
Met een ducaat en een dubbeltje.

Levensschets van Eberhard Philip Seidel (1728-1814),
zijn bijdrage in de waterstaatkundiqe ontwikkeling, enz,
van het eiland Schokland en enige bijzonderheden

over enkele van zijn nakomelingen
door HANS SEIDEL.

Voorwoord

Wanneer wij de rraam Seidel Iezen, rijst de vraag omtrent
heftontstaan en de betekenis daarvan,
Het meet reeds voor het begin onzer jaarteIIing zijn ge

weest, dat in zuid-Europa een volksstarn leefde, waarvan de
onderdanen zich "Sieg" noemden. Uift deze naam zouden di
verse namen zijn ontstaan, welke thans nog klankverwant
schap bezitten: tot dezelfde namengroep zouden behoren.
Volgens Dr. W. Mauser, docent aan de universiteit te

Innsbruck en Ir. Lois Seidl te Timelkam [Oostenrijk ), ont
sterid uit het woordje "Sieg" - dac "overwinning" betekent
-- her Gotisch: "Sigis", hetwelk later in he:t oud-hooq-Duits
tot "S~gu" werd gevormd (vgI. Srigismund). Nog later ont
stond daarvan de verkleinvorrn "Si-tto" of "Sito", welk
woordje langzamerhand overging in de naarn "SydeI".
Eerst in 1447 is voor de eerste maal te Lieqnitz de daaruit

voortqesproten naam "Seidel" ontdekt.
De naruen, welke alle uit het woord "Sieg" zijn ontstaan,

die tot dezelfde namengroep behoren, worden in velerlei
vorrnen aangetroffen, zoals: Seidel, Seijdel, Seijdell, ZeideL
ZeijdeL Zeijdell, Seidl, Seijdl, Saidl, Saidel, Seidler, Seidling,
Seidlich, Seidiq, Seider, Seidelhuber. Seidcrer, enz.
Het grote nakomelingschap van deze stam moge reeds blij

ken u~t het aantal telefoonaansluitmqen welke in 1963 te
Wenen bestond, te weten:
Aantal aansluitinqen te Wenen ca. 150000.

Aantal deelnemers met de achternaam:
Seidl 189
Seidel 41
Seydl 3
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Seydel
Seidler
Saidler
Seidlmann
Seidelmann
Seidelberqer
Seidlberqer
Seidelhuber
Seidlbock
Seidlhofer
Seidling

1
38
2
3
4
2
1
2
1
2
3

Toen het geslacht Seidel zich over noord-Europa ver
spreidde, werd ook Nederland nret verqeten. De eerste N e
derlandse Seidel was Eberhard Philip Seidel, wiens naam we
in dit artikel vaak zullen tegenkomen.
Onqeveer 150 jaar gdeden hardde naam Seidel een beken

de klank in de noordwesthoek van Overijsel, met name voor
al in Stad en land van Vollenhove en het toenmaliqe Zuider
zee-eilarid Schokland. Want her was in die streken, waar de
Seidels van zich deden spreken als zijnde goede bestuurs
ambtenaren met orqanisarorusche talenten. Het waren die
plaatsen waar zij hun kunnen toonden en zij deden dit in alle
eenvoud, oprecht en zeer beslist,
We zien in het kornende artikel, hoe de eerste Seidel zich

in 1749 te Vollenhove vestiqde en zich al direct voor grote
moeiliikheden zag gepbatst. We zien tevens, hoe hij deze
moeilijkheden ging oplossen. Het waren de drang naar zelf
standiqheid, het nemen van initiatief, de meed en het door
zettinqsvermoqen, welke deze Eberhard Philip Seidel volle
di:gdeden slagen.
Het algemeen inzicht, her kunnen ornqaan met mensen uit

aIle lagen der bevolking, de brede kijk op het leven; op de
omgeving, de grot,e lijn - daarbij het kleine niet uit het oog
verliezende - het was deze gerichte veelzijdige concentrarie,
welke deze Seidel kenmerkte als een ge:boren leider en levens
kunstenaar.
Veelzijdig. Een leergierig en ook kunstzinniq man. En door

het laatste tevens een 9evoelsmens.
Hij bezat zeer beslist een eilgenmening en deze was meestal

weloverwogen. Eberhard Philip moet steeds voor ogen gehad
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hebben, dat er overal en altijd twee moge1ijkheden zijn. Hij
koos dan meestal de meest qunstiqe, met een aan wetenschap
gepaarde intuitie,

