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burgemeester - muziekliefhebber - burgemeester
Adriaan Marie van Oordt werd op 15 mei 1824 te Rotterdam
geboren. Hij verloor op jeugdige leeftijd zijn beide ouders.
Vanaf zijn zevende werd hij opgevoed bij zijn grootvader Van
Oordt. Zijn pleegmoeder was Anna Maria Boonen, die met

grootvader Van Oordt was getrouwd na het overlijden van diens
eerste echtgenote. Ooit woonde en werkte zijn grootvader in
Rotterdam, hij dreef daar een koopmansfirma in koffie en thee.
Na de beëindiging van dat bedrijf ging het echtpaar Van OordtBoonen in 1824 in Harderwijk wonen aan de Hoogstraat, hoek
Vleeshouwerssteeg. Anna Maria van Oordt-Boonen had dat
huis met vooruitziende blik al een aantal jaren tevoren gekocht
uit de nalatenschap van een oom en tante en het verhuurd tot
ze het nodig had. Vanaf 1931 werd het huis aan de Hoogstraat
in Harderwijk bewoond door Anna Maria van Oordt-Boonen,
haar pleegzoon Adriaan Marie van Oordt en een of twee
dienstbodes.
Adriaan Marie van Oordt werd in 1837 ingeschreven als leerling
van het Nassau-Veluwsch Gymnasium te Harderwijk, hij
studeerde in Leiden en promoveerde in de rechten te Utrecht.
Hij werd na zijn afstuderen eerst advocaat en in 1852
burgemeester van Westervoort. Dat bleef hij tot 1856. In die
periode trouwde hij met Apollonia Maria Everharda de Fijne.
Het huwelijk vond plaats te Leipzig, de stukken werden
gearchiveerd in zijn eigen gemeente Westervoort, waar de
Duitse bijlagen nog te vinden zijn. In 1856 legde hij het
burgemeesterschap van Westervoort neer. In 1878 werd hij
weer burgemeester, nu van Ermelo. Zo'n gat in een cv maakt
nieuwsgierig.
De pleegmoeder van Adriaan Marie van Oordt, Anna Maria Van
Oordt- Boonen, overleed in 1860 en liet veel onroerend goed na
in Harderwijk, Vierhouten en Elspeet. In Elspeet was zij destijds
een grote particuliere eigenaar, alleen de bosmaalschap en het
dorp hadden meer grond. Adriaan Marie was een van de
erfgenamen. Het werd al snel duidelijk dat hij vooral
geïnteresseerd was in de financiële vrijheid die de erfenis bood.
Hij maakte zijn deel van de erfenis te gelde. Dat leverde
spanningen op met andere erfgenamen. Wie daarover meer wil
weten kan terecht bij een studie van Mieke Breij over het
erfgoed Boonen in Elspeet.

De erfenis gaf Adriaan Marie van Oordt de mogelijkheid om
zich te storten op de muziek. Hij schreef tijdens de periode
tussen zijn twee burgemeesterschappen een reeks boeken.
Ook schreef hij over muziek in de krant, een aantal van zijn
stukken is gebundeld verschenen. Al met al is het een
indrukwekkende productie:
- Proeve eener geschiedenis der Muziek, 2 delen, 1860.
- Proeve eener geschiedenis van het Protestantsche
Kerkgezang, 2 delen,1863.
- Schetsen uit de geschiedenis der muziek, 1865.
- Een kort woord over Bach, Bachverenigingen en vrienden van
goede muziek met hoogachting opgedragen, 1873.
- Schetsen uit de muzikale wereld,1874.
In 1877 keerde A.M. van Oordt terug in Nederland. De
gedachte dringt zich op dat het geld op was en dat er weer
gewerkt moest worden. Hoe dan ook, hij pakte zijn oude vak
weer op en werd burgemeester van de uitgestrekte gemeente
Ermelo met gemeentehuis te Nunspeet. Een gemeente in de
omgeving van Harderwijk, waar hij was opgegroeid. Een
gemeente bovendien waar hij na het overlijden van zijn
pleegmoeder korte tijd tot de grootgrondbezitters had behoord.
In 1878 werd A.M. van Oordt geïnstalleerd als burgemeester
van de gemeente Ermelo. "Het dorp was met vlaggen versierd.
De schooljeugd begroette den nieuwen burgervader met
feestliederen en werd daarna onthaald", schreef de krant. Zijn
eerste succes komt al vroeg: hij houdt de gemeente bij elkaar.
Want wat was er aan de hand bij zijn aantreden als
burgemeester? Nadat Ermelo een halve eeuw bestierd was
geweest door twee generaties Vitringa was J.H. van Marselis
Hartsinck burgemeester geworden. Deze werd kort daarop ziek
en overleed. Ermelo, dat zich binnen de gemeente toch al
achtergesteld voelde bij Nunspeet, voelde zich tijdens de ziekte
van de burgemeester helemaal niet meer bediend en deed een
poging tot afscheiding. Na korte tijd had de nieuwe
burgemeester de situatie onder controle. Zelfs de dissidente

