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Wie is Wie & Inleiding 
Johannes van Rĳdt, ca 1680  gehuwd met 2

Sara Dupon, en overleden op 1 augustus 
1691, wordt in 1658  al genoemd als chirur3 -
gĳn als hĳ zĳn handtekening zet onder een 
aantal door het Gilde vastgestelde regels be-
treffende het aannemen van leerjongens en 
knechts. 
Als adres wordt bĳ de dopen van de kinderen 
van het echtpaar Van Rĳdt-Dupon nu eens de 
Wittevrouwenstraat, dan weer de Jufferstraat, 
een zĳstraat van de Wittevrouwenstraat, op-
gegeven, ze woonden dus waarschĳnlĳk op 
de hoek. (zie plattegrond) 

Kort na het voortĳdige vertrek van Johannes 
Bonenbacker wordt op 26 juli 1689 een pand 
aan de noordzĳde van de Wittevrouwenstraat  
betrokken, in feite aan de overkant van hun 
oude pand gelegen. 
Na het overlĳden van Johannes van Rĳdt her-
trouwt zĳn weduwe op 2 mei 1693 met Jo-
hannes Verwey.  
Verwey overlĳdt op 10 februari 1703. 
Daarna trouwt Sara voor de derde maal en 
wel met Johannes Lohof op 1 mei 1715.  
Lohof overlĳdt vóór 30 augustus 1720, de da-
tum waarop ze haar woning verkoopt als juf-
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frouw Sara du Pon, weduwe van Johannes 
van Rĳdt. 
Het echtpaar Van Rĳdt-Dupon werd gezegend 
met een aantal kinderen. Deze kinderen ko-
men in de hieronder geplaatste brieven zĳde-
lings ter sprake, daarom worden ze hier ge-
noemd. Volgens de doopboeken van Utrecht 
zĳn het: 
• Hendrik, 5 april 1681 (Catharinakerk),  
• Maria, 28 maart 1683 (Domkerk),  
• Beatrix, 27 augustus 1685 (Jacobikerk),  
• Johannes, 3 september 1686 (Buurkerk)  
• Cornelia, 2 oktober 1687 (Jacobikerk).  
• Dan was er in de tĳd dat de hieronder ver-

melde problemen zich voordeden nog een 

kind onderweg: Sara, zĳ werd op 30 augus-
tus 1689 in de Buurkerk gedoopt. 

De aanstaande ouders van Johannes (de 
hoofdpersoon), Hendrik Bonenbacker en Rei-
nira Zelen  trouwden op 9 juni 1661 in Nĳme1 -
gen . Uit de gegevens in het trouwboek blĳkt 2

dat beiden uit deze stad afkomstig waren en 
voor de eerste keer in het huwelĳk traden. 
Volgens de (Gereformeerde) doopboeken van 
Nĳmegen zĳn uit dit huwelĳk de volgende kin-
deren geboren: 

Als eerste Johanna (1663), daarna Johannes, 
gedoopt 8 december 1668 . Na hem kwa3 -

   Deze naam wordt in de doopboeken van Nĳmegen ooh geschreven als Seelen, Selen, Sellen, Selken, Celis1
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men er nog twee zusjes: Elisabeth (1671) en 
Geertruy (1672) Tussen de geboorte van 
Geertruy en de hertrouw van Hendrik met 
Anna Catharina Baterel (of Boterel) op 6 april 
1676 , moet Reinira Zelen op een onbekende 1

datum overleden zĳn. In Nĳmegen is haar 
overlĳdens- of begraafdatum niet te vinden.  

Zoals we hierboven zagen hertrouwde Hen-
drik met Anna Catharina Baterel. Zĳ was we-
duwe van Pieter de Goey, in leven Tafelhou-
der van de Bank van Leening  te Grave. Mo2 -
gelĳk is Hendrik benaderd door de weduwe of 
heeft Hendrik de weduwe benaderd, in ieder 
geval ze hebben elkaar ontmoet en besloten 
samen verder te gaan, waardoor het mogelĳk 
werd dat Hendrik vanaf 1676 de activiteiten 
van de overleden De Goey voortzette.  
Dit blĳkt in ieder geval uit een advertentie in de 
Oprechte Haerlemse Courant van 23 april 
1676 :  

Hendrick Bonenbacker, Commissaris van 't 
Kleyn Segel binnen de Stadt Grave en Lande 
van Kuyck, is gesint te verkoopen Gout- en 
Silver-smits Gereetschap, beneffens Pleyster-
kunst, Patronen, Printen ende Teeckeningen, 
en voorts alle 't geene dat een Gout-en Silver-
smits Winckel dependeert: Te versoecken 
binnen Nimwegen, in de Broersstraet, aen 't 
Huys van de voorz. Bonenbacker. 