Voortqekomen uit qoede huize, kwam hij zonder enig bezit
uit de vreemde in Vollenhove aan. Door zijn veelzijdiqe capa
citeiten, zijn onderneminqsdrift en zijn diplomatieke inslaq,
wist hij zich zeer qoed aan te passen; hij slaagde menig maal
in zijn onderneminqen zeals hij het wilde, En hij wist dat het
goed was!
Goed voor zichzelf, doch ook voor zijn Yolk.voor de maat

schappij. Het waren al deze eigenschappen waarvan vooral
de bevolking van Schokland hedt mede kunnen profiteren.
De periode dat hij ais waterstaatkundiqe aan het eiland

Schokland zijn dieristen verleende, meet voor hem ornqevlo
gen zijni Want hij kweet zich met hart en ziel aan zijn taak.
Een taak welke vaak onnoeme:lijkzwaar was. Zijn strijd te
gen de gevreesde paalworrn, - het insekt dat meltnimrner af
latende ijver de palen van het eiland trachtte te doorzeven, en
daardoor met de onderqanq bedreiqde, - verslapte riooit.
Het eiland Schokland was een eiland van palen. G. Mees,
Aznc, zeglt in zijn areikel "Schokland", voorkornende in de
"Overijsselsche Almanak voor oudheid en Ietteren, 1845",
het volqende:

"Het eerste walt gij ontrrioet, zijn palen; links palen,
"regts palen; denk die weg, en er is geen Schokland
.mieer." (bld, 288)

Schokland was dus ge:heel afhankelijk van gave palen, ter
verdediqinq van het steeds meer opdringende water der Zui
derzee, welke elk jaar een stukje van het eiland afknabbelde.
Was het wonder, dat dus de paalworm voortdurende zo1'gen
oplettendheid van Seidel vergde?
De bevolking leefde er voornamelijk van de visvangst. La

ten we aannerrien dat het eiland in 1790 onge1veer60'0 zielen
herberqde, kleine kinderen inbegrepen. Bezien we nu de reke
ningen van haven- en andere waterwerken van Ens, over dat
jaar, dan zien we, dat Seidel in dart jaar meer dan 50 mensen
in dienst had bij de paalwerken, Zullen dit niet allen Schok
kers zijn geweest, toch mogen we aannemen dat dan zeker
circa een-vijfde dee! van de mannelijke bevolkinq, onder zijn
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opzicht arbeid verrichete aan de paalwerken, waardoor zij
een bron van inkornsten hadden,
De zware stormen verqden een dcorlopende waakzaam

heid. De storm van begin februari 1791 was hiervan o.a.
een goed voorbeeld. Het bleek, dat toen aan de westkant
van het 'eiland, onqeveer tegenover de Kerken-weert, een
werk van twee regels palen en ankers ter lengte van circa
23 roeden, en oude buitenreqels-palen door de storm waren
afgeslagen.
En tevens, dat ten noorden daarvan 5 vakken oud kistwerk

waren weggeslagen, samen meltde bujtenreqelspalen.
Verder waren O'Pverscheidene plaatsen, in totaal 42, palen

uit de buitenreqel geslagen, ankers en gO'rdingenvernield en
vullingen gezakt. Ook de loopkistdam werd zwaar bescha
digd.
Na elke storm hield Eberhard Philip Seidel een inspektie

tocht langs de dijken. OO'kschool- en kerkpad stonden onder
zijn toezicht.
Geodende oplettendheid vorrnde Seidel tot een expert op

waterstaatkundiq gebied.
Zijn leiderscapacireit bleek ook uit het feit, dat hij in 1793

werd benoemd tot schout van Schokland, Hij bled eveneens
waterstaatsambtenaar, totdat hij in 1804 werd opqevolqd
door zijn zoon Lucas Seidel.
Toen Eberhard Philip ongeveer 2 jaren als schout een rede

lijk pensioen qenoot, werd hij in 1806 opnieuw benoemd tot
eerste burger van het eiland en daarmede was hij de eerste
burqemeester van Schokland. Hij bled dit tot 1811 en werd
opqevolqd door Caspar Sonderman.