wethouder uit Ermelo zei dat afscheiding niet meer nodig was,
"ja, zij zou nu een onvergeeflijke dwaasheid zijn". Wie daar nog
eens in wil duiken, het is uit de archieven opgediept en
beschreven in de Clockenslach van Van Heerde en in het
proefschrift van Ad Sulman.
In de kranten is te volgen hoe het verder gaat. Al snel wordt
Van Oordt als lid aangenomen van de Afdeeling Overveluwe
der Geldersche Maatschappij van Landbouw. Hij zet zich
samen met andere notabelen in voor behoeftigen in de
gemeente Ermelo. Hij neemt de rol van zijn voorgangers als
burgemeester over bij het beheer van de Zuiderzeestraatweg.
Interessant zijn ook krantenberichten rond de vestiging van F.A.
Molijn in Nunspeet. De burgemeester woonde in een huis aan
de Laan, dat mevrouw Meinsma had gekocht uit de boedel van
de overleden notaris Vitringa om er het Verenigingsgebouw van
Maatschappij 'De Veluwe" van F.A. Molijn van te maken. De
krant bericht in 1894: "Burgemeester Van Oordt, wiens woning
in de nabijheid der te bouwen fabrieken gelegen, voor diens
verder verblijf dientengevolge niet meer geschikt zou zijn, zal
op grooteren afstand een villa betrekken, die daar voor
rekening van den fabrikant ter beschikking van den
burgemeester gebouwd wordt. Men verwacht dat deze nieuwe
fabrieken de welvaart in deze streek zeer zullen bevorderen."
Gelukkig staat in 1895 in de krant: "De burgemeester dezer
gemeente heeft een stuk bouwland gekocht, gelegen nabij het
gemeentehuis aan het kleine grindwegje, met het doel daarop
voor zich een heerenhuis te laten bouwen." Die laatste
oplossing voor het woningprobleem voelt toch beter aan. Hoe
vriendelijk Molijn's aanbod ook was, een onafhankelijk
burgemeester valt te prefereren. Dat was overigens niet voor
het eerst dat het burgemeestersgezin de nodige voorzichtigheid
toont. Per advertentie zoekt mevrouw Van Oordt in 1878 een
dienstbode, "van buiten".
In 1898 overleed Adriaan Marie van Oordt, in functie als
burgemeester. De krant schreef: "Twintig jaar vervulde hij die

betrekking met grooten ijver en levendige belangstelling in de
welvaart der Overveluwe, die hij op alle wjjzen trachtte te
bevorderen."

