ntnftÍou

tIh\'

1jhtt) oi.\\hk'4'?

DE DRIE GEBROEDERS VAN
GENDT rN Hrr RAMPJAAR 1672
L,cfft RolÍ

De

dre gebroeders waren de zonen van Nicoaas

van

Gendt tot W nssen (1584-1635)enlohanna van Gendt tot
Oyen (1590 1670). Van vaders kant was de famile Van
cendt nauw verweven met d€ loka e adel- Voorgaànde
generaties huwden met E isabeth van Vilghe (B anken
burg in Beun ngen) en Anna van Steprade (Doddendaa in
Ew

jk), dàmes van adel u t de buurt.

waren wa raven en wlem, dle n het kàptte van de
Domkerk van Utrecht een belangrijke rol spee den. W I
lem was tot 1642 proost van de Proosdi.l van Elst en hàd
deze functie van beheerder van kerke ijk bezlt n 1601
overgenomen van ziln broerwa raven.
s het nou Gent, Ghent, Ghendt of Gendt? De schnliÀrjze
van de naam Van Gendt was ln d e trjd gehee vrj. n ofíc ële stukken stond'Van Gent" en ze fziln de betr-cffende
personen ook n et consequentr w I em Joseph schreef
"van Ghenf'en zjn broerlohan schreef doorgaans "van
Gendt' maar ook wel"van Ghendt".

JOHAN

lohan oflan was de oudste van dedre broers. Hjwerd n
l624geboren en werd uiteindelljk heer van wlnssen.lohan bekleedde nogal wat digniteiJten (waardige functies).
zo was hil ràad (rechte0 en eerste rekenmeester in het
Graafschap Zutphen. Hil nam dee aan het stadsbestuur

vdr Njn-Be erwàsir'668en o7l vooreènJaa'.É.
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van de twee burgerneesters. Op 13 november 1670 huwde lohan metlohanna van Keppel. Zil kregen één doch
ter,lohanna Wllhelminavan Gendt(1671 1754), d e later
vrouwe van w nssen werd.

De drie broers hadden ook nog tweejongere zussen: Nicoljn (1630 1678) en Alethea (1632-11651). Alethea was

over het waterbeheer n het Rljk van Nljmegen en het
Land van Maas en waa was in die tjd veelte doen. lo-

vernoemd naar haar oma van vaders kant,A eld van Arnhem (1546-1615). Zij was ndejarenl579158l hofdame
van Charlotte de Bourbon, de derde vrouw van Wilem
van Oran e. ln I583 trouwde Aleid met groowaderJohan
van Gendt, de heer van Winssen. Over Ale d van Arnhem
vindt u h Tweestromenlond nr. 176 een prachtig artikel
van Pietvan de Geer.

han was een sterk vooryechter om voor de dorpen Leeuwen, Pu flilk en Horssen een nieuwe wetering te graven
met een e gen s u s op de Maas. op de ver8aderinS van
6 maart 1660 op het Valkhofwerd daar stevig over gedebatteerd.Johan h e d vast aan ziln argumenten en pareer
de de tegenwerp ngen. A leen Horssen kreeg hj niet om;
zijwiden het bij hun oudewetering houden.

Aan moeders kant komen we de befaamde Otto van
Gendt van Oyen en Dieden (1578-1640) tegen. Hi.l ver-

n 1663 beginnen de geèÉden van Puifljk een proces bij
het Hof (van Geke in Arnhem)tegen het RUkvan N'!megen.
Z j w llen een mo en en, zo ang die er niet s, geen b jdrage
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overde Weze en was gouverneur van EÍnmerik. Andere
broers van moeder en dus ooms van onze drie broers,

meer everen aàn de a ndere wateMerken. Afferden, Deest

en Bergharen ste len zrch op het standpunt, dat als PuiÈ
ijk een molen krilgt, het water zch zou 'tegenkroppen,
op oopen en te ru88en dringen. Het Hofstuurttwee rommlssarissen, die in Nljmegen samenkornen met de burggraaf Diederik van We deren, de rekenrneesterlohan van
Gendt, de burSemeester Corne is Beeckman en Reinier
Beeckman, rchtervan Horssen. Hetgeze schap rildtdoor
de Weurtse steeg naar de Reek waar de wetering begint.
Verderop wordr rér rere n beleler wd"t oe n euwe we
tering moet komen. Op de Greffelngse s u s wljstlohan
de voeg aan tussen de stenen, dle volgens hem moet
d enen als peil voor het openen en s Lrlten van de schut,
lakens. Over de nieuw te gràven wetering s men het wel
eens, maar Maas en Waal wi de de twee molens, Eén voor
Leeuwen en één voor Puifljk.