Zijn zoon Lucas bleek in geen enkel opzicht voor hem on
der te doen. Was Eberhard Philip een diplomaat, van Lucas
kan dit zeker niet worden beweerd. Lucas Seidel was een
meer impulsief persoon, die, wetende waar hij nicest staan,
nogal eens in conflict kwam met het gemeentebestuur van
Emme1O'ord;meestal echter trad hij als overwinnaar uit het
strijdperk,
Lucas wist war hij wilde, Hij be:zagde dingen vaak in een

een nieuw licht, hetgeen tot heiilder bevolkinq kwam.
TO't zijn qrootste prestatie O'Pwaterstaatkundig gebied,

meet worden gerekend, de door hem in 1804 verrichte
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proefboringen op het eiland Schokland, waarover elders in
di!t artikel wordt gesproken. Alleen reeds deze boringen en
de aan de hand daarvan door hem gemaakt geologisch Ienqte
profiel, getuigen van groot vakmanschap.

Lucas was een persoon die zei, zoals hij over de ding en
dachr, eerlijk en oprecht. Desnoods was hij bereid een proces
tegen het gemeentebesltuur van Emmeloord uit te lokken, om
tot een .duidelijk omschreven overeenkomst te komen, of om
de belanqen van de bevolkinq te dienen.

Ook hij was een leider. In zijn Vollenhoofse tijd nam hij
bestuursfunoties waar van openbare instellinqen. Toen in
1795 de Bataafse Republiek in wording was, werd hij door
het "Volk van Vollenhove" gekozen in de regering van het
stadje. En korte tijd later zien we hem in her provirioiaal be
stuur van Overiisel, belast met een Iinanciele taak.

In de archieven van Vollenhove komt zijn naam veelvul
dig voor, o.a. als bestuurslid van het burqer-weeshuis.

Zien we hem in de annalen van het gemeentehestuur van
Emme100rd meniqrnaal verrneld in zijn kwaliteit als opzichter
van's lands werken (Rijkswaterstaat}, vanaf 1818 staat zijn
naam dagelijks vermeld en wel, in het "Nieuw Arcbief Schok
land no. 2", te vinden in het gemeentearchief :te Kampen. Op
elke bladzijde daarvan is zijn naam meerdere malen te lezen.
Want in dar jaar werd hij tot burqemeester van het eilarid
benoemd. Nog 9 jaar diende hij het eiland Schokland als eer
Siteburger, totdat de dood daar een einde aan maakte.

Uit de levensbeschrijvinq, welke in dit .artikel is opqeno
men, zal duklelijk blijken weIk een belanqrijk aandeel Lucas
Seidel heeft gehad in de politieke, staatkundige en geografi~
sche onrwikkelinq van het eiland.

Toen hij overleed Bet hij een vrouw met 6 kiruderen achter.
Drie zijner kinderen waren al eerder overleden.

Ook zijn kinderen deden van zich spreken en maakten zich
eveneens verdienstelijk voor dat gebied. Met name waren dat
vooral: Eberhard Philip [r., Casemir Frederik en Johan Jacob
Seidel.