= Kroniek =
1824
Adriaan Marie Van Oordt op 15 mei 1824 te Rotterdam
geboren. (Bron: Stamboom Genealogie online)
1824
Anna Maria Boonen nam het huis op de Hoogstraat en de
Vleeshouwersteeg over uit de nalatenschap van haar oom en
tante voor een bedrag van 1.898 gulden. Anna Maria van
Oordt-Boonen heeft het huis niet direct betrokken. Zij woonde in
Rotterdam waar haar man een koopmansfirma in koffie en thee
had. In 1824 werd dit bedrijf beëindigd en ging het echtpaar
Van Oordt in Harderwijk wonen. In de tussenliggende jaren
werd het huis verhuurd, onder meer aan wethouder F.H. van
Erckelens. (Bron: Mieke Breij, Erfgoed Boonen - Bibliotheek
Streekarchivariaat vestiging Nunspeet, nr. 144 p 42)
1831
Inmiddels had het echtpaar van Oordt-Boonen zijn kleinzoon
(en haar neefje), de zevenjarige Adriaan Marie van Oordt, die in
het voorjaar van 1831 te Rotterdam ook zijn vader had verloren,
in huis genomen. Vanaf 1831 werd het grote huis in de
Hoogstraat bewoond door Anna Maria van Oordt-Boonen, haar
neefje Adriaan Marie en één of twee dienstbodes. (Bron: Mieke
Breij, Erfgoed Boonen - Bibliotheek Streekarchivariaat vestiging
Nunspeet, nr. 144 p 57)
1832
Anna Maria van Oordt-Boonen is met 32 ha de grootste private
grondeigenaar te Elspeet, alleen maalschap en dorp zijn
eigenaar van meer grond. (Oorspronkelijke aanwijzende tafel

kadaster 1832. Oordt geb. Boonen, legger art 239)
1837
Adriaan Marie van Oordt, geboren 1824 te Rotterdam, kwam
reeds als knaap in Harderwijk. Werd in 1837 ingeschreven als
leerling van het Nassau-Veluwsch Gymnasium, studeerde aan
de Leidsche hoogeschool en promoveerde in de Rechten.
(Bron: Overveluwsch Weekblad, 28 mei 1898)
1852 - 1856
Burgemeester van Westervoort 1852 - 1856. (Bron: Wikipedia,
Lijst van burgemeesters van Westervoort)
In zijn werkzame leven was Adriaan Marie van Oordt eerst
advocaat en daarna burgemeester van Westervoort (omstreeks
1852-1856). (Bron: Mieke Breij, Erfgoed Boonen -- Bibl
Streekarchivariaat nr. 144 p 82)
Oordt (Mr. Adriaan Marie van) geb. te Rotterdam, 15 Mei 1824,
promoveerde te Utrecht, was burgemeester van Westervoort
van 1852- 1856 en vestigde zich daarna in 't buitenland.
(Bron: DBNL overzicht A.M. van Oordt)
1853
Huwelijk met Apollonia Maria Everharda de Fijne te Leipzig,
9/10/1853. (Bron: Huwelijksakte Geldersch Archief met
bijlagen)
1860
In de jaren 1860 en 1867 liet haar erfgenaam Adriaan Marie
van Oordt het volgende onroerend goed uit het oorspronkelijke
bezit van Anna Maria van Oordt-Boonen veilen. In het OverVeluwsch Weekblad verscheen op 7 januari 1860 een
advertentie waarin de veiling op 11 en 18 januari in het
Logement Het Wapen van Zutphen te Harderwijk van een
herenhuis, koetshuis en stalling aan de Hoogstraat en aandelen
in het Speulder Bosch en het Elspeter Bosch werden
aangekondigd. De Notaris Vitringa zal op Woensdagen 11 en
18 Januari 1860 's namiddags om een Uur in het Logement Het

