocratie nog verteld hoe zijn grootvader
Marcus jaren voordien in dit gebied de ‘tien-1 9 1 1 1.  1, x77 1 . . .1--1 -..- -;opeenvolgende rangen met als uitemaeqke

bekroning zijn benoeming tot luitenant-admi-
raal  in 1744, dus reeds op gevorderde leeftijd.
Hoewel de mogelijkheden voor buitgeld  en
andere extra inkomsten nog maar beperkt
waren, gaf het vaste admiraalssalaris een ruime

uen  n a a  geina! waarscniJnuJk van ooraeer
zijnde dat dit bij zijn status paste, liet Jan een
uitgebreide familiegenealogie opstellen, welke
nog steeds aanwezig is in het ‘Familie=archief
van Erp Taalman Kip’. Vergelijking met de zeer
betrouwbare gegevens in het Goudse archief
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laat echter zien dat de opsteller, zeker voor wat
betreft de vroegste generaties,’ niet zeer zorg-
vuldig te werk is gegaan.

Jan huwde in 170.5, omstreeks 30 jaren oud.
Ziin bruid Christina Trist, was eei
Mr. Jacob Trist, advoc :aat van

n dochter van
het Hof van
oeder Sibilla
ij ftig jaar, wat
een unicum

leed
ur.4.

-.
:rbergier

A. .,10  LIJSHET?  CARLIER, 1591-1644.

MARCUS TAELMAN,CA 16 12-  1679, Herbergier,
Belastingpachter, Luitenant- ter-Zee
X 1637 HILLEGT  VAN RHEYN, ca. 1610-1655.

ABRAHAM TAELMAN, 1645- 1696, Kapitein-ter-zee
X 1672 CATHARINA MOM, 1644-1680

J
TANTAFT MAN lL7c  172c  T.,;tonQnt_A  Arn;~~~l  WXV, I

Holland en een broer van stiefm
Trist. Het huwelijk duurde bijna vi
voor de zeventiende eeuw haast
mag heten.

Na een weinig avontuurlijk leven ovei
Jan in 1755. Zijn zoon Abraham (de derde IIICL
deze naam), eveneens zeeofficier, is hem,dan
reeds voorgegaan.

Jan heeft materieel ten volle kil

1 IY .8Y6  guraen.  rx waren dan ook zeker vol-

___ --nnen  profite-
ren van zijn geslaagde loopbaan. Hij liet een,

doende middelen om, volgens het gebruik van

voor de belasting aangegeven, vermogen na van* .,.

de tijd in de nabijheid van zijn graf in de St.-

r.,.r 1, T-. _ .

Jan een grafbord  te plaatsen, met daaraan

.

bevestigd diverse attributen, verband houdende

Y‘ Ij. 1‘ IIYs2I.I‘  .I .) *“IJ-,  , JJ) L.,u,c~,Kl,Ic-rlu  ,111,  UUI  “Cs11
Holland en West-Friesland ‘ +
X 17n<  I‘HRTSTTNA  TDICT  1 r;QAeAl  DUFAT  1720 I

met dedoor  hem beklede hoge rang. Het op het
bord aangebrachte en in het latijn gestelde
opschrift luidde, in oud-Nederlands vertaald
a1.s  volgt:

‘De steen hier onder dekt des gryzen
Taalmans  asch,
Aan wiens ervarenheid de Zeestaf  wierd
geheiligd,
Van kindsbeen af bekend op Nereus
wyden Plas,
Heeft hy den Oceaan alom voor ons

beveiligd.
Wat schreid ge oh Vaderland? Hy, die in ‘t
Zeegebied,
Vol glorie heeft geleefd behoefd uw tra-
nen niet’,

In het jaar 1795 werd door de toenmalige
overheid via ‘De Municipaliteit der Stad
Gouda’ gelast, dat onder meer alle rouwborden

z.  1<“.,  ,,al.AurlA,n  I1\1oI)‘“““-il~I  IALaL. I  IJ/.

- .  -_.-_-  -

L

1.1 ..v  ‘““b’

zoon ABRAHAM TAELMAN, 1707-1753,  Kapitein-ter-

u..“.-~~~Ae-‘~ b  -__-----  --

Zee.

archiefbronnen en literatuur en andere mededelingen
over de totstandkoming van de tekst, is voor deze afleve-
ring ook gebruik gemaakt van:

2. Rehalve de  reeds  jn  A-lp  vnrioe nflcwerinocw  crenoemde

- Familiearchief Van Erp Taalman Kip (Centraal Bureau
voor Genealogie Den Haag).
R;;Jvnnn* +n*  Je Geschiedenis van het Nederlcfndsche

H.J. Broers.
*schiedenis der Nederlanden,  door
.oboken.

- Maritieme GE
Akvelt, Hart, H

- Geschiedenis LU  UU  ~~~~~~~~~~~~~~~~ LC-CrYCLT;rh,  UVvI
J.C.de  Jonge.

_ Daar was laatst een meisje loos, door R. Dekker en L.
van der Pol.

_ The  MarjnerS  M;YVAF  \rnl  70  nn 1 ilnnr T R Rntin
AC, ,“I  ,  V”1. ,  “>  -1”  I)  U”“I  “.A.. -*  ----.

- The Dutch Na\y of the Seventeenth and Eighteenth
Century,  door J. R .  B r u i n .

3. In de archieven vsn c1~ Admirnlit&t  i< hetre
Marcus (nog) nie
niet aan welke ze
hij zich daarbij he
vader  prtmw.  nn  i
eerste _
Dit zo1
aan de
Oorlot

,..--  y1 ______^  ---__-__  _- _-__- ffende
:ts  aangetroffen. Zodoende weten wij
eslagen  hij heeft deelgenomen en hoe
:eft  geweerd. Het ligt voor de hand, dat

vlalbu3  bll  tijn jeugdige zoon Abraham zeker in de
jaren op dezelfde schepen zullen hebben gediend.
u betekenen dat zij tezamen hebben deelgenomen
: belangrijkste zeeslagen van de Tweede Engelse
; en aan de roemruchte tocht naar Chatham.

(grafborden) uit de kerken verwijderd dienden
te worden. Drie jaar later werd dit gebod nog-
maals uitdrukkelijk bevestigd. Bii deze gele-
genheid zal het bord van JanTaelman  ziinver-
wijderd. Het is niet, zoals een aantal andere
borden, in het Stedelijk Museum terechtgeko-
men, maar waarschijnlijk verloren gegaan.
Marcus, Abraham en Jan zijn, ieder op hun

wijze,  grondleggers geweest van ‘une Grande
Famille’, welke tot in onze tijd,  onder de naam
Van Erp Taalman Kip onafgebroken tot het

1 - *- -*  --_  .- IrT-^l-.al-llt,  ,Y*  * 1 m 1 b’,patriciaat van ~wuf.mm~  neen Denoora.  ralriJke
leden van ,deze  ~familie  hebben gedurende vele
jaren hun beste krachten gegeven aan het
Nederlandse openbare leven. Stammoeder
Liisbeth zou er met tevredenheid kennis van