Hendrik maakt de afgesproken, geoctroyeer-
de, termĳn van zestien jaren van Pieter de 
Goey af, maar met ingang van 29 december 
1680 staat het octrooi op zĳn eigen naam. De 
Heren in Den Haag maken van de gelegen-
heid gebruik de jaarlĳkse octrooi bĳdrage te 
verhogen van 150 naar 200 Carolus gul-
dens . 3

In de hieronder besproken processtukken en 
in de hierboven vermelde advertentie wordt 

Hendrik Commissaris van het Generaliteits 
Klein Zegel in Grave en het Land van Cuĳk 
genoemd. Mogelĳk een functie die die bĳ de 
Bank van Lening overlapte.  

Een zegel werd gebruikt op papier en perka-
nent in burgerlĳke en gerechteljke acten en bĳ 
alle openbare stukken waar dit van hoger-
hand was voorgeschreven. Het zegel diende 
als controle en bewĳs van echtheid. Het Klein 
Zegel werd gebruikt door notarissen en recht-
sprekende organen (bijv. de Schepenbank) 
De Commissaris van het Klein Zegel moest 
toezicht uitoefenen op het slaan en afdrukken 
van het zegel en financiele verantwoording 
daarvan afleggen. Benoeming vond in Staats 
Brabant plaats door de Staten Generaal c.q. 
de Raad van State. 

Hoe het begon 
Toen Johannes bĳna 20 jaar oud was gaf hĳ 
de wens te kennen chirurgĳn te worden.Hoe 
hĳ op dit idee is gekomen is niet met zeker-
heid te zeggen. Wel is het zo dat onderzoek 
naar de verdere levensloop van Johannes in 
het Utrechts Archief heeft uitgewezen dat er in 
Utrecht nog een familie Bonenbacker woon-
de, met een vader en zoon die respectievelĳk 
eveneens Hendrik en Johannes heetten! 
Deze andere (oom of neef) Hendrik was chi-
rurgĳn buiten Utrecht en zĳn zoon Johannes 
werd op 29 december 1672 in Utrecht ge-
doopt en trouwde op 25 april 1702 eveneens 
in Utrecht. Toeval? Een familie-relatie is niet zo 
eenvoudig aan te tonen, maar ligt gezien de 
beroepskeuze van de Graafse Johannes wel 
voor de hand.  
Johannes heeft ongetwĳfeld een goede 
schoolopeiding genoten, waarschĳnlĳk de La-
tĳnse School. Maar dat moet al enkele jaren 
achter hem gelegen hebben. Wat heeft hĳ 
tussen ca zĳn 16e en 20e levensjaar gedaan ? 

  Trouwboek Mill1
   Bank van leening, die geld verstrekt tegen verpanding van voorwerpen van geringe waarde.De Banken van Le	     2

	 ning, anders de Lombard,waar ieder zĳn goederen voor een redelĳke bedrag per dag, en per week mag ver	
	 panden, en belenen, zo hoog als de waarde van het veronderpande goed in redelĳkheid mag lĳden, waarvan 	
	 de Tafel-houder voor zĳn moeite en geld-verschot, een redelĳke winst mag trekken

  Archief Nationale Domein Raad, inv.nr 6063
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Zĳn vader op kantoor geholpen ? In ieder ge-
val, uit deze keuze blĳkt dat hĳ de handen uit 
de mouwen wil steken en een vak wil leren. 
De manier om dit beroep, of zoals het in die 
tĳd genoemd werd: kunst, te leren was in 
dienst te treden als leerling bĳ een Meester-
Chirurgĳn.  
Vader Bonenbacker vindt een adres voor zĳn 
zoon bĳ Johannes van Rĳdt, Meester Chirur-
gĳn in Utrecht. Via zĳn familie of naamgenoot 
in Utrecht of door middel van bemiddeling van 
het Chirurgĳns Gilde. 100 jaar later, waar-
schĳnlĳk ook eerder, werd er o.m. op de vol-
gende manier gecommuniceerd:  

Een chirurgijn richt zich tot 'OUDERS of 
VOOGDEN: geneegen zijnde, hun Zoon of 
Pupil van Ouderdom tusschen 12 en 18 
Jaaren de Chirurgie grondig te laten leeren 
op zeer aanneemlyke Conditien, te betalen 
's Jaars 75 guldens voor Kost, drank in-
wooning en Leergeld, mits voor 4 Jaaren 
vast zig moetende verbinden, en bewysen 
van een ordentelyke opvoeding en gedrag 
kunnende produceeren, kunnen nader on-

derrigting bekomen by de Stads Chirurgyn.
[Leeuwarder Courant anno 1788] 

Chirurgĳns waren in de praktĳk geschoolde 
ambachtslieden. In de steden waren ze geor-
ganiseerd is gilden die o.m.: 
• de examen-eisen in overleg met de medici-

nae doctores vaststelden 
• de examens (meesterproef) onder toezicht 

van een medicinae doctor afnamen 
• de te vragen vergoedingen voor hun dien-

sten vaststelden 
• toezicht hielden ter voorkoming en bestraf-

fing van onregelmatigheden (kwakzalvers !) 

