
DE MEI,{SEN ACHTER DE WAPENS OP DE
SCHOUW IN HET AMBACHTSHEREI{HIIIS

door Kees de Koning

In de grote za;ail van het ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer
springt de schouw in het oog. Behalve een schildering die de Gerech-
tigheid voorstelt, zijn er een groot aantal familiewapens op afgebeeld.

Welke personen gaan er schuil achter die achttiende eeuwse

'visitekaartjes'? Op deze vraag wil dit artikel een antwoord geven.

Maar de geschiedenis van het beeldbepalende monument blijft even-

min onbesproken.

Na er in 1764 voor het eerst over te hebben gesproken in hun jaarlijkse

vergadering, keurden de ambachtsheren op een extra bijeenkomst in okto-

ber 1766 het plan goed voor de bouw van een nieuw rechthuis. Aanleiding

voor de nieuwbouw was met name het gemis van een gevangenis, meldt

De opgeknapte voorgevel van het umbachtsherenhuis.
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bruik van slechte mortel. Het herstel, dat door Middelburger Jan Bomme-
nee werd uitgevoerd, vergde meer dan 500 Vlaamse ponden. De heren
verhaalden dat grotendeels op de aannemers Van der Leck en Krijger.
Deze kwestie verklaart waarom op de gevel het jaartal 1771 is geplaatst in
plaats van 1768. Toen bijna 130 jaar later de aangrenzende predikantswo-
ning werd afgebroken, bleek de noordelijke gevel van het ambachtsheren-
huis z6 slecht in elkaar te zillen dat deze compleet vernieuwd moest wor-
den.
Ermerins schrijft dat het ambachtsherenhtis 'een moderne voorgevel met
een verheven stoep en dubbele deur' had. Boven de nissen aan weerszij-
den van de deur waren volgens hem in Bentheimer steen de wapens van
de provincie Zeeland en de heerlijkheid Vossemeer gehouwen. Wanneer
die wapens zijn verwijderd, is niet bekend. Op foto's van het gebouw uit
het begin van de twintigste eeuw ontbreken ze in ieder geval. Het enige
aanwezige wapen is dat van Vossemeer, in een opzetstuk in de gevellijst
boven de deur. Het is, net als de bollen op beide uiteinden van de lijst,
gemaakt door steenhouwer Johannes Lanshout. De betrekkelijk sobere

voorgevel is volledig symrnetrisch uitgevoerd, in de zogenaamde Lode-
wijkstijl.
Van de beide zijkamers aan de voorkant werd de ene gebruikt voor het
bewaren van documenten, de andere als spreekkamer en verblijf voor de
gerechtsbodes. In de grote zaal erachter was het zitgedeelte voor de heren
verhoogd en afgetuind. Een stenen trap gaf in de hal toegang tot twee
overwelfde kerkers. De klok in het open torentje werd geluid als er afkon-
digingen of openbare verkopingen waren, of vonnissen werden uitge-
voerd.

Huurcontract
De Vossemeerse magistraat, het dorpsbestuur, bleef het ambachtsheren-
huis na de omwenteling van 1795 gewoon gebruiken. In genoemd jaar
greep de burgerij, onder invloed van de Franse revolutie, het recht van
zelfbestuur. Ze ontsloeg de zittende regenten en installeerde hen vervol-
gens als door het volk benoemde 'regeering'. De ambachtsheren wilden
het rechthuis echter niet zomaar als gemeentehuis afstaan, zodat in 1806

een huurovereenkomst werd opgesteld. Daarin werd bepaald dat de ge-
meente kon beschikken over de grote zaal,66n voorkamer, de kelders en
de zolder. In de andere voorkamer bewaarden de ambachtsheren hun ar-
chief, terwijl ook de rentmeester er kantoor hield. Jaarlijks moest de ge-
meente 60 gulden huur betalen, een bedrag dat in 1889 is verhoogd naar
100 gulden, in 1897 naar 150 gulden en in l92l naar 250 gulden. De ge-
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hield er nog een aantal jaren zittng voor het ontvangen van (erflpacht.
Verder wordt het alleen gebruikt voor de jaarlijkse vergadering van de

aandeelhouders van De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-
Vossemeer en Vrijberghe N.V. En sinds de gemeente huwelijkssluitingen
buiten het gemeentehuis toestaat, wordt het ambachtsherenhuis op ver-
zoek daarvoor beschikbaar gesteld. Bij bijzondere onfvangsten, met name
van groepen uit de Verenigde Staten die de wortels van de Roosevelts
zoeken, en ter gelegenheid van Open Monumentendag gaan de deuren
eveneens open. Maar verder is dit gebouw voor het publiek niet toeganke-
lijk. Het staat derhalve praktisch ongebruikt. En gaat de deur een keer
open, dan laat het gebouw een muffige lucht los wat duidt op een vochtig
binnenklimaat.
Enkele jaren na de ingebruikname lieten de ambachtsheren het interieur
van hun gebouw verfraaien. In de grote zaal hang!, tussen twee ramen,
nog altijd een allegorie op de handel en voorspoed, geschilderd door de