Wapen van Zutphen te Harderwijk, in het openbaar, bij inzet,
verhooging en toeslag, VERKOOPEN: een goed onderhouden
HEERENHUIS bestaande uit vijf Beneden en 7 Bovenkamers,
meest allen behangen, twee Keukens, twee Kelders,
Provisiekamer en verdere gemakken, staande in de Hoogstraat
te Harderwijk met daarachter gelegen tuin en zijn te zien daags
vóór de eerste en tweede veiling, van 's morgens elf tot een
Uur, zich daartoe vervoegende bij den bewoner Mr. Van
Oordt. Hiermee was een groot deel van het oorspronkelijke
familiebezit in handen van derden gekomen. (Bron: Mieke Breij,
Erfgoed Boonen - noot p 59 - Akte van veiling en transport d.d.
15 februari 1860, 26 maart 1867 en 2 april 1867 in protocol van
Notaris E.J. Vitringa te Nunspeet)
1860
Kadastrale legger Oordt geb Boonen, art 239 - div percelen
afgifte legaat dj 1861 (=1860) (Bron: Streekarchivariaat NWVeluwe, Archief gemeente Ermelo 1796, kadastrale leggers)
1860 - 1874 - Van Oordts boeken over muziek
- in Archief familie van Oordt te Rotterdam vier boeken met inv
no 1619,1620,1622 en 1623
- In zijn vrije tijd was hij een enthousiaste muziekliefhebber. Van
zijn hand verschenen tenminste drie muziekwetenschappelijke
geschriften die in druk werden uitgegeven. (Bron: Mieke Breij,
Erfgoed Boonen - p 82)
- Overzicht boeken Van Oordt in DBNL. (Biographisch
woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde.)
- Proeve eener geschiedenis der Muziek, 2 delen, Doesburg,
1860. (Google Books)
- Proeve eener geschiedenis van het Protestantsche
Kerkgezang, 2 delen, Deventer, J. de Lange, 1863. (Google
Books en bespreking hiervan in Vaderlandsche
letteroefeningen jaargang 1864)
- Schetsen uit de geschiedenis der muziek, Deventer, J. de
Lange, 1865. (Google Books, Met een enkele uitzondering
eerder verschenen in afleveringen in de Deventer Courant)
- Een kort woord over Bach. Bachverenigingen en vrienden van

goede muziek met hoogachting opgedragen. Sijthoff, Leiden,
1873. (Google Books)
- Schetsen uit de muzikale wereld, Leiden, 1874. (Google
Books)
1865
Vanaf 1865 woonde het gezin Van Oordt enkele jaren in
Dresden. De achtergrond hiervan is niet bekend. (Bron: Mieke
Breij, Erfgoed Boonen - p 82)
Adriaan van Oordt geboren te Dresden. (Bron: Letterkundig
woordenboek voor Noord en Zuid, via DBNL)
1877
Uit Dresden keerde Van Oordt in 1877 in het vaderland terug
en werd in Februari van het volgende jaar benoemd tot
Burgemeester der uitgestrekte gemeente Ermelo.
(Bron: Overveluwsch Weekblad, 28 mei 1898)
1877
Burgemeester Hartsinck overleed in December 1877. Hij was
gehuwd met F. Vitringa Coulon en is waarschijnlijk door zijn
huwelijk aan zijn voorgangers verwant geweest. De bezwaren
tegen de ondoelmatige inrichting van het bestuur der gemeente
Ermelo waren ook na de splitsing in afdelingen - wij zagen dit
reeds - niet weggenomen. Dit bleek opnieuw na de dood van
Burgemeester Hartsinck. Deze toch had ternauwernood de
ogen voorgoed gesloten toen te Ermelo onder leiding van de
wethouder Jan van Malenstein een actie tot scheiding van
Nunspeet en Ermelo werd ingezet. Deze gedachte vond
evenwel bij de Raad die, in afwachting van de benoeming van
een nieuwe Burgemeester, onder leiding van wethouder
Hermannus van 't Hul vergaderde, geen algemene instemming.
De Raad sprak naar aanleiding van een brief van Ged. Staten
als zijn gevoelen uit, dat er gewichtige bezwaren tegen de
splitsing bestonden. Bezwaren die overigens uitsluitend op de
geldmiddelen betrekking hadden. De vroede vaderen
oordeelden, dat men zich in Ermelo vergiste als men dacht, dat