Een medicinae doctor had wel aan een uni-
versiteit in de Republiek en/of daarbuiten ge-
studeerd.  
Een lĳst van toegelaten medische doctors in 
de Acta et Decreta van het Collegium Medi-
cum  van Utrecht toont aan dat de afgestu1 -
deerden afkomstig waren van de universitei-
ten van Padua, Caen, Angers, Utrecht, Lei-
den, Harderwĳk en Franeker.  

 Het Utrechts Archief, toegang 703-a-2, inv.nr.144-11
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Meestal werd een studie aan één van de Ne-
derlandse Universiteiten bekroond met een 
extra studie in het buitenland. 

De zieke (stads)mens van de 16e tot ver in de 
18e eeuw had enige keus in het zoeken naar 
een geneesheer: het meest dichtbĳ en het 
voordeligst was de barbier-chirurgĳn: alleen in 
Utrecht waren er in het jaar 1659 ongeveer 
70, dus ver hoefde men meestal niet te gaan. 
Naast scheren en knippen werden eenvoudi-
ge medische ingrepen verricht.  
Dan waren er nog de kwakzalvers , die 1

meestal jaarmarkten en kermissen gebruikten 
om hun middelen en methodes aan de man 
te brengen. Ze waren ook wel in de grotere 
steden gevestigd.  
Zo nu en dan traden chirurgĳns in de publici-
teit met middeltjes die aan die van kwakzal-
vers deden denken: wat te denken van de 
volgende advertentie in de Oprechte Haer-
lemse Courant van 21 september 1697 :  

Florens Alboy, Mr.Chirurgijn in de Engels-
sesteeg tot Amsterdam, heeft een onfeyl-
baer Geneesmiddel, om een ieder binnen 
de tijt van een Maent gaende en staende 
seer gemackelijck en volkomentlijck te ge-
nesen van allerley Vleesachtige Uytwas-
sching ofte Caruncula , sonder den Patient 2

eenigsints te snyden of te branden, byson-
derlijck soodanige Uytwassching, als sig 
bevint in de Uytleyding des Waters of Uri-
ne. 

Iets schaarser en duurder, was de medicinae 
doctor, maar als de behandeling van de 
kwaal geen spoed vereiste, dan was er ook 
nog de mogelĳkheid te wachten op een rond-
reizende 'chirurgĳn' of kwakzalver die op 
(jaar)markten zĳn kunsten en medicĳnen aan-
prees.  

Johannes Bonenbacker gaat in de leer 
Volgens het daartoe opgestelde leer-contract 
moet Johannes Bonenbacker twee jaar bĳ 
Meester Chirurgĳn Van Rĳdt dienen. Deze pe-
riode is wel erg kort, want uit andere informa-
tie  blĳkt dat normaliter de gehele opleiding vĳf 3

tot zes jaar duurde. Mogelĳk was Johannes al 
bĳ een andere Meester-Chrurgĳn in opleiding 
geweest.  
In de regel duurde de leerlingtĳd drie-vier jaar. 
Daarna volgde de bevordering tot knecht, 
hetgeen inhield dat eenvoudige handelingen 
onder toezicht van de Meester uitgevoerd 
mochten worden en dat er een loon werd be-
taald.  

De leerovereenkomst 
Ik, Johannes van Rijdt, verklaar als leerling-
chirurgijn aangenomen te hebben Johannes, 
de zoon van de heer Hendrik Bonenbacker 
en wel voor een periode van twee jaar, met 
ingang van 10 october 1688  
De heer Bonenbacker belooft mij voor zijn 
zoon per jaar een vergoeding van 85 gulden 
te betalen, mits ik hem zal voorzien van kost 
en inwoning, en hem onderwijs in de Kunst 
der Chirurgie. 
Betaling van het kostgeld dient ieder halfjaar 
plaats te vinden.Johannes is verplicht mij in 
alles wat billijk is te gehoorzamen en steeds 
het voordeel van zijn Meester te zoeken zoals 
een trouw Chirurgijns gezel past.  
Hiertoe verbinden wij onze personen en goe-
deren.  
In het kader van zijn opleiding zal de hiervoor 
genoemde jonge man het Collegium Anato-
micum bij mogen wonen.  

w.g. J. van Rijdt, chirurgijn en H. Bonenbac-
ker 

   Kwakzalver : iemand die nuttelooze (?) middelen toepast ter genezing van de een of andere ziekte of middelen 	1
	 beweert te kennen tegen alle mogelĳke ziekten, of wel iemand die zulke middelen, met veel ophef, te koop 	
	 aanbiedt.