Eberhard Philip Seidel [r., gehuwd met Hendrica Maria
Ekker (die nog verwantschap had aan het qeslacht Stork te
Hengelo), was eveneens een be:gaafd en veelzijdiq persoon.
A,]s tirnmerman-aannemer was hij ontwerper en maker van de
bovenbouw der Kleine Kerk, zoals thans nog te VoIIenhove
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is te zien. Tevens was hij orqanist van de Bovenkerk. Hij
schilderde voorts zeer qoed. Zijn naam kornr voor in het
"Voorwoord" van het z.g.n. "Authentiek Verhaal", dat was
geschr,even - mede door zijn verzamelde ge'gevens - naar
aanleidinq van een hulpactie ten behoeve der Durqerdamrrier
vissers, welke in 1749, na 14 dagen op een ijsschots in de Zui
derzee be hebben rondgedreven, gered en te Vollenhove aan
land werden gebracht. Hij meet tevens bij die redding aan
weziq zijn geweest, getuige een door hem vervaardigde litho
over de redding, thans aanwezig in het Zuiderzeemuseum te
Enkhuizen.
En in het museum te ZwoUe bevindt zich van zijn hand een

platteqrond van het voormaliqe "Oldehuf,s". Hij was de stam
vader van de Vollenhoofse Seideltak.
Beide andere zoons van Lucas kozen waterbouwkunde:

Casemir Frederik en Johan Jacob Seidel.
Casemir Frederik is een bekend opzichter van waterstaat

te Schokland geweest, waarover U elders in dit artikel ken
nis kunt nemen. Hij was een der eersten die, ten behoeve der
arme gezinnen, een weefqetouw aanschafte. Zijn sociale in
slaq blijkt voorts uit een advertentie, inhoudende een verzoek
om hulpverleninq, ter leniqinq van de nood der arme Schok
kers. Een der mede-ondertekenaars der advertentie was de
onderwijzer J. W. Wichers, die gehuwd was met Dirkje Sei
del (zuster van Casemir Frederik). En beiden waren be
stuurslid van de Maatschappij tot bevorderinq van het Nut
van 't Algemeen.
Johan Jacob Seidel was eveneens weq- en waterbouwkun

dige. Hij was werkzaam in diverse plaatsen: Schokland, Kam
pen (gemeente opziener }, Smilde en Gronirrqen. Hij was de
stamvader van de Smilder- en Asser Seideltakken.

In het bekende hotel Seidel te Vollenhove hebben 6 ge~
slachten Seidel als kastelein gefungeerd.

Ook in de annalen der Posterijen kornen hun namen veel
vuldig voor als brievengaarclers en distributeurs.
Zo heeft het geslacht Seidel in de loop van anderhalve

eeuw in noordwest Overijsel een reputatie opqebouwd, die er
mocht zijn. En heden ten daqe heeft die naam er nog een
bekende en vertrouwde klank, Ze stonden bekend om hun
drang naar zelfstandigheid, hun beslist eigen mening, door
zeetinqsvermoqen en goed leiderschap. De Seidels, die, on-
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danks hun veelzijdiqe beqaafdheden, in alle eenvoud en hulp
vaardiqheid, hun plicht vervulden tot heil der bevolking van
dat gebired. En stuk voor stuk deden zij hun naarn, waarover
in de aanvang van dit voorwoord sprake was, aile eer aan.

Steendam, 12 april 1965.

De eerste Nederlandse Seidel.

"Ik gaf te kennen, dat ik naar Vollenhove wilde waar
"op 'er eene zeide: "morgen vaart een schuit van' hier,
"den Voorst voorbij; als gij dien Schipper een vooitje
"geeft, dan zal hij U wel te Vollenhove aanbrengen." Ik
"zeide: "Geerne wil ik dat doen."
"Den volgenden morgen gingen wij in de Schuit en op

"rijs; en ik wierd, bij Vollenhove, aan de Brug, of Stijger
aangebragt.

"To en ik den Schipper betaald had, hield ik van mijn
"Rijs~geld nog over: een Ducat en een Dubbeltje."