Op 4 december 1669 reageert lohan vénuit zjn functe
van eerste rekenmeestervan het graafschap zutphen op
een verzoek van de Magiskatenvan Njmegen.ln Njme8en heeft men bij het age water in de Waal een aanta
stenen met inscriptie verzameld en die wil men in het
stadhu s ten toon te ste len voor ieÍhebbers van antiqu
teiten. Nu wilhetgevaldat er n de muren van HetValkhof
ook een steen met lnscripUe zit, die men eruit wi ha en,
Er wordt voorgeste d toestemrning te verlenen mits het
ontstane gat weer deugde ilk wordt dichtgemaékt.

ln augustus 1665 had de handelsv ootvan Pieter de Bitter
zich in de haven van het Noorse Bergen verschanst, ach

terna gezeten door Engelse oor ogsschepen. Nédat de
vloot van tíich el de Ruyter de hande svloot ontzet had,
werd W lem lo§eph naar de commandeur van Bergen,
Claus von Ahlefe dt, afgevaardigd om hem te bedanken
en de verdere afhande ing te regelen. W llem joseph
werd door raadpens onarisjohan de Witt meermaals ingezet op dip omatiekgebied.
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Na benoemd te ziln tot commandeur van Hel evoetstuis,
wrLLEl\,{ IOSEPH

de thu shaven van de [,larinevan de Republek,werd ernd

Willem loseph werd op 14 me 1626(oude kdlender) gedoopt n de kerkvan Winssen. De oude kalender liep t0
dagen achter op de hedendaagse kalender. Zi.ln doopre
gistratie ln het idÍnatenboek van de kerk was aanleiding
voor de ontdekking door Piet van de Geer, dat hij in Wins
sen geboren is.: Rond z jn deftiende trad Wi lem loseph
toe tot het kapittelvan de Domkerk in Utrecht.ln '1642 werd
I o oosr van de Droosdii El,. een Íu.rÍI" o,e
overnàrr
J
van zijn oom Willem. W lern loseph werd in een aterjaar
verkozen tot Domheervan het Kap ttelvan de Domkerk.

1665 het Regiment de Mar ne opgericht. Wilem loseph
werd de eerste commandant van wat ater het Korps Mariniers zou gaan heten. Het hoogtepunt van zijn carr ère
volgde in 1667 toen Wllem loseph, in de rang van luitenant-àdmiraa , het bevelvoerde over het eskader I chte
schepen, dat de kronkelge en Setildegevoe ige rv er de
Medway naar Rochester opvoer.r Zijn eskader bra.ht de
Engelse v oot b j Chatham, de belangrjkste Engelse marÈ
nehaven, een zware slag toe, Vee Engelse schepen wer
den verbrand en enkele werden buitgemaakt en mee
gevoerd naar de Repub iek. De versiering van de achter
steven van het Engelse koningssch p de RoyalCharles'is
véndaag de dàg nog steeds te zien in het Rijksmuseum.

-

OTTO

Otto werd 28 oktober 1627 (oude kalendeo gedoopt in
de kerk van Winssen. in 1653 werd hil benoernd tot ka,

prFr,l nhelStaètse -e8"'. - lbb/vogdeocberoennS
tot sergeant majoor, in die tÍd een hogere rang dan ka
pite n.

ln november 1659 hie p de Republek van de Verengde Nederlanden de Denen bj hun srrljd tegen de Zwer,r8-1,4:4'*3k!.1||,
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den. Het be ang van een vrile handelsvaart door de Sont
speelde daarbj een be angrljke rol. Trldens een landing
vanaf zee bij Nyborg in Denemarken voer Ono mee op

'l

Raedhuys von Hoerlem onder kapitein Adelaer. Zijn ou_

dere broer willeÍn.loseph was aan boord van De Hilver_
sum onder kapitein la.ob và n Meewen, Hetuitvoerenvan
een anding vanaf schepen mag Sezien worden als een
vooroooe vèn her o_l§laar vàn l_et reSl-nenl vdr niers ir
1665. Otto's carrière vervo 8de zich echter bij de infante
rie van het Staatse Leger.