  Caruncula : 1. slĳmvlieswratten 2. littekenweefsel dat is ontstaan na genezing van een etterende wond2
   O.a. uit de publicaties van het Museum Boerhaave : Cornelis Solingen, een 17e eeuwsche chirurgĳn en zĳn 	3

	 instrumenten en Van Piskĳkers en Heelmeesters
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Het hier genoemde Collegium Anatomicum 
werd ten behoeve van de te geven chirurgi-
sche- c.q. anatomische lessen of demonstra-
ties gehouden in het Theatrum Anatomicum. 
Tegen betaling van een paar stuivers konden 
ook andere belangstellenden de lessen bĳ-
wonen. In Utrecht werden deze colleges vóór 
1707 in het Latijn gegeven.  
Vooral met het oog op die andere belangstel-
lenden werden net als in Amsterdam, Rotter-
dam en andere steden, op verzoek van het 
Gilde de colleges daarna in het Nederlands 
gegeven .  1

Van Rĳdt was ongetwĳfeld géén beunhaas. 
Op de handel en wandel van de chirurgĳn 
werd nauwlettend toegezien, lichte overtre-
dingen van de reglementen werden beboet, 
zware vergrĳpen tegen de beroepsuitoefening 
konden zelfs een beroepsverbod tot gevolg 
hebben. Dit was uiteraard ter bescherming 
van de beroepsgroep, zoals dat ook bĳ de 
andere gilden gebruikelĳk was. 

Misbruik werd bestraft 
In 1722 ondervond Johannes Simonis, bin-
nenvader (directeur) van het Utrechtse Wees-
huis, dat aan de lĳve. Hĳ kon het maar niet 
laten (onbevoegd) chirurgische handelingen te 
verrichten. Een poosje is dat goed gegaan tot 
er ernstige klachten over hem binnenkwamen 
over de behandeling van een wond aan de 
borst van de 42 jarige Agnes van Vianen. Een 
onschuldige wond was door hem zo slecht 
behandeld dat het van kwaad tot erger (zeer 
ellendige staat) is gekomen. 
Simonis wordt ontboden door een commissie 
bestaande uit de Stads Doctoren, Professor 
Leusden vanwege de Vroedschap van 
Utrecht, en de chirurgĳns Poth, Van Rhĳn en 
Schuts. De bedoeling is hem enkele vragen 
over zĳn praktische medische kennis te stel-
len. 
Op alle vragen volgen echter onbevredigende 
antwoorden. Op sommige vragen geeft hĳ 

zelfs ronduit toe dat de genoemde gevallen 
hem niet bekend zĳn en dat hĳ er nog nooit 
van had gehoord. 
Ook weet hĳ niet waartoe sommige medicĳ-
nen dienen en welk effect ze zouden moeten 
hebben en uit welke bestanddelen ze be-
staan. En dan last but not least verklaart hĳ 
dat hĳ niet van plan is op verdere vragen over 
dit onderwerp nog antwoord te geven. 

Na een ongetwĳfeld korte beraadslaging be-
sloot men aan de Vroedschap mede te delen 
dat Johannis Simonis ongeschikt is zich met 
medische zaken bezig te houden. Mocht Si-
monis ooit een genezing bewerkstelligd heb-
ben, dan is dat een kwestie van toeval en ge-
luk geweest, zoals dat bĳ kwakzalvers gebrui-
kelĳk is. 
De Vroedschap volgt het oordeel van de hier-
boven genoemden en verbiedt Johannis Si-
monis uitdrukkelĳk zich vanaf heden ooit nog 
met Chirurgie of het behandelen en genezen 
van patienten te bemoeien.  
Ambtelĳke molens draaien wel eens lang-
zaam, maar in deze kwestie is binnen één 
week beslist!  2

Waarom het Johannes niet erg beviel bij 
Van Rijdt 
Al was hĳ dan geen beunhaas, een goede 
pedagoog was Van Rĳdt zeer zeker niet, zie 
daarvoor de brief van Johannes Bonenbacker 
aan zĳn vader. Mogelĳk kon hĳ de kĳfachtige 
Sara Dupon niet de baas?  
Want zĳn vrouw, toch de aangewezen per-
soon de leerjongens, ver van huis als ze wa-
ren, een warm thuis te bieden liet het al hele-
maal afweten. 
Nu we weten hoe druk het gezin geweest 
moet zĳn, met bovendien nog uitbreiding op 
komst, wordt het voor ons een beetje begrĳ-
pelĳker dat Sara Dupon de zorg voor zeker 
twee leerjongens er eigenlĳk niet bĳ kon heb-
ben en de hulp, die ze moesten bieden in de 
huishouding, hard nodig had.  

   Het Utrechts Archief, Archief Stadsbestuur, toegang 702-1, inv.nr 10231

  Het Utrechts Archief, Archief Gilden, toegang 708-1, inv.nr 1022
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Na verloop van enige tĳd, als Johannes er 
achter is gekomen hoe het er in huize Van 
Rĳdt aan toe gaat, schrĳft hĳ een brief naar zĳn 
ouders in Grave. Daar wordt echter niet op 
gereageerd. Misschien dachten zĳn ouders 
dat het op den duur wel zou wennen ? Om-
dat de situatie niet verbetert schrĳft hĳ op 18 
januari 1689 opnieuw een brief. 
Uit de verklaring die zĳn kameraad/mede-leer-
ling George Scot op 12 april 1689 aflegt, blĳkt 
pas goed wat het echtpaar onder kost en in-
woning verstaat. 
De hieronder volgende brief van Johannes en 
de verklaring van George, moeten wel ge-
schreven zĳn in het Engelse Ordinaris (eet-
huis, herberg) het Wapen van Jerusalem in de 
Voorstraat, ter hoogte van het Jansveld, een 
afstand van nog geen 300 meter van hun on-
derkomen in de Wittevrouwenstraat/Juffer-
straat. 