Bet was op een morgen in 17491), dart een schuit vertrok
uit Genemuiden in de richting Vollenhove. Aan boord be
yond zich o.a. een 21 jariqe Duitse [onqeman, genaamd: Eber
hard Philip Seidel,
De schuit voer om de Voorst en legde - omstreeks de

middagtijd - bij de steiqer te Vollenhove aan. Nadat Seidel
een Iooitje aan de schipper had g'egeven, stapte hij aan wal.
Hij had de plaats zijner bestemminq bereikt, na een lange reis
welke vele dagen tevorcn in Herborr» (Dtl.) was aariqevan
gen.
Toen hij voor het eerst van zijn leven voet op de vismarkt

van Vollenhove zette, had hij van zijn reisgeld nog over:
1 ducaat en 1 dubbeltje. En dit was het "aanvangskapitaal"
waarrnede hij aan de opbouw van zijn reputatie en talrijk ria

geslacht begon!
I'llde loop van de ZeheIft der 18e eeuw verwierf Seidel zich

bekendheid op waterstaaekundiq qebied, werd schout van
Schokland en, in 1801, tevens kastelein van de stadsherberq
te Vollenhove, thans nog bekend als hotel Seidel 2) .
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Gesilhouetteerd portret van E. P. Seidel. eerste burgemeester der qemeente Schokland.
(Foto Zuiderzeemuseum. Enkhuizen).



Hoewel reeds enkele gegevens over deze eerste Neder
landse Seidel bekend waren, bled toch een waas van onbe
kendheid omtrent vele zaken, Zijn juiste g,eiboortedatum was
niet bekend, zijn opIeiding te Herborn; de reden tot vestiging
te VoIlenhove, zijn aankornst aldaar, kledinq, het eerste con
takt met zijh toekomstige echtgenote en zijn huwelijk, de eer
Sitewerkzaamheden, de reden tot aanscellinq als waterbouw
kundige en later tot Schout van het eiland Schokland, enz.;
over al deze zaken wist men niets.

Totdat in het voorjaar 1963 te Meppel zijn autobiogra£ie
werd ontdekt ten huize van de heer J. F. SeijdelI, die zo vrien
delijk was deze tijdelijk af te staarr.
Het werkje is in 1808 keurig netjes met inkt geschreven en

ingenaaid tot boekvorm, inhoudende totaal 119 bladzijden.
Toen Eberhard Philip deze levensloop schreef, was hij on

geveer 80 jaren oud. Hij werd tot het schrijven hiervan vooral
qemspireerd door het lezen van een artikeI over "De Godde
lijke Voorzienigheid uit een treffend voorbeeld bewezen", met
"den voortreffelijken Sinspreuk: "Beproeft alle dingen; be
houd het goede", voorkomende in uitgave no. 5 van: "De
Hedendaaqsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en
Smaak. 1808" 3).
De eerste bladzijde van de levensloop bevat een "Kleine

voorreede": een gedichtje uit een schoolboekje van 18104).
Daarna volgen 11 paqina's betreffende het artike1 over de

Goddelijke Voorzienigheid, waarna hij 80 paqina's wijdt aan
zijn levensloop, om te besluiten met een apart hoo£dstuk over
een in 1806 door hem gemaakte reis naar Herborn en zijn be
zoek aan de prinsen van Solms te Braunfelz.
In het werkje noemt hij vele namen en getracht is, deze zo

vee! mogelijk te achterhalen; in archieven en musea, uit fami
liepapieren en uit boeken. Ten dele is dit reeds gelukt. -
Al met al is het nu mogelijk geworden, vele gegevens aan de

vergetelheid te ontrukken en sarnen te voegen tot een geheel,
waardoor een vrij helder beeld kon worden verkregen omtrent
de persoonlijkheid van E. P. Seidel, mede dank zij de accuraat
heid waarrnee hij werkte en het feit dat diverse familiedocu
menten van zijn hand, door enkele nakome1ingen zorgvuldig
bewaard bleven.
We kunnen Eberhard Philip slechts dankbaar zijn voor zijn
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zeer duidelijk schrift en het zorgvuldig optekenen van vele,
thans be1angrijke gegevens,

De voorqeschiedenis.