1671r DE PROLOOG
Begin maart 1671 werd een nieuw re8iment opgericht,
waawan Otto kolone werd. Het regimentVan Gentwerd
ngezet in het oostenvan de Betuwe.
Het is 24 augustus 1671 als het Engelse Koninklijke jacht
de HÀ/S Medin op weg naàr Engeland door de v oot van
de Republiek vaart, dle ter hoogte van Den Brielle voor
anker ligt. Aan boord van de t\,4er in is Dorothy Osborne,
de echtgenote van de Enge se gezant SlrWiliam Temp e.
volgens een verdrag u t 1663 moesten Nederlandse oorlogsschepen de Engelse oor ogsschepen begroeten met
sàluutschoten en het neerhalen van de vlag, Op het moment, dat de Merl n passeert was de "Zeven Provinc ën",
het vlaggenschip van De Rujter, echtergekrengd. Eenge_
krengd schip ligt schLr n naar één kant 2odat men de andere zijde onder de waterliin kan schoonmaken. De "ze_
ven Provincièn" kon daarom onmoSelljk het sa uutgeven.
Willem loseph, op "De Dolphiln", neemt de honneurs
wàar en lost de saluutschoten, even later biigevallen
door De Ruj,ter, die in a le haast zijn vaSSenschip heeft
rechtgelegd. De lv4erln, echter, lost een aantal schoten
met scherp gericht op de "Do phjn". willem loseph aat
zlch naar de Merlln roeien oÍn opheldering tevragen. De
kapite n van de Merlin eist van hem dàt hij ziin vlag laàt
neerhalen, maar Wilem loseph betoogt dat dit alleen
gebruikelÍk is bij de begroeting van oodogsschepen en
zijns inziens s de Merlln geen oorlogsschip. Hlj stelt de
Engelsen voor de kwestie èan de Stèten-Gene raal voor te
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eggen en keerde terug naar de Dolphiin. De
volgde haar tocht naar Engeland.

líer in ver_

ln 1 671 waslohan voordetweede maa burgerneestervan
Nijmegen samen metJacob Leeuwens. Er was alSenoeg

aanleidingom deveillghe d rond de stad teverscherpen.
Men stelde aan de Raad voor het openen en sluiten van
de stèdspoorten onder goede contro e te ste len. Bovendien besloot de magistraat het veer over de Waal onder

permanent toezicht van de veerschippers te stellen met
het oog op ongemerkt vervoer van troepen. Een maand
later was het een en ander in werk ng Setreden. Poort
wachters moesten vreemdelingen goed in de gaten hou
den en tijdens godsdienstoefen ngen's zondags werden
de stadspoo(en ges oten.

1672: HET RAN4P]AAR
Hetvlagincident met de Merln leidde totscherpe protesten van Enge se kant, ln de memorie van àmbassadeur

januar 1 672 eiste deze zelfs,
gestraft moestworden,
voorbeeldelyk
datw llemloseph
om anderen afte schrikken van d ergelyk wa ngedrag'. De
Staten-Generaal wezen ziln eis echter af. Om een v aginci
dent brak ergeen oorlog uit, maar hetspeelde zeker een
rol in de stemmingmakerij.
Sir George Down ng van 1 2

ln aprllvan datlaar verklaarden Engeland, Frankrjk en de
bisschoppenvan M0nsteren Keulen de oorlogaan de Re_

publiek van deVerenigde Nederlanden. Aan de oostflank
r-lte1 dF lrdn5e lroepen onder Condé en TJíe1re n
noordelijke r chting op. Maastricht leten ze ongemoeid.
Langs de Rrjn koersten 2e richting Njmegen.