De brief van Johannes  
Utrecht 18 Januari 1689 “Jerusalem" 

Beste vader, 
Ik maak me ongerust, ik weet niet wat ik er 
van denken moet, dat u maar niet reageert op 
mijn vorige brief.  
Ik wil u dan toch maar opnieuw op de hoogte 
stellen van de toestand hier.  
Om kort te gaan ik leer hier niet iets waar ik 
wat aan heb. Als het zo doorgaat dan weet ik 
over een jaar niets meer dan ik nu weet.  

Ik kan dit voor God en u niet langer verant-
woorden. Ik heb daarom besloten hier weg te 
gaan.  
Ik speel hier meest voor keukenmeid: de pot 
koken, wortelen schrappen, knollen schillen, 
de as uitscheppen en opruimen, ik kan me 
beter als huisknecht gaan verhuren ! 
Daarom vraag ik u dringend mij per kerende 
post te laten weten wat u hier van denkt, an-
ders ga ik volgende week naar huis, dan kun-
nen we verder zien. 
w.g. Johannes Bonenbacker, 

P.S. Doet u de groeten aan Mama en aan alle 
goede bekenden. Hier is een kind in een bijt 
gegooid, waarop de moeder van het kind, de 
stiefvader, en de moeder van de vrouw ge-
vangen zijn gezet. 

In de tĳd tussen het schrĳven van deze brief 
en de datum van de hierna volgende verkla-
ring van zĳn vriend en medeleerling George 
Scot moet Johannes bĳ Van Rĳdt vertrokken 
zĳn. 
De brief van George Scot 
Utrecht, 12 april 1689 "Jerusalem" 

Op verzoek van mijn kameraad Johannes Bo-
nenbacker, wil ik eens proberen op te schrij-
ven hoe het er bij Van Rijdt in huis aan toe-
gaat, de reden is dat ik wel tienmaal op een 
dag spijt heb dat ik hier ooit gekomen ben. 
Voor mij is het moeilijk hier weg te gaan om-
dat er voor mij al vooruit betaald is, en het ook 
tegen de zin zou zijn van degene die mij hier 
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geplaatst heeft. Nog een reden voor mij om te 
blijven is mijn trots: van te voren werd ik na-
melijk al gewaarschuwd dat het hier moeilijk 
uit te houden zou zijn. Ik moest daar toen om 
lachen, daarom heb ik volgehouden, maar als 
ik opnieuw voor de keuze zou komen te 
staan, dan zou ik liever naar een ver en 
vreemd land vertrekken. 
Sinds Johannes naar huis is vertrokken is er 
zo slecht en smerig gekookt, dat je er haast 
van moet braken als je 't zou zien, ik schaam 
me erover te spreken, die vrouw (Sara) is ge-
wend na het ontluizen van de kinderen haar 
handen niet te 
wassen, met-
een brood voor 
ons k laa r te 
maken, en het 
brood zo vet te 
smeren dat de 
haren van de 
kinderen er aan 
vast blijven kle-
ven. 
Ons middag-
maal is ook niet 
veel zaaks, wij 
eten wel twee 
tot driemaal uit 
dezelfde scho-
tel en met de zelfde lepels, zonder dat zij ge-
wassen zijn, terwijl we de ene keer brei , en 1

de andere keer grauwe erwten (capucijners ?) 
met azijn te eten krijgen. De hoeveelheid is 
verder nauwelijks voldoende om onze honger 
te stillen…. Het avondeten bestaat soms uit 
karnemelk maar meestal uit een stuk brood 
dat zo vet is gesmeerd als ik hiervoor al ge-
schreven heb. 

Ons belangrijkste werk, als wij niet moeten 
scheren, is het eten klaar te maken. Mijn ka-
meraad heeft dat een halfjaar moeten doen : 
in de kou wortels schrappen, potten wassen, 
vuur stoken, (maar niet om je bij te warmen) 
en als 't niet naar de zin van die vrouw wordt 

gedaan, dan gaat ze tekeer als een duivel. Ik 
kan met de hand op mijn hart verklaren dat 
hoewel ik in Engeland, Schotland en Holland 
ben geweest, een dergelijke vrouw niet eerder 
heb gezien, want eerst kijft zij tegen mijn ka-
meraad dat horen en zien je vergaat en daar-
na ook nog tegen haar man.  
Het is voor mij onmogelijk om die vrouw goed 
te beschrijven, want u zou toch niet kunnen 
geloven dat er zo'n mens op deze aarde 
rondloopt. 
Ons eten wordt zo slordig klaargemaakt, dat 
wij er meestal wel de een of andere vuiligheid 

