Na de Weeskamer:
de katholieke Haecks op studie
Willem Frijhoff
In Zutphen 2017-3 heeft Jan Frings terecht aandacht gevraagd voor het archief van de
Weeskamer, vaak een goudmijn voor wie het geluk heeft er de familie van zijn of haar
interesse aan te treffen. Het jaar 1636 waarover dat artikel gaat, was een berucht pestjaar. In sommige zwaar getroffen steden, zoals Nijmegen en Leiden, stierf een kwart tot
een derde van de bevolking.1 Ook in en rond Zutphen hield de pest huis. De vader van de
pasgeboren Johannes Lomejer, de bekende latere predikant, stierf er bijvoorbeeld aan.
Het kan ook het lot van Otmar Jansen en Gerrit Haeck, de erflaters uit dat artikel, zijn
geweest. In zulke jaren werd het werk van de Weeskamer bijzonder belangrijk. Het artikel gaat niet nader in op de religie van de Haecks en de toekomst van de kinderen, maar
daarover is geen twijfel mogelijk.
In Zutphen woonden in de zeventiende
eeuw zeker drie families Haeck zonder aantoonbare band met elkaar, waarvan twee
gereformeerd en een actief katholiek. Om
laatstgenoemde gaat het hier. Het waren vermogende wijnkopers, herbergiers in De Wildeman (het huis op de Zaadmarkt waar nog
steeds hun schuilkapel te zien is, tot voor kort
Museum Henriëtte Polak), en steunpilaren
van de katholieke gemeenschap. Maar in de
zeventiende eeuw mochten ze vanwege hun
katholieke geloof geen stedelijke functies
meer vervullen.2 Dank zij een goed beheer
van de nalatenschap konden hun kinderen
toch een vooraanstaande plaats in het stadsleven en een zinvolle carrière nastreven, zij het
dan buiten de gereformeerde bestuurselite.
De Haecks zijn daar een mooi voorbeeld van,
maar het gold evengoed voor andere katholieke Zutphense families uit die jaren, zoals
Spitholt, Velthoen, Van Bourlo, Franckheim,
Blanckebiel, en de katholieke takken van Van
der Capellen en Valck. Ze bleven aan de katholieke universiteiten van Keulen en Leuven
studeren en stichtten daar soms studiebeurzen voor hun familieleden, omdat de stede-
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Franc van Wijngaerde naar het altaarstuk van Peter
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lijke beurzen voor hen niet meer beschikbaar
waren.
Zo werd Egbert Spitholt (ca. 1549-1627),
licentiaat in de theologie van Keulen, in 1595
benoemd tot plebaan (pastoor) van de Antwerpse kathedraal. Hij bracht de relieken van
de in Zutphen hoog vereerde kindheilige Justus in veiligheid naar Antwerpen, waar ze nog
steeds in de Carolus Borromeüskerk worden
vereerd; Rubens maakte er een groot altaarstuk voor, dat nu in het museum van Bordeaux berust – overigens niet zijn beste werk.3
Henricus Velthoen (ca. 1614-1685), zoon
van Johan, notaris en katholiek kerkmeester
te Zutphen, studeerde vanaf 1633 artes en
vervolgens theologie in Leuven op een studiebeurs van zijn bloedverwant Willem Smit
(of Fabritius), die daar professor in de theologie was geweest; in 1638 ging hij naar Keulen
waar hij het doctoraat in de theologie behaalde. Eerst aartspriester van Rijnland te Leiden,
werd hij in 1654 benoemd tot president van
het Nederlandse College van de Hoge Heuvel
in Keulen, waar ook enkele van zijn Zutphense neefjes kwamen studeren.4