18" eeuwse Antwerpse kunstenaar Balthasar Beschey. Het pronkstuk is de

schouw waarop, volgens een akkoord :uit 1773, de Haagse schilder Jaco-

bus Xavery de Gerechtigheid verbeeldde. Hij veroorloofde zich een grap

door Vrouwe Justitia een doorzichtige blinddoek te geven. ln genoemd
jaar zijn ook de wapenschilden op de schouw aangebracht, gesneden door
de Middelburgse beeldhouwer Adriaen van der Bilt naar tekeningen van
zijn stadgenoot Johannes Piepers die ze ook schilderde. Hoe hoger het
schild op de schouw is geplaatst, hoe langer de betreffende persoon op dat
moment deelgenoot was in de ambachtsheerlijkheid. Dat betekent dat de
heren Van der Stel en Van Rosevelt het langst zittng hadden, en De Cra-
ne het kortst.
De wapenschilden die aan de oostelijke wand, achter de deur, hangen,

hebben niets met de ambachtsheren te maken. Het zijn de schilden van de

acht overgrootouders van een Dallens uit de zeventiende eeuw (mogelijk
de vader van een Vossemeerse secretaris en baljuw), die tot de Franse tijd
prijkten op een zogenaamd rouwbord in de kerk. Onder invloed van de

Franse revolutie keerden velen zich toen tegen deze uitingen van een ver-
foeid feodaal systeem. De gemeente probeerde om ook de familiewapens
van de schouw te laten verdwijnen, maar dat wist de rentmeester te voor-
komen. Hij borg ze om veiligheidsredenen w6l tijdelijk op. Door die actie
zijnze in ieder geval bewaard gebleven.

Regentenfamilies
Uit de beschrijvingen die hiema volgen, blijkt dat de mensen die de am-
bachtsheerlijkheid bezaten, zonder uitzondering deel uitmaakten van de
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handel.
Yan 1733 tot 1746 was Johan Willem van Rosevelt rentrneester van de

ambachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer. In deze heerlijkheid
erfde hij in l73l van zijn vader een 1124 aandeel, en werd twee jaar later
daarin door de gezamenlijke ambachtsheren toegelaten. In 1791 ging het

aandeel over op zijn enige dochter.

VAN SPANGEN
Charles Francois Pieter baron van Spangen d' Uyternesse (Brugge 1715,
kasteel Baudries 1792) was een in Gent woonachtige edelman. Hij over-
leed op zijn buitenplaats bij het Oost-Vlaamse Gavere. De baron was ge-

trouwd met de Henegouwse Francoise Anne Marie Josdphe de Croix ge-

zegdDrumez.
Hij is in 1750 beleend met twee ll24 aandelen in Vossemaer, afkomstig
van zijn neef Charles Louis graaf van Flodorff en Wartensleben. Ze gin-
gen in 1793 over op zijn zoon. Van Spangen woonde de jaarlijkse verga-
deringen van de heren niet bij.

ERMERINS
Jacobus Ermerins (Llllo 1725-Yeere 1795) was commies in de forten Lil-
lo en Liefkenshoek die de Republiek had in de Oostenrijkse Nederlanden,
alsmede gedelegeerd rechter in Lillo. Later was hij schepen, secretaris en

baljuw van Veere. Ermerins was getrouwd met Johanna Jacoba Catharina
Wildschut.
Hij verkreeg in 1757 van zljn broer een ll24 aandeel in Vosmaar, wat hij
in 1788 verkocht aan Samuel Boeije. Ermerins deed veel aan de ordening
van het archief van de ambachtsheerlijkheid. Historie hadzljn belangstel-
ling en hij publiceerde erover.

TEN HAGE
Gerrit ten Hage (?-Tholen 1782) was vanaf 1735 notaris in Tholen. In het

stadsbestuur bekleedde hij de functies van schepen, burgemeester en raad.

Verder was Ten Hage opzichter over de versterkingen in Tholen en langs
de Eendracht, beheerder van gewestelijke eigendommen in het eiland
Tholen, leenman van de grafelijkheid, belastingontvanger en collecteur
van de grafelijke tol in Tholen. Hij was getrouwd met Maria Exdk.
Ten Hage volgde in 1746 Van Rosevelt op als rentmeester van de am-
bachtsheerlijkheid, maar legde die functie tien jaar later neer wegens zijn
benoeming in de magistraat van Tholen. In 1759 kocht hij een ll24 aan-

deel in Vossemeer van Comelis graaf van Spangen, wat na zijn overlijden
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Het huidige Zeeuws Archief in Middelburg is door Van de Pene en zijn
vrouw uls stadspaleis gebouwd.

huisvest, en tegenwoordig het Zeeuws Archief. Van de Penebezat verder
de buitenplaats Duinvliet bij Domburg.
In 1758 kocht Jacoba van den Brande twee 1/48 aandelen in Vossemeer
van don Melchior Josephus de Villegas. Vanaf 1764 vertegenwoordigde
haar man haar in deze aandelen. Na Jacoba's overlijden erfden de drie
dochters van haar broer Johan Pieter ze; in 1796 zijn ze op naam van 66n

van hen gesteld.