In feite is de geschiedenis der NederIandse Seide1s slechts
een klein onderdee1tje der ganse historie van dit eeuwenoud
geslacht,
Niet te achterhalen gerllchten vertellen ons over een ridder

von Seidel. welke omstreeks 1315 te ZwitserIand lOU hebben
gewoond. Het geslacht Seidel zou reeds lang voor de Tellische
oorIog hebben gefloreerd 5).
Er is een overlevering dat de moge1ijkestamvader, de Zwit

serse Von Seidel. benevens andere voornamen van adel, anna
1315 aldaar de toenmalige keizer Friederich van Oostenrijk
niet afviel, waarom hij door zijn tegenstanders ter dood werd
veroordeeld en zijn goederen verloor,
Hi] wist echter te vluchten. Daarom spijkerde men, toen

men hem zelf niet in handen kon krijgen, zijn beeltenis aan de
galg. Zo werd ridder Von Seidel symbolisch opgehangen; in
werkelijkheid zou hij zich echter hebben gevestigd aan het
Bodenmeer en nakomelingen zouden zich hebben gevestigd te
Karnten. Saksen en Silezie. In de loop der volgende eeuwen
zouden ze zich hebben bezig gehouden met de landbouw.
Hoewel het Iamilie-wapen kan duiden op bosbezit en land

bouw 6), zien we de Duitse Seidels in de 16e en eerste helft
van de 17e eeuw als schreinermeister, schumachersmeister,
Schwarzfarberrneister, drooqscheerder, pijpenbakker en prui
kenmaker.
Aan het einde der 17e eeuw en begin 18e eeuw worden ze

meerdere malen vermeld als architect.
De eerste officieel bekende stamvader van Eberhard Philip

Seidel is de in' 1602 te Lippstadt geboren Johannes Seidel, die
omstreeks 1639 in het huwelijk trad met Barbara N.N. 7).
Uit dit huwelijk wed geboren: Peter Seidel 8).
Een der zoons van Peter was Johann Franz Seidel, die op

9 februari 1712 trouwde met Anna Marg aretha Martel 9).
Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren. Het zesde kind

was:
Eberhard Philip Seidel, geboren 12 juli 1728 te Herborn. 10).

Over zijn jeugd te Herborn schrijft hij, dat hij als kind reeds
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l e bladzijde van de autobiografie van E. P. Seidel (sr.)



Familiewapen van het geslacht Seidel.



het voornemen had om bijzondere gebeurtenissen - hem over
komen -- op te schrijven. Hi] voelde zich er toen echter nog
niet toe in staat en werd bovendien weerhouden door angst,
dat men hem zou uitlachen. Eerst op ongeveer 80 jarige leef
tijd zou hij die angst overwinnen.

Veel schrijft hij niet over zijn jeugd; feitelijk alleen iets over
zijn schooljaren te Herborn.

"Dan, de jaaren mijner kindsheid berijkt hebbende, om
"iets te leeren, ging ik ter School; zijnde een groot HUlS,
"waarin een groote Kamer is, ze mag wel een zaal ge~
.maarnd worden, waarin aan de twe zijden, dat is, aan
"elke zijde een lange tafel, met banken daaromheen ge~
"plaatst, waaraan, aan het boven-einde van de eerie
"Tafel, een Deutsche Meester, en aan de andere Tafel
"een Lateinsche Praeceptor, of ook meester, hunne zit
"plaatsen hadden." 11)

Seidel leerde hoofdzakelijk Duits en Latijn, de beginselen
van de architectuur en geometrie en het schreinersvak.

Intussen verkeerde hij veelvuldiq onder studenten van de
acadernie te Herborn en van cen van hen Ieerde hij muziek:

,.1eerde ik het clavier trakteeren", zo schrijft hij
Later genoot hij muzieklessen van de Stads- en Academic

musicus FISCHER 12) en maakte dee! uit van diens orkestje.
Ook zijn oudere broer JOHANN JOSTSEIDEL was aan het
orkestje verbonden 13).
Dat ging tot 1747, de tijd, dat de Prins van Oranje en

Nassau: WILLEM CAREL HENDRIK FRISO, stadhouder
der Nederlanden en vorst van Nassau, in zijn Nassauer erf
lande;; een requisitie deed uitschrijven tot dienstneming in het
leger om tegen de Fransen te strijden 14 ).