De Wildeman
De weduwe van Frederick Haeck, de stamvader van de Haecks, dreef al aan het begin van
de zestiende eeuw een voorname herberg op
de Zaadmarkt. Ze kocht in 1546 een belendend pand waarna de herberg met achteruitgang in de Rodetorenstraat zijn huidige omvang kreeg. Haar zoon Wolter († 1560), op
5 november 1536 getrouwd met Geertruydt
Meyerinck, was intussen gefortuneerd genoeg om twee zoons op grand tour naar Frankrijk te laten gaan met het doel om in Orléans
een graad in de rechten te halen: eerst Frederick in 1565 (na zijn studie in de artes te
Keulen in 1560), daarna Evert in 1581. Een
derde zoon, Berndt Haeck, koos de literaire
weg. Hij werd rector van de Latijnse school te
36
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Bergen op Zoom. Hij gold niet alleen als een
geleerd man en een goed docent maar was
ook een overtuigd katholiek. Toen Bergen
op Zoom in 1580 in gereformeerd vaarwater
raakte (‘houd u vroom…’), greep hij het aanbod uit het katholiek gebleven Breda om daar
rector te worden met beide handen aan en
nam zijn kostleerlingen mee naar zijn nieuwe
standplaats waar hij kort voor 13 september
1592 stierf.5 Uit zijn huwelijk met de Zutphense katholieke schependochter Mechtelt
Raesinck had hij een zoon Frederik, die op 5
november 1575 in Keulen artes ging studeren
en in 1592 nog leefde.6

Schuilkapel de Wildeman in het Geelvinck Muziek
Museum. (foto auteur)

Katholiek regime
Berndts broer Frederick Woltersz Haeck
(† 1604) promoveerde in 1565 tijdens zijn
grand tour te Orléans tot licentiaat in de rechten.7 Onder het katholieke regime in Zutphen
werd hij in 1575 tot raad en het jaar daarop
tot schepen gekozen; hij legde zijn ambt neer
bij de feitelijke invoering van de Reformatie
in 1580, maar kreeg het in 1585 weer terug
toen de stad opnieuw onder Spaans gezag was
gekomen, totdat hij bij de religiewisseling van
1591 definitief het veld moest ruimen. Hij beperkte zijn activiteiten vervolgens tot de wijnhandel en het beheer van zijn herberg die na
1591 de naam De Wildeman kreeg, overge-

nomen van een gelijknamige herberg op de
Houtmarkt die tijdens de Spaanse bezetting
verwoest was.8
De drie, mogelijk vier zoons die Frederick
Woltersz bij Gerharda van Rijswijck († 1615)
kreeg, zijn niet aan een universiteit teruggevonden, maar kunnen in Leuven hebben gestudeerd waar de registers voor die jaren ontbreken. Herman († vóór 1610), vermoedelijk
de oudste zoon, werd kuiper, een beroep dat
nauw aan dat van wijnkoper verwant was. Gerrit senior, de Gerrit wiens kinderen in 1636
door de Weeskamer onder momberschap van
Frans Leijendecker en de (inderdaad katholieke) Willem Valck werden geplaatst, werd
wijnkoper en dreef de herberg samen met
zijn moeder toen die weduwe was geworden.9
Fredericks derde zoon Evert Haeck werd in
1604 lid van St. Anthony Grote Broederschap

Het titelblad van de brochure uit 1625 van rector
Gakelius met de lijkdichten op Zutphense pestslachtoffers. (Universiteitsbibliotheek Leiden)

en was in 1611 markerichter van Tonden, aan
de overkant van de IJssel, waar zijn vader al in
1564 gegoed was geweest. Hij huwde op 15
februari 1614 Margaretha Michiels Johansdr
uit Nijmegen en kreeg bij haar een zoon Johan
die in mei 1625 samen met zijn vader aan de
pest overleed. In de uitvoerige reeks Latijnse
lijkdichten waarin conrector Petrus Gakelius,
naast een aantal inwoners uit de betere kringen van Zutphen, ook de leerlingen herdacht
die in 1625 slachtoffer van de in dat jaar
heersende pestepidemie waren geworden,
vinden we hem terug als Johannes Hakius.10