HUYSSEN
Jonker Johan Hieronymus Huyssen (1753-1779) kreeg als tienjarige een

ll24 en een ll48 aandeel in Vossemeer op zijn naam, afkomstig van zijn
overleden vader die burgemeester was van Middelburg. Hij was heer van
Kattendijke en werd in 1773 toegelaten in de vergadering van de am-
bachtsheren. Na het overlijden van de jonker zijn de aandelen in 1780 op
naam van zijn broer Willem Jacob gesteld.
Huyssens moeder, Anna Huyssen-Hurgronje (Middelburg 1726-
Middelburg l79l), weduwe van Inr. Alexander Johan Hieronymus Huys-
sen - het paar bezat de buitenplaats Overduin bij Oostkapelle, kreeg vol-
gens het leenregister in 1763 eveneens een ll24 en een l/48 aandeel op
haar naam. Zekvtamen van haar overleden man en gingen in 1792 over
naarhaar zoon Willem Jacob.
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trouwde met Johan Guilielmus Schorer.
Hurgronje kocht in 1759 een ll24 aandeel in Vossemeer van Cornelis
graafvan Spangen. Een jaarlaterkreeghij nog eenll24 aandeel opzijn
naam, afkomstig van zijn overleden vader. Hij droeg in 1760 eenll24
aandeel over aan zijn broer Steven Matthijs en deze werd in 1780 ook
beleend met het andere ll24 aandeel.

SCHORER
Mr. Johan Guilielmus Schorer (Middelburg l733-Middelburg 1783) was
schepen, raad en burgemeester van Middelburg, en rentmeester-generaal
der rentieren over Zeeland.In 1770 werd Schorer benoemd tot gecommit-
teerde raad van Zeeland en raad ter admiraliteit, waarmee hij toetrad tot
het dagelijks bestuur van dit gewest. Hij was lid van het Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen. Schorer was getrouwd met Anna Henrietta
barones de Perponcher de Maissonneuve, ambachtswouwe van Sint Phi-
lipsland, en na haar overlijden met Magdalena van Citters, de weduwe van
Adriaan Isaac Hurgronje. Schorer bezat de buitenplaats Arnestein bU Mid-
delburg.
Hij werd in 1759 beleend met twee ll48 aandelen in Vossemeer, twee jaar
eerder gekocht van Johanna Margaretha Vogel-de Mauregnault. Na zijn
overlijden gingen ze in 1784 over op zijnzoon.

VAN DEN BRANDE
Mn Johan Pieter van den Brandejr. (1734-1793) was ridder baronet, en

heer van Gapinge, Krabbendijke, Couwerve en Kleverskerke. Hij was
schepen, burgemeester en raad van Middelburg. Bewindhebber van de

West-Indische Compagnie, en van 1783 tot 1792 gecommitteerde raad
van Zeeland en raad ter admiraliteit. Hij was lid van het Zeeuwsch Ge-
nootschap der Wetenschappen. Johan Pieter trouwde met Susanna Maria
Tresel Bevers. Van haar erfrle hij de buitenplaats Thoomvliet bij Middel-
burg, terwijl hij zelf de buitenplaats Sint Jan ten Heere bij Westkapelle
bezat.Yan den Brande was een zwagil van Johan Adriaen van de Perre.

Hij werd in 1760 beleend met een ll24 en een 1/16 aandeel in Vosmaar,
afkomstig van zijn twee jaar eerder overleden vader. Ze zijn n 1794 op
naam gesteld van zijn dochter.

ISEBREE
Johan Isebree (Goes I 7l 5-Goes I 778) was raad, schepen en burgemeester
van Goes. Daarnaast belastingontvanger voor Ellewoutsdijk en Baarland,
en in Biervliet rentmeester van de eigendommen van de grafelijkheid als-
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heer van Coppendamme. Deze gingen in 1781 over op Simons weduwe.
Zij verkocht ze n 1783 aan de 'gemeene heerschappen' (de gezamenlijke

ambachtsheren), die er in 1784 mee werden beleend. Daamaast erfde Van
der Stel van zijn vader een 1124 aandeel, waarnee hii tn 1734 werd be-
leend. Hij had dit tien jaar eerder ook al een maand op zrjn naam gehad,

verkregen uit de erfenis van zijn moeder. Het aandeel is na zijn overlijden
eveneens aangekocht door de 'gemeene heerschappen'.
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