ln de stad Nrjmegen zat men n et sti . De verdediS n8s_
werken werden versterkt. Erwerden pallssaden gebouwd
en boLrwwerken buiten de stadsmuren werden gesloopt,
Er werd hard gewerkt en w e niet kon komen, hoorde
voor een veryanger te zorSen. Bleef men zornaàr weg,
dan werd een ton bier als strafgevorderd, De stàd stond
onder gezag van mi italrSouverneurlohan van Welderen,
oud-burgemeester lohan van Gendt en schepen Coen_
raedt Singendonck. Naast een stadsm lt e, bestaand ult
burgers, was er ook versterking va nuit Utrecht, dat a aan
de Fransen wastoegeval en,
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Het reg ment vdn Otto werd met het reg ment van Hans

de Ru),ter de ge.omblneerde Engels-Franse voot voor

W I em van Aylva en de cavaler e regimenten van Kingma

de oostkust van Engeland aan. De slag bj Solebay was
bego-.e_. wrleÍr .osepl voeídeL ._ bévÉlov"' É;_ rd'
de dre eskaders vanaí 2jn vaggenschip "De Do phjn".
Toen De Do phjn het Enge se v aggenschip Royallam-"s
naderde om het te enteren,werd Wilemloseph door een
kanonskoge getroffen. Hrl ver oor dàarbit ziln inkerbeen.
Bovendien lep hil door muskewuur nog enke e andere
verwondingen op. H j viel, zoa s zUn vlaggenkap te n Mi
chie K ndt in het ogboek schreel "hardtsteecken doodt"

en van SoLtelande ngezet voor de verdedlSing van het
oosten van de Betuwe. Z€ §Ionden onder bevelvanlohan
Barton de Montbas. De Montbas werd verweten z jn steling bj To huis te vroeg te hebben ver aten om terLrg re
trekken naar Nijrnegen. Het cava erieíeg ment van Sou
reèrdewe,d 1ch!.rgÀ'rher gezonden Br heta,r ve,en
.:r de o/er ge Uoepen r' de stad qèdder de \r -regp-rà
ren aangegeven de voorkeLrÍ te hebben voor gouveÍneur
lohan van Welderen boven De À/lontbas. Uite ndeljk be

kra.htlsdestadhouderWlem
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ln de daaropvoigende dagen werd de stad gedwongen
tot overgave. Namens het stadsbestu u r we rd een delegatie afgevàardigd orn met de Fransen te onderhandeten.
Er werd door de protestantse regenten met de katho
lieke Frànsen godsdienswrilheid bedongen, waarbÍ de
Stevenskerk terug werd gegeven aan de katholieken. De
meeste burgerrechten zouden behouden blijvef, maar
een van de art kelen van de overeenkomst betrofde ver,
p|chti18 va- de o-r8eís à les re doen wàr de (onr.g vèn
Frankrlkvan hen veíangde. Datwas de vrjbr eÍwaarmee
de stad zwaargebukt zougaan onclerfinanciéle lasten. Er
moest betaald worden voor gevluchte famile, voor het
sparen van de stad (brandschàtten), het sparen van de
kerkklokken en andere metalen en zefs bjvertrekvan de
Fransen moest er nog flnk gedokt worden. De capitulat evoorwaarden waren troLlwens ook vàn kracht voor het
Rtkvan Nitmegen.

1.1.lrltur.

De Fransen passeerden op 12 juni (nieuwe katender) Lo,
brth entrokken meteen enormeovermachttnde r cht ng
van Fort KnodsenbLlrg aan de noordkant van deWaal, Dit

fort werd door kap tein Verschoor met ruim 300 manschappen verdedigd. Knodsenburg vel op t6 juni. De
kanonnen werden naar de stad gedraaid en de beschieting van Nijmegen begon. Op hoogge egen plekken n de
stadwerden brandwachten ingeste d om sne teweten te
komen waar in de stad branden ontstonden, Niettemin
lep bijvoorbeeld de Stevenskerk f in ke schade op. Bil her
haling werden Franse offcieren naar de N,4agistraat van
de stad gestuurd orn te vertel en dat als de stad zich n et
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overgalde koningzwaarontstemd zou raken en devoorwaarden voor een wapenstistand strenger zouden ziln.
Het stadsbestuur hietd vot de plicht te hebben de stad te
verdedigen.4
lntussen ging een deelvan de Frànse overmacht naar het

fo(

St

h..lenscha,rs waèr oroe,rree. or
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van het reg ment van Otto lagen. Sradhouder Wi[em

lt

had Otto voor ogen gehad als bevethebber over het fort.
De Nijmegenaren hadden echter voorkeur voor de twintiEarige Hendrik, de zoon van oLrd,burgemeesrer Melchi,
or ten Haef. Dlt pakte niet goed uit. Dezelonge en totaàt

oneryaren commandant v uchtte a blj het naderen van
de Franse troepen en gaf daarmee het forr Schenken-