in vinden: in de 
erwten en bo-
n e n k i p p e n-
stront, in de brij 
en boekwijtkoe-
ken spinnen-
koppen of an-
d e r e s m e e r-
troep. De hele 
tijd dat wij er in 
de kost waren, 
kregen we met 
ons drietjes niet 
meer te drinken 
als 's middags 
een pintje bier, 
en 's avonds 

haast nooit iets. 
En een kou dat we hebben geleden! Het was 
afschuweljk. Overdag zaten we in de onver-
warmde winkel, en 's avonds duurde het wel 
tot half tien eer wij iets te eten kregen in de 
koude winkel, ja als we geen gezonde kna-
pen waren geweest, dan zouden we zeker 
van de kou gestorven zijn. Als we dan einde-
lijk bij de baas en zijn vrouw in de kamer 
mochten komen, zaten zij bij een heerlijk 
warm vuur, maar nooit zeiden ze tegen ons 
dat we erbij konden komen zitten. 
De lakens lagen wel een half jaar op ons bed 
zonder dat ze gewassen werden, en de hele 
winter kregen we niet meer dan twee dekens, 
zodat wij het sommige nachten maar niet 

 Graanpap1
8



warm konden krijgen. Ook moeten we zelf 
ons bed opmaken, en onze kamer en ook de 
winkel schoon houden.  
Ieder die we erover vertelden beklaagde ons, 
maar het is niet alleen ons zo vergaan, maar 
met anderen nog veel erger. Veel kostgangers 
zal zij wel niet meer krijgen.  
Er wordt gezegd dat ze vier of vijf knechten in 
een jaar hebben gehad, dat het dus niets 
nieuws is, maar altijd zo geweest. De hele 
stad weet ervan en menigeen vindt dat ze er-
voor gestraft zouden moeten worden. 
Het was nog te verdragen geweest als we 
maar een beetje waardering voor ons werk 
hadden gekregen, maar dat was er niet bij, 
de baas is zo zelfingenomen dat niemand het 
in zijn ogen goed kan doen.  
Ik vergat nog te vertellen dat behalve de bo-
vengenoemde werkzaamheden mijn kame-
raad ook de schoenen van de baas en de 
kinderen moest schoonmaken en poetsen. 
Bovendien moesten wij de kinderen naar 
school brengen en als een meid de huishou-
delijke inkopen moesten doen, alsof wij nota 
bene niet moesten betalen voor kost en in-
woning. 
w.g. George Scot 

George maakt aan het eind van zĳn verhaal 
excuses voor zĳn rommelige schrĳfstĳl, hĳ is 
de taal niet geheel machtig, zegt hĳ, maar hĳ 
hoopt dat toch duidelĳk is geworden hoe het 
er ten huize van Van Rĳdt aan toeging.  

Het Proces 
Daarna blĳft het ogenschĳnlĳk een poosje rus-
tig, maar ongetwĳfeld zal Van Rĳdt vader Bo-
nenbacker bestookt hebben met aanmanin-
gen wegens de vermeende contractbreuk en 
het niet betalen van de afgesproken vergoe-
ding voor kost en inwoning. Op een gegeven 
moment zal hĳ tot tot de conclusie gekomen 
zĳn dat hĳ op die manier niet verder komt en 
zonder serieuse juridische actie te onderne-
men naar zĳn geld kan fluiten.  
In november 1690 zoekt hĳ daarom contact 
met Procureur Paringet in Grave om de zaak 
tegen Bonenbacker te openen :  

Utrecht, 25 november 1690 
Schout en Schepenen en het Gerecht van de 
stad Utrecht, verklaren hiermee, dat heden 
voor ons is verschenen Johannes van Rijdt, 
Meester Chirurgijn alhier, welke verklaarde dat 
hij de Procureur van Grave, D. Paringet, ge-
machtigd heeft hem in rechte te vertegen-
woordigen tegen Hendrik Bonenbacker te 
Grave. 
w.g. E.van Harscamp,  

Op het origineel van deze acte was een zegel 
in groene was gedrukt. 

Utrecht, 20 december 1689 
Mijn Heer, 

Volgens het bericht dat ik namens u van de 
heer Couwenhooven ontving, bent u op de 
hoogte gekomen van ons geschil met Bo-
nenbacker. Die man schaamt zich er niet voor 
zich tegen een rechtvaardige eis te verzetten.  
Ik ben ervan overtuigd dat u tot de overtuiging 
zult komen dat ik volgens het contract in 
plaats van een half jaar, recht heb op een 
héél jaar kostgeld. Zijn zoon is immers een 
halfjaar bij mij in de kost geweest en is, net 
toen ik profijt van hem zou gaan krijgen, zon-
der het noemen van ook maar één klacht ver-
trokken, tot groot nadeel van mijn winkel.  
w.g. J. van Rijdt chirurgijn (in haast) 

Korte samenvatting overgegeven aan het Ge-
recht van Grave namens J. van Rĳdt, chirur-
gĳn te Utrecht, aanklager, tegen Hendrik Bo-
nenbacker, gedaagde, 