Mondige mensen
Een andere Jan Haeck (ca. 1624-1698/1703)
en zijn broer Roelof (ca. 1627-1665/67) – de
twee zoons van Gerrit Haeck senior en Adriana van Me[c]helen die in 1636 onder momberschap waren geplaatst – gingen 16 mei
1645 samen in het katholieke Keulen studeren.11 Jan werd in 1647 vervolgens nog aan
de door strenge protestantse theologen gedomineerde universiteit van Utrecht ingeschreven waar hij tevens lid van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging werd.12 Zoals uit
het artikel van Jan Frings blijkt, waren hij en
zijn zuster Maria op 27 juli 1649 mondig.
Roelof, die daar niet genoemd wordt, hield
het bij zijn studie in Keulen. Hij werd pas op
14 mei 1652 mondig verklaard en huwde op
13 februari 1653 met Johanna ten Holte uit
Nijmegen. Op 9 februari 1658 droegen zijn
broer Jan en zus Maria hem het beheer over
de herberg De Wildeman op. Zijn weduwe
trouwde in februari 1666 met Paul Velthoen,
een oud-student van het Laurentianum-convict in Keulen (1660), naaste verwant van bovengenoemde president Henricus Velthoen,
en wijnkoper (in feite ook herbergier) in ’t
Oude Velthoen in de Kuiperstraat.
Jan had op 28 augustus zijn mombers van
hun taak ontheven, maar verdwijnt allerminst
uit beeld. Hij studeerde verder, promoveerde
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senters en katholieken,
al lijkt die functie soms
meer een eretitel voor
intellectueel gevormde
renteniers te zijn geweest
dan een volwaardig beroep.14 Bij de inkomstenbelasting op ‘gewin
en gewerf’ die in 1678
na de Franse bezetting
in Zutphen werd geheven, werd Jan als ‘doctor
Haeck’ voor het forse bedrag van 10 gulden aangeslagen. Hij was dus een
vermogend man.
Op 21 juni 1656 huwde hij Geertruyd Rijcken
Binnenhof van het Broederenkerkklooster in de Rosmolensteeg, absis en
uit Deventer. Hun drie
Latijnse School, 1818. Tekening van J.A. Kaldenbach. (Musea Zutphen)
zoons, namelijk Gerhardus junior, Henricus en
Johannes Baptista (Jan II), komen in 1674
in de rechten op een ons onbekende plaats,
voor op de oudste lijst leerlingen van de Lamogelijk te Utrecht (waar de registers in
tijnse school van Zutphen, respectievelijk in
die jaren niet goed zijn bijgehouden), maar
de tertia, de quinta en de sexta. Ze moeten elwaarschijnlijker tijdens een studiereis naar
kaar qua leeftijd dus nauw zijn gevolgd. Gereen katholieke universiteit in het buitenland,
hardus junior († 1724/34), de oudste zoon,
zoals het door de jezuïeten beheerste Dowaai
nam de herberg over van zijn oom Roelof,
(Douai) in de Spaanse Nederlanden, Pontdie alleen een dochter Sibylla had, en werd
à-Mousson in Lotharingen, of Würzburg in
vanaf 1696 eveneens katholiek kerkmeester.
Duitsland, waar ook andere Zutphense stuHij moet identiek zijn met de doctor Haeck
denten zijn gesignaleerd. De Zutphense stadie in 1724 als kerkmeester in de katholieke
tie werd namelijk zeker al sinds 1607 door
bronnen voorkomt, want zijn gelijknamige
een jezuïet bediend. Als belijdend katholiek
vader was toen al overleden.15 Zelf stuurde
en kerkmeester van de katholieke statie bleef
Jan Haeck uitgesloten van stedelijke bestuurhij zijn twee zoons Henricus Franciscus en
sambten, maar als herbergier werd hij wel
Everhardus Jan, mogelijk een tweeling, op 26
toegelaten tot het tappersgilde. Hoewel hij
januari 1710 gezamenlijk naar de sexta van de
een gepromoveerd jurist was en in de Korte
Latijnse school; alleen de oudste ging in 1719
Hofstraat woonde, zal hij aanvankelijk samen
door naar de universiteit van Keulen.16
met zijn broer Roelof de herberg op de ZaadGerhardus junior’s broer Henricus († na
markt hebben gedreven. Tegelijk (of daarna)
1740) ging in 1680 aan het Atheneum van
trad hij op als advocaat.13 De advocatuur was
Deventer studeren.17 Hij werd in 1687, na
een vrij beroep, geen bestuursambt; zij stond
zijn terugkeer naar Zutphen, lid van het kradus ook open voor niet-gereformeerden, dismersgilde, ongetwijfeld als wijnkoper, belast
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met het beheer van de herberg. Diens zoon
Johannes, in 1713 aan de Latijnse school ingeschreven, werd koopman in Amsterdam
waar hij vóór 1 mei 1753 overleed. Gerhardus
junior’s jongste broer Jan II (1664-1732) trad
na de Latijnse school in de jezuïetenorde. Hij
overleed als jezuïet te Trier op 20 maart 1732,
echter niet als priester doch als eenvoudige
broeder. Mogelijk was hij intellectueel wat
minder begaafd of stelde hij zijn persoonlijke
ambities wat lager. Misschien was dat ook een
emotionele keus voor leven in nederigheid.18