splitsing zonder noemenswaardige verhoging van de H.O. kon
geschieden. Deze verhoging werd voor Ermelo becijferd op f
800,— per jaar, zijnde bijna 50 % van de opbrengst van de
H.O. in 1876, „wat op een bevolking van 1866 zielen een
noemenswaardig bedrag kan heten". Voor het na de afsplitsing
van Ermelo overblijvende deel der gemeente zouden de
jaarlijkse uitgaven ook hoger komen. Met 7 tegen 4 stemmen
besloot de Raad aan Ged. Staten te verzoeken, op het request
uit Ermelo afwijzend te beschikken. De tegenstemmers zijn
zonder twijfel de 4 Ermelose raadsleden geweest. Maar met dat
veto van de Raad achtten Ged. Staten de zaak niet afgedaan
en zij verlangden, dat met gepaste spoed een commissie uit de
ingezetenen zou worden ingesteld, overeenkomstig art. 131
van de Gemeentewet. B. en W. haastten zich niet met de
instelling dezer commissie, hoewel de burgemeestersvacature
door de benoeming van Mr Adriaan Marie van Oordt sedert 7
Maart 1878, korte tijd vóór de ontvangst van de tweede brief
van Ged. Staten, was vervuld. Eerst drie maanden later
antwoordden B. en W., dat achter de splitsingsbeweging
hoofdzakelijk belangen van derden verborgen waren en dat de
gebeurtenissen van de laatste tijd het verzamelen van
handtekeningen gemakkelijk hadden gemaakt en dat „hoogst
eenvoudige landlieden" om de tuin waren geleid. De langdurige
ziekte van Burgemeester Hartsinck had nl. een beduidende
verwaarlozing van de belangen der Ermeloërs ten gevolge
gehad. De gebruikelijke zitdagen aldaar b.v. waren lange tijd
achtereen niet gehouden. Nu de nieuwe Burgemeester weer
regelmatig spreekuren hield voor de inwoners van Ermelo en
wel op het stadhuis te Harderwijk - omdat de overwegend
landelijke inwoners van Ermelo daar toch regelmatig de markt
bezochten -, was de stemming helemaal omgeslagen en zelfs
wethouder Van Malenstein vond, volgens de brief van B. en W.,
de splitsing thans niet meer zo nodig. Ja, zij zou nu een
onvergefelijke dwaasheid zijn. Instelling van een commissie
vonden B. en W. dan ook overbodig. (Bron: Van Heerde, Onder
de Clockenslach van Nunspeet, p 120)
1878

Burgemeester Vitringa werd in 1875 opgevolgd door J.H. van
Marselis Hartsinck, die na twee jaren overleed (1875-1877). De
korte ambtsperiode van de burgemeester werd gekenmerkt
door zijn ziekte en langdurige afwezigheid. Een samenbindende
factor kon hij dan ook niet zijn. Al snel na zijn overlijden kwam
er vanuit Ermelo een separa- tistische beweging, mede onder
leiding van wethouder Jan van Malenstein, op gang. Vanuit de
bevolking van Ermelo ging er, nog voor er een nieuwe
burgemeester was benoemd, een adres naar Gedeputeerde
Staten om de gemeente te splitsen. Het college van
burgemeester en wethouders betoonde zich hier niet gelukkig
mee. Zij vond dat er eerst een nieuwe burgemeester diende te
worden benoemd. Voortvarend pakte de in het voorjaar van
1878 benoemde burgemeester mr. A.M. van Oordt het
probleem aan. Aan Gedeputeerde Staten liet hij weten dat
achter de splitsingsplannen derden scholen die eigen belangen
hadden en misbruik maakten van de ziekte van zijn voorganger.
Om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners van
Ermelo ging hij twee maal per maand, tijdens marktdagen,
zitting houden in het gemeentehuis te Harderwijk. Aanvankelijk
was het zijn bedoeling in Ermelo zelf de mogelijkheid te openen
hem te spreken. Op advies van raadsleden uit Ermelo werd het
echter op marktdag te Harderwijk, een groot deel van de
Ermelose bevolking was daar dan toch aanwezig.
Burgemeester Van Oordt was van oordeel dat deze spreekuren
een succes waren. Als tegemoetkoming aan de inwoners van
Ermelo werd dit dorp een onderkiesdistrict. Wethouder Van
Malenstein liet zijn oppositierol varen en keerde terug in de
schoot van het college van burgemeester en wethouders. Naar
oordeel van het college was een splitsing niet reëel. Het was
veel te kostbaar de kom van Ermelo met slechts 148
ingezetenen een eigen burgemeester en secretaris te geven,
ook als de buurtschappen Telgt en Horst met 736 inwoners;
Drie, Houtdorp en Speuld met 299 ingezetenen; Veldwijk met
150; en Tonsel met 69 inwoners bij een eventuele nieuwe
gemeente gevoegd zouden worden. De hoofdelijke omslag zou
dan aanmerkelijk moeten worden verhoogd ... (Bron: A.
Sulman, Geloven aan de Zoom van de Veluwe, p 71)