De toen 19~jarige Eberhard Philip behoorde ook tot die
..dienstplichtiqen". Hij was het echter niet met deze ..pressing"
- zo noemde hij het - eens en wilde graag uit Herborn
vluchten,

"maar helaas, de Poorten der Stad waren gesloten!" 15)
Terwijl op een dag in dat jaar het gezeIschapvan FISCHER

musiceerde in het logement "DE SCHERM" (Herhorn}, van
de kastelein RUCKHARD, kwam aldaar de reddende engel
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in de persoon van HENDRIK WILHELM HAUBACH, een
musicus, die voor zijn plezier te Herborn vertoefde 16),

Met zijn hulp wist Seidel uit de stad te ontkomen; te paard
en vermomd in oude kleren kwam hij de poort uit. De hofstal
meester SUSEWENT begeleidde hem 17).

HAUBACH bezorgde hem een introductie bij de Vorst van
Solms in Braunfe1z18). Zo werd Eberhard Philip Seidel musi
eus aan dat HoE,waar hij twee jaren als zodanig zou vertoe
yen. Hij leerde er - naast clavier, ook hobo en violoncelle be
spe1en.Hij was tevens lakei.
In 1748vertrok HAUBACH naar Nederland en werd hobo

ist in het regiment Dragonders van generaal SLIPPENBACH,
in garnizoen liggende te Raamsdonk 19).

Een jaar later (1749) ontving Seidel een brief van HAU
BACH, met verzoek, ook naar Nederland te willenkomen, om
eveneens hobo-ist te worden in bedoeld regiment. Er was daar
n.l, een tekort aan hobo-isten doordat te Raamsdonk een duel
had plaatsgevonden tussen twee hobo-isten. Het duel werd op
de degen uitgevochten, waardoor de ene hobo-ist dodelijk werd
gewond en de andere de benen nam.
En nu wed Eberhard Philip Seidel de kans geboden om

een dier opengevallen plaatsen in te nemen. Hij diende zieh
dan eehter niet te Raamsdonk, doeh te VOLLENHOVE te
melden, aangezien het regiment eerdaags naar laatstgenoemde
plaats zou worden verplaatst.
Seidel heeft niet lang over dit aanbod nagedaeht. Hij was nu

twee jaren hoEmusieus geweest en wilde kennelijk weI eens
iets anders.

Hij diende zijn ontslag in bij de vorst en verzoeht tevens een
afseheidsbrief (reeommandatiebrief, of paspoort), om naar
Vollenhove te kunnen vertrekken. Na enige maanden waehten
had hij het begeerde document nog niet in zijn bezit.
Toen is Seidel zelf aan het werk gegaan. Een der secreta

rissen van de vorst heette: HEMPEL 20). Deze Hempel was
een zwager van JOHANN JOST SEIDEL (broer van Eber
hard Philip). Eberhard Philip wendde zieh tot Hempel met de
woorden:

"Herr Vetter, ik wilde UEd wel verzoeken, om voor
"mij, voorlopig een Afscheids-brief te formeren. Ais de
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"Vorst dan daartoe order gaf, dan was dezelve reeds
"zover klaarl"

Hempel zei:

,,0 ja, Vetter Seidel, dat wil ik wel doen!" waarop de secre
taris HOLTZINGER 21) zeide:

"Dan wil ik 'er ook een Schrijven, dan kan Seidel kie
"zen, welke hem het best aanstaatl"

Op die wijze verkreeg Seidel twee afscheidsbrieven: hij koos
die van HEMPEL. De afscheidsbrief was echter nog niet
voorzien van het vorstelijk zeqel en dito handtekeninq, en der
halve niet geldig. Daarom ging Seidel met het document naar
de Secretaris van de vorst en liet er door een bedieride het
zegeI opdrukken. De bediende kreeg daarvoor een fooi van
een grosche, of drie Kreutser 22).