Pragmatische keuzes
Rest nog Evert Haeck, de oud-student van
Orleáns. Hij kreeg uit zijn huwelijk met joffer
Alijth van Rijswijck een zoon Wolter († 1636).
Of deze Wolter heeft gestudeerd is niet duidelijk, maar hij was wel een succesvol burger van

Ansichtkaart van Houtmarkt 70 ca, 1900. Uitgegeven door La Rivière & Voorhoeve te Zwolle.
(Regionaal Archief Zutphen)

de stad. Hij werd in 1604 lid van de St. Anthony Grote en Kleine Broederschappen, was
weesmeester tot 1608, en werd in 1611-1613
en opnieuw in 1616-1619 tot onderrentmeester van de stad gekozen. Deze ondernemende
man moet er financieel warmpjes hebben bijgezeten, mogelijk dank zij de erfenis van zijn
adellijke moeder. Hij is de bouwheer van het
monumentale renaissancepand Houtmarkt
70, rijk met beeldhouwwerk en vrome spreuken in het Latijn en Nederduits versierd, dat
de datum 1615 draagt.19
Zowel zijn functie als de beeldtaal van dat
gebouw laten zien dat hij gereformeerd is
geworden; hij komt al voor op de oudste lidmatenlijst van 1609, en treedt later op als afgevaardigde van de kerkenraad om de weinig
christelijk levende bakker Wessel van Santbergen en diens tweede vrouw Armgardt Haacks
tot de orde te roepen. Dezen waren echter
geen lidmaat en hij was zelf geen ouderling.
Wellicht was Armgardt Haacks een verwant
van Wolter Haeck en zette de kerkenraad een
familielid in om dit kleine ‘disciplineringsoffensief’ meer kans van slagen te geven.20
Wolters eigen zoon Berndt, geboren in
1602/05 uit zijn huwelijk met Luitgen Verhorst (Lucretia van der Horst), ging in 1627
echter weer in het katholieke Leuven studeren; hij werd daar op 13 december 1627
als student van het paedagogium (convict) ’t
Varken ingeschreven, nog minderjarig.21 In
maart 1629 blijkt hij volwassen en krijgt van
de stad Zutphen een volmacht voor de schout
van Zwartewater.22 Volgens de notulen van de
gereformeerde kerkenraad in Zutphen trad
de katholieke jongeman vervolgens als tolk
in dienst van de Spanjaarden die toen nog
in het grensgebied van het kwartier van Zutphen lagen. De religieverhoudingen lagen in
de eerste helft van de zeventiende eeuw dus
beslist nog niet vast. Van de ene generatie op
de andere kon men nog herhaaldelijk van
		

Zutphen – 2018/2

39

religie en kerkelijk toebehoren wisselen, en
daarmee veranderde soms ook het keuzepatroon voor een hogere opleiding en de richting van het carrièrepatroon. Ook de Weeskamer, die toezicht hield op de nalatenschap
van overleden ouders en de toekomst van de
weeskinderen conform de wensen van de familie zowel als de overheid, speelde daarbij
dan een sturende rol.		
l
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