1878
A.M. van Oordt, geïnstalleerd als burgemeester. Het dorp was
met vlaggen versierd. De schooljeugd begroette den nieuwen
burgervader met feestliederen en werd daarna onthaald.
(Bron: Overveluwsch Weekblad, 9 maart 1878)
1878
Van Oordt als lid aangenomen van de Afdeeling Over-Veluwe
der Geldersche Maatschappij van Landbouw, tijdens de
vergadering van vrijdag 9 augustus 1878 in het Boschhuis te
Drie, samen met twaalf anderen. (Bron: Overveluwsch
Weekblad, 31 augustus 1878)
1878
Mevrouw Van Oordt te Nunspeet zoekt tegen 1 november eene
diensbode van buiten, van goede getuigenissen voorzien, die
goed koken en huishoudelijk werk verrichten kan.
(Bron: Overveluwsch Weekblad, 14 september 1878)
1879
De ondergeteekenden roepen de weldadigheid hunner geëerde
landgenooten in, voor eene brave en oppassende vrouw in de
gemeente Ermelo, provincie Gelderland, die haar man, zijnde
Tolgaarder, kortelings door den dood verloren heelt en zelf in
ziekeljjken toestand, voor vijf kinderen, waarvan de oudste 12
en gebrekkig en de jongste 1 jaar is, den kost moet verdienen.
De Tol door haar man bediend, zal eerlang in andere handen
overgaan, zoodat zij tegen den naderenden winter met hare
kinderen broodeloos aan den weg zal staan, en in geval zjj
geldelijk mocht ondersteund worden, instaat kan zijn eene
kleine neering tot het levensonderhoud van haar, en hare
kinderen op te zetten. Met de ontvangst der liefdegaven
belasten zich gaarne de ondergetekenden, die daarvan in deze
Courant verantwoording zullen doen.
Mr. A. M. VAN OORDT, Burgemeester van Ermelo, te
Nunspeet.

Ds. C. SNEL, Predikant te Ermelo.
M. R. GANTZ, Gemeente-Geneesheer.
(Bron: De Standaard 18-07-1879 en reacties in 07-08-1879)
1879
Bekendmaking van de Burgemeester van Ermelo, A.M. van
Oordt. De Landmeter voor de velddienst is voornemens in de
loop der volgende week de gewone jaarlijksche opmetingen te
doen. (Bron: Overveluwsch Weekblad, 17 mei 1879)
1879
Van der Houven van Oordt wordt gekozen tot lid van
Provinciale Staten. (Bron: Biografisch woordenboek
Gelderland)
Drie relaties met Mr. A. M. van Oordt: verwant, gedeputeerde
en vriend, aldus vermeld bij diens overlijden.
(Bron: Overveluwsch Weekblad, 28 mei 1898)
1879
De kiezers in de gemeente Harderwijk en omstreken, die
wenschen mede te werken tot de oprichting van eene
kiesvereeniging in vrijzinnige reichting en welke zich zal
aansluiten aan de centrale kiesveeniging te Amersfoort, worden
.. opgeroepen .. .. Mr A.M. van Oordt .. Jhr S.J. van Westervelt
Sandberg .. (Bron: Overveluwsch Weekblad, 26 april 1879)
1880
Bekendmaking van de Burgemeester dat wegens werken aan
de brug over de Hierdensche Molenbeek de
Zuiderzeestraatweg tijdelijk wordt omgeleid.
(Bron: Overveluwsch Weekblad, 28 augustus 1880)
1880
Oproep te stemmen bij de verkiezing voor de Provnciale Staten
op Mr. D van Meurs Burgemeester van Harderwijk en J.H.
Krudop, burgemeester van Nijkerk. (Bron: Overveluwsch
Weekblad, 8 mei 1880)