Nu de handtekening van de vorst nog. Daartoe ging Eber~
hard Philip naar de geheimraad STOK 23), die derqelijke ge~
schriften wel uit naam van de vorst tekende. STOK, die niet
beter wist dan dat het op order van de vorst geschiedde, zei:

"WeI zo! Is het dan tog nog eens gelukt, dat gij den
zelve zo verre bekomen hebt?!"

En met zijn oude bevende hand ondertekende hij het docu
ment.

De volgende dag vertrok Seidel, zonder zijn traktement te
vraqen, naar Herborn: naar zijn ouders, breeders en zus
ters 24).

De reis naar V ollenhove.

Acht dagen na het verkrijgen van de afscheidsbrief vertrok
Eberhard Philip Seidel te voet van Herborn. Zijn broers en
zusters, neven en nichten vergezelden hem tot Dillenburg 25).

"Afscheid van hun genomen hebbende, rijste ik alleen
"verder ( : doch niet gehed alleen :.) en wel, door een
"groot woud en .over bergen en dalen, en kwam des
"avonds in de Stad Nassau-Sieqen, ongeveer zeven uuren
"van Herborn en nog agttien uuren van Colln, waar ik
.Jieen moest, qeleqen."

In de herberq trof hij een bediende van een officier welke te
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Groningen in garnizoen lag. Met hem reisde hij verder tot
Zwolle;

"ter sluik," schrijft hij, "dat is, zonder ons bij den
"Postmeester te do en aantekenen."

Hij ging per postkoets, op vrachtkarren, te voet en per
schuit. De reis ging via Keulen naar Nuijs. In Keulen bezocht
hij de Dom en het "Huis met de twee paardekoppen", waar
over hij een aardige legende beschreef 26).

Dan ging het via de rechter Rijnoever naar Dusseldorp,
waar weer rust werd gehouden, Vervolgens over Wesel, Rees,
Emmerik en 's Heerenberg naar Elten. Seidel schrijft:

"Bij Elten is een hooge Berg, waarop een Klooster
"staad, en in den Berg is een ongemeene diepe Put."

Kennelijk sliepen ze te Elten want hij schrijft verder:

"De volgende dagen, al verder, over Zutphen, Deven
"ter tot Zwol. Aldaar gingen wij, op den zogenaamden
"Dijk. in een Herberg, waar men voor de deur een trap op
"gaad. Daar 's middags gegeten hebbende, namen wij af
"scheid van elkander, en Hij, mijn Rijsgenoot, ging over
"de Bergen brug, naar Groningen; en ik de stad ZwoI
"door; al vragende, naar de weg naar Vollenhove.
,,1k ging dus de Camper Poort uit, Frankhuis voorbij,

"en bij de Herberg de Riesebos, links, den Dijk af en
"Mastenbroek door. Ongeveer aan het einde van Masten
"broek gekomen zijnde, zag ik ter regter hand een Plaats
"met een Tooren; meenende dat het Vollenhove was 27).
"Ik ging daarop aan; dan, deese weg glibberig zijnde,
"ging ik Landwaarts in. daar was het ook met water be
.xlekt, zo dat ik al heen en wederom slobberde.
"Een Schult, waarin, zo ik niet beter weet, twe mans

"perzoll'en waren, die mij dus ziende spartelen, riepen,
.wraqende waar ik heen wilde, Ik zeide:
"Naar Vollenhove."
"Zij zeiden: "Daarheen is Vollenhove niet; koomt hier

..en vaart met ons naar Genemuiden. dan kunt gij beter

.maar Vollenhove komen."
"Ik ging in de schuit en wij kwamen des avonds in

"Genemuiden. Daar bleef ik deze nacht; ik gaf te kennen
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"dat ik naar Vollenhove wilde waarop .er eerie zeide:
"Morgen vaart een Schuit van hier, den Voorst voorhij:

"als Gij dien