• De gedaagde heeft zich lichtvaardig, met 
kwade trouw en strĳdvaardig, verzet tegen 
een gerechte eis, 

• De gedaagde heeft zĳn zoon voor de tĳd 
van twee jaar vanaf 10 oktober 1688 in de 
kost gedaan om hem de Kunst der Chirur-
gie te laten leren, en daar voor beloofd 85 
gulden per jaar te betalen, 

• Dit kostgeld moest volgens het contract per 
half jaar betaald worden, 

9



• De zoon van de gedaagde heeft 
meer dan een half jaar bĳ 
eiser gewoond in het 
genot van behoorlĳke 
kost en drank, maar 
ondanks dat is hĳ 
binnen de contract-
duur, zonder iets te 
zeggen, vertrokken 
en heeft daardoor 
schade berokkent 
aan het bedrĳf van de 
eiser, 

• Betaling van het afgespro-
ken bedrag voor kost-
geld is zelfs over het 
eerste halfjaar achter-
wege gebleven, 

• Deze hierboven ge-
noemde feiten kunnen 
niet worden weerlegd. 

Vade r Bonenbacke r 
schakelt Notaris C.D. 
Coole in Utrecht in. Hĳ 
geeft hem de opdracht zoveel mogelĳk getui-
genverklaringen tegen de weduwe van de 
inmiddels op 1 augustus overleden Johannes 
van Rĳdt te verzamelen.  
Notaris Coole schrĳft op 10 december 1691 
een brief aan Hendrik Bonenbacker waarin hĳ 
meedeelt dat Procureur Duyrant de verdedi-
ging op zich zal nemen. Verder doet hĳ ver-
slag van zĳn activiteiten op het gebied van het 
vinden van voldoende getuigen : 

Getuigenverklaringen 
Over een zekere Hester (een naaste buur?) 
schrĳft hĳ dat ze geen verklaring over de erva-
ringen van Johannes met de huishouding van 
barbier Van Rĳdt wil afleggen. Wel wilde ze 
kwĳt dat mevrouw Asselĳn haar had gezegd 
dat als Johannes wel eens bĳ haar kwam en 

dat hĳ altĳd erg hongerig was. Zĳ 
had daaruit opgemaakt dat hĳ 

daar niet genoeg te eten 
kreeg.  

Dat verbaasde haar 
niet want de Van Rĳdts 
hebben de naam niet 
al te best met de 
knechts om te gaan.  

Verder heeft hĳ nog 
t w e e v o o r m a l i g e 

knechts gehoord die daar 
ook hebben gewoond, maar 

ook zĳ willen geen ver-
klaring afleggen. 
Dan zĳn er nog de 
buur tbewoners die 
hem vertelden, dat 
men in de buurt wel 
wist dat vrouw Van 
Rĳdt haar knechts niet 
al te best behandelde 
en dat dat vooral bleek 
uit het verloop van het 

personeel.  
Ook spreken enkele buren kwaad over haar, 
omdat men zegt dat ze wat al te geriefelijk  1

zou zĳn en daardoor eventuele getuigen bang 
zĳn hun mond open te doen omdat zulk slag 
in bepaalde kringen toch wel aanhangers 
heeft. In zo'n geval moeten de verlangde ver-
klaringen afgedwongen worden.  
Maar dat is niet zĳn werk , maar echt procu2 -
reurs werk en omdat Procureur Duyrant toch 
meer affaires voor hem behartigt, is zĳn advies 
hem daar dan ook eventueel mee te belasten, 
aldus Coole. 
P.S.  
Uw paard is heden besteld, u bent me daar-
voor 5 schellingen schuldig.  

   Geriefelĳk, van gerieven, uit zĳn aard geschikt om iemand te gerieven, om hem ten dienste te staan, en van	1

	 daar in sommige streken gebezigd in de zin van dienstvaardig. In onze taal echter bĳ voorkeur van vrouwen, in 	
	 den zin van: Een man ten dienste staande, onkuis, en dus met een euphemistisch taalgebruik, dat men ook bĳ 	
	 gerief en gerieven terugvindt. Mogelĳk hier in de betekenis van bĳdehand.

   Coole is immers Notaris2
10

Afbeelding van de gevelsteen met de af-
beelding van een bakkerij in de gevel van 
het hoekhuis Wittevrouwenstraat / Plompe-
torengracht, Wijk H nr. 653, te Utrecht. 	
Vervaardiger door N. van der Monde, ca. 
1840. Mogelijk was deze bakkerij er al in de 
tijd dat het bovenstaande zich afspeelde. 
Tot voor kort was Bakkerij Top er geves-
tigd.[HUA cat. nr. 35259]



Hendrik is kennelĳk van plan in Utrecht de 
zaak in ogenschouw te nemen. 