1883
De jonge heer A. van Oordt, leerling van de school van den
Heer Jonkheer alhier, heeft met goed gevolg examen afgelegd
als srnumerair bij de Posterijen. (Bron: Overveluwsch
Weekblad, 1 december 1883)
1883
De benoemde surnumerair A.W. van Oordt wordt met ingang
van 16 dezer aan het Postkantoor alhier geplaatst.
(Bron: Overveluwsch weekblad, 15 december 1883)
1884
Van Oordt herbenoemd als burgemeester. (Bron: Overveluwsch
Weekblad, 2 februari 1884)
1885
Afgevaardigde Zuiderzeevergadering. (Bron: Algemeen
Handelsblad 8 november 1885)
1886
De surnumerair ten Postkantore alhier A.W. van Oordt, wordt
met ingang van 1 Juli a.s. verplaatst naar Amsterdam.
(Bron: Overveluwsch Weekblad 26 juni 1886)
De heer A.W. van Oordt, surnumerair ten portkantore alhier, is
met 1 juli benoemd tot commies 4e klasse met standplaats
Amsterdam, heeft mede na afgelegd examen te 's Gravenhage
het radikaal voor de telegraphie verkregen.
(Bron: Overveluwsch weekblad, 3 juli 1886)
Bede om hulp na blikseminslag bij landbouwer met
onverzekerde woning. Getekend van Oordt, Vitringa, Van
Osselen, van 't Hul, Mulder, v.d. Hurk, Schut.
(Bron: Overveluwsch Weekblad, 4 september 1886)
1890
Van Oordt herbenoemd tot burgemeester. (Bronnen: De

Standaard, 22 januari 1890 en Overveluwsch Weekblad, 25
januari 1890)
1893
In memoriam E.J.Vitringa. Mr. A.M. van Oordt, Mr H.C. van der
Houven van Oordt en Mr. D van Meurs herdachten. De broeder
des overledenen, dr. A.J. Vitringa, dankte voor de hulde.
(Bron: Overveluwsch Weekblad, 11 februari 1893)
1894
Burgemeester Van Oordt, wiens woning in de nabijheid der te
bouwen fabrieken gelegen, voor diens verder verblijf
dientengevolge niet meer geschikt zou zijn, zal op grooteren
afstand een villa betrekken, die daar voor rekening van den
fabikant ter beschikking van den burgemeester gebouwd wordt.
Men verwacht dat deze nieuwe fabrieken de welvaart in deze
streek zeer zullen bevorderen. (Bron: De Harderwijker, 29
december 1894)
1895
Het bestuur van de Spaar- en Bewaarbank alhier bestaat thans
uit dr. J Schut, mr. A.M. van Oordt, A.F. Moerkercken van der
Meulen, H.A. van Marle en J. van 't Hul Tz. (Bron: De
Harderwijker, 13 maart 1895)
1895
In 1895 had de Raad een besluit genomen, dat door het
agrarisch deel van de bevolking van Nunspeet met
ingenomenheid zal zijn begroet, het besluit nl. om een veearts
te Nunspeet te benoemen. Het initiatief daartoe was uitgegaan
van de Spaar- en Bewaarbank, die zich bereid toonde f 600,—
per jaar bij te dragen in het salaris van de te benoemen titularis,
zodat de gemeente kon volstaan met een offer van slechts f
100,- per jaar. (Bron: Van Heerde, Clockenslach, p 123)
1895
De burgemeester dezer gemeente heeft een stuk bouwland
gekocht, gelegen nabij het gemeentehuis aan het kleine

grindwegje, met het doel daarop voor zich een heerenhuis te
laten bouwen. (Bron: De Harderwijker, 13 april 1895)
1895
Bij de aanbesteding van de bouw van een heerenhuis aan het
grindwegje voor burgemeester Van Oordt was C. Kok Jz.,
timmerman te Harderwijk laagste inschrijver voor f 6350.
(Bron: De Harderwijker 18 mei 1895)
1895
In de ledenvergadering van de Vereeniging "de Spaar- en
Bewaarbank te Nunspeet" werd de heer G. van Olst tot
Commissaris gekozen, zulks in plaats van den heer mr. A.M.
van Oordt, die bedankt had. (Bron: De Harderwijker, 22 juni
1895)
1896
Van Oordt herbenoemd als burgemeester. (Bron: Overveluwsch
Weeblad, 15 februari 1896)
1896
Vanaf 1878 tot twee jaar voor zijn overlijden in 1898 was
Adriaan Marie van Oordt burgemeester van Ermelo.
(Bron: Mieke Breij, Erfgoed Boonen p 82) NB. dit klopt niet, Van
Oordt werd in 1896 herbenoemd en overleed in 1898 in functie.
1896
Zoon Adriaan publiceert Irmenlo. (Bron: DBNL)
1896
Op 18 juni 1896, toen Van Eeden geheel verwikkeld was in de
Kroniek- polemiek, bracht een bleek, beschaafd mannetje met
een lorgnet aan een koordje achter zijn oor hem een bezoek.
Het was de in Bussum wonende Adriaan van Oordt, vijf jaar
jonger dan Van Eeden en werkend bij de posterijen. Van Eeden
had hem per brief uitgenodigd eens langs te komen, nadat hij
het handschrift van de historische roman Irmenlo, dat Van
Oordt hem gestuurd had, gelezen had. Er zat iets