EPILOOG
ln

apri

1674 vertrokken de Fransen. Zij tieten de stad be-

rooid achter. De leningen op de gemaakte schu den ie,
pen tot 1688. De godsdienswrijheid werd in 1674 weer
teruggedraaid ten gunste van de protestanten. De Repub iek sloot in 1674 vrede met Engetand en vanaf 1676

werd Nijmegen het centrun van de vredesonderhàndelingen met Frankrjk en Zweden. Daarbj was, a s onderhandelaar namens de Repubtiek, nóg een lohan baron
van Gendt betrokken, Hj, een vo le neefvan onze broers,
was ondermeer ambassadeur in parÍs.

schans weg aan de vjand.5

Wilernloseph werd op ziln sterfdag met een galoot, een
klein ze lschip, naarhetvaste tand gebracht. ZÍn ilkwerd

Op 30junistaken de eerste Franse ruiters met een brug

gebalsemd en, voor zover bekend, tjdetjk in Arnhem be,
gràven. W I em Joseph liet zljn vrouw, Swane pensé van

bj het p aatsje cendt de waat over. spoe
d g daarna volgde de Franse hoofdmacht. De stad was 2

van pontons

julihelemaaloms nge d.ln de nachtvan4op Sjut vielen
de Fransen een van de verdedigingswerken, het Nassaubolwerk, aan. Zij werden echter bil een uitvat vanuit cte
Hezelpoort met succes verdreven door het regjmentvan
Otto, He aas raakte Otto bil deze actie zwaar gewond en
over eed hijde vo Sende dag_

Essen, achter met drie k nderen. Later datjaàr bev ei zij
vàn de v erde zoon. Pas in 1676 was ziln door Rombout
VerhLr st gemaakte praalgràf in de Domkerk van Utrecht
k aar en werd hrj u teindelijk daar herbegraven.

'(...) te gedenkpleegen de Verdiensten van Uw beroemt
Geslagte, waarvan nog ln verscher geheugenisse ls het
Bloed dier beyde He den, den Heer Admiraal Wilem loseph en den Heer Colone Otto, Baronnen van Ghendt,
Uwe twee eenigste Broederen,'t welke sy in de allerge
vaà4ylsre Tyd des Vàde'làrds àà. de behoLdenisse van
den staat en Kerke aler roemwaard gst opgeoffert heb
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onzelohan als enige overlevende broer? HÍ bleefdruk
buitenshuis.líisschien dàt h jzich verveelde in het kleine
andelijke W nssen? n 1679 liet hij we een I oednieuwe
klok in de kerktoren hangen, die eranno 2022 nog hangt.
lohan overleed in I702.
En
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Naar de Enge se diplomaat Slr George Downing (16251684), die het presteerde om politieke (Engelse) vlLrchte ingen uit de Republiek te laten onNoeren, werd in
Londen een hee bekende straatvernoemd, Gouverneur
Johan van Welderen werd in 1881 met een straat in het
hartje van Nilmegen vereerd, ln 1899 werd een straat in
Nijmegen vernoemd naar Otto: de Van Gentstraat. On
geveer honderd jaar ge eden werden, door een dwalng in de geschiedschrijving, de verdiensten van Otto
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in 1699 gaf domlneeJohannes Smith (1639'1710), domi
nee in achtereenvolgens Herveld, Nilmegen, Alkmaar en
Amsterdam, het boek Solanon's Prediker uit met voot n
een opdracht aanlohan baron van Gendt heer van Wins'

toegeschreven aan een neel Otto van Gendt tot Oyen.
Dlt misverstand is inmiddels r€chtgezet.6 Wllem loseph
mag zich vereerd voelen met een kazerne in Rotterdarn
en een reeks straatnamen door het hele land. Niet ln het
Írr_st l_er adTrraèlVa1 Ghe,rtp ern r1 w,nssen.
Tot s ot de vraag, die steeds b ijft ultdagen... Waarom is
de geschiedenis van de familie Van Gendt in het geboortedorp en n de streek waar 2j opgroeiden zo in de ver
getelheid geraakt?
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