Dan volgen er nog enkele op 27 december 
1691 gedateerde getuigenverklaringen à 
décharge van buurtbewoners als Judith Rĳc-
ken, weduwe van Antony Vercroos. Zĳ ver-
klaart dat ze in het jaar 1689 verschillende 
malen zowel in de werkruimte als in het huis 
van wĳlen Johannes van Rĳdt is geweest toen 
Johannes Bonenbacker daar met George 
Scotte, een Schot, woonde. Johannes 
klaagde over de slechte behandeling die hĳ 
zich moest laten welgevallen, met name dat 
hĳ niet genoeg eten en drinken kreeg, geen 
mogelĳkheid had zich te verwarmen zodat hĳ 
's-avonds verkleumd naar bed moest gaan, 
en zo weinig dekens op zĳn bed had dat hĳ 
het ook daar niet warm kon krĳgen.  
Toen ik dat allemaal zag en hoorde begreep ik 
dat hĳ daar niet kon blĳven, daarom heb ik 
hem aangeraden naar huis te gaan. Hĳ is niet 
de eerste die het daar niet kon harden, er zĳn 
meer knechts voor het einde van hun contract 
vertrokken. 

Rĳckje Vercroos, echtgenote van Barend Mar-
tens, weet bovendien te vertellen dat Johan-
nes Bonenbacker regelmatig stiekem naar de 
bakker ging, om met zĳn eigen geld broodjes 
te kopen. Het ergste was eigenlĳk nog dat hĳ 
de broodjes soms niet openlĳk durfde op te 
eten, bang als hĳ was dat zĳn meester of zĳn 
vrouw hem zouden zien. 
Ook heeft ze gezien dat Nicolaas, de zoon 
van kleermaker Lahey, toen hĳ ook daar 
woonde en in de kost was, een stuk vlees 
van een kalfskop in de hand had dat zo erg 
was bedorven dat het stonk als een kreng. 
Nicolaas wilde het niet eten. Hĳ liet het me 
zien en bood het me aan, maar ik had ge-
noeg aan de stank. Ook Nicolaas is er voor 
de afloop van zĳn contract vandoor gegaan, 
hĳ was niet de eerste : wanneer de knechts 
er ongeveer drie tot zes weken waren gingen 
ze er van door, soms wel acht tot tien in een 
halfjaar ! 

Zou deze kalfskop misschien eerst gebruikt 
zĳn om chirurgische oefeningen op te doen ? 

Gĳsbert Hendricks weet nog te vertellen dat 
een zekere Cornelis Valck, afkomstig uit Wĳk 
bĳ Duurstede, hem afgelopen zomer vertelde, 
dat toen hĳ als leerling chirurgĳn in het huis 
van Van Rĳdt woonde, hĳ het daar ook niet 
kon harden, en er na verloop van tĳd van door 
is gegaan.  

Ook Nicolaas de Lahay, hiervoor al genoemd, 
verklaart dat zĳn zoon Nicolaas in 1689 ook 
als leerling bĳ Johannes van Rĳdt in de kost is 
geweest. Voor die tĳd kon hĳ met Meester 
Van Rĳdt goed overweg, maar zodra zĳn zoon 
een week of zeven bĳ Van Rĳdt in de kost was 
geweest, had hĳ zich gedwongen gezien er 
weg te gaan omdat het er zeer slecht van 
eten en drinken was. Ook hĳ weet wel onge-
veer zeven knechts te noemen die vóór de 
afloop van hun contract zĳn vertrokken. 

De verklaring van Heyltje van Gameren, we-
duwe van Tonis Poock, gedurende zĳn leven 
marktschipper van Schoonhoven op Utrecht, 
sluit aan bĳ de voorgaande verklaringen. Ze 
weet zich nog te herinneren dat Johannes te-
gen haar gezegd had dat als zĳn vader hem 
niet meer thuis wilde hebben, hĳ soldaat zou 
worden, of zich als knecht zou gaan verhuren.  

Op 2 januari 1692 schrĳft Notaris Coole aan 
Hendrik Bonenbacker dat hĳ een aantal getui-
genverklaringen van buurtbewoners en voor-
malige leerlingen heeft weten te verkrĳgen.  
Naar zĳn mening zĳn het er voldoende en zal 
een rechter hem zeker in het gelĳk stellen.  
De buren verklaren dat ze wel in de gaten 
hadden dat Johannes uit een goed nest 
kwam, en daarom zo verbaasd waren, dat hĳ 
het er toch betrekkelĳk lang heeft uitgehou-
den. 
Hĳ schat de kans dat er voldoende bewĳzen 
op tafel liggen wel op vier tegen één. Als het 
anders zou uitpakken zou het hem wel heel 
erg verbazen. 
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Niets bekend over de afloop 
Daarna wordt het stil. Hoewel er in het Ge-
rechtsprotocol van Grave  te zien is dat de 1

proces partĳen via hun procureurs vonnis vra-
gen, is er ondanks uitgebreid zoeken geen 
vonnis gevonden waaruit blĳkt hoe de Sche-
penbank dacht en oordeelde over deze zaak.  
Ook de verdere activiteiten van Johannes Bo-
nenbacker zĳn gehuld in het duister.◉ 

 Oud Rechterlĳk Archief Grave nr. 92, periode jan.1690-16961
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