oorspronkelijks in dit werk, vond Van Eeden, al ontbrak er nog
veel aan. Hij had hem bericht dat het uitgegeven moest worden
en daarvoor zijn eigen uitgever Versluys aanbevolen. Het boek
had indruk op hem gemaakt; in een droom in de nacht na het
bezoek van Van Oordt hoorde hij een zin uit de roman zeggen.
(Bron: Fontijn, Tweespalt, p 392. In het dagboek bij 20 juni de
zin 'goud bestipt als een omheuveld meer' en 'er is een mystiek
verband tusschen zijn werk en het mijne.')
1898
Door Van Oordt ondertekende bekendmaking van een zitting in
de gemeentekamer te Ermelo. (Bron: Overveluwsch
Weekblad/Harderwijkerkrant 8 januari 1898)
1898
Gedurende de ambtstijd van Burgemeester Van Oordt is een
jarenlange strijd met Ged. Staten gevoerd over de oprichting
van een school te Hulshorst. Blijkbaar had het schooltoezicht
op dat college druk uitgeoefend om tot de stichting van een
school aldaar te geraken. De bezwaren van de Raad betroffen
uitsluitend de kosten, die de H.O. in de afd. Nunspeet en de
opcenten op de Personele Belasting aanmerkelijk zouden
verhogen. Door de laatstgenoemde maatregel zouden ook de
andere afdelingen van de gemeente worden getroffen. De strijd,
die in 1883 was begonnen, liep zo hoog, dat de Raad in 1889
een — overigens vergeefs — beroep deed op de Koning.
Intussen was de schoolopziener overleden en ook was in 1889
in Nunspeet juist een Chr. school gesticht. Een en ander had
blijkbaar ten gevolge, dat opnieuw in uitstel werd berust. Toen
in 1898 de openbare school te Nunspeet te klein geworden
was, besloot de Raad uit eigen beweging een oplossing te
zoeken door de bouw van een school te Hulshorst. De toen juist
op handen zijnde Leerplichtwet was oorzaak, dat de bouw nog
even werd uitgesteld. Op 1 Januari 1901 is de school geopend.
Burgemeester Van Oordt heeft de opening niet beleefd; hij
overleed in Mei 1898. (Bron: Van Heerde, Clockenslach, p
123)

1898
De Overveluwe heeft een harer trouwe vrienden, de gemeente
Ermelo een verdienstelijk burgemeester verloren, De heer
Adriaan Marie van Oordt, geboren in 1824 te Rotterdam, kwam
reeds als knaap in Harderwijk, werd in 1837 ingeschreven als
leerling van het Nassau-Veluwsch Gymnasium, studeerde aan
de Leidsche hoogescbool en promoveerde in de Rechten. Na
eenige jaren de betrekking van burgemeester der gemeente
Westervoort te hebben bekleed, legde hij die neder om zich in
het buitenland te vestigen. Uit Dresden keerde hij in 1877 in het
vaderland terug en werd in Februari van het volgende jaar
benoemd tot burgemeester der uitgestrekte gemeente
Ermelo. Twintig jaar vervulde hij die betrekking met grooten
ijver en levendige belangstelling in de welvaart der Overveluwe,
die hij op alle wijzen trachtte te bevorderen.
(Bron: Overveluwsch Weekblad, 28 mei 1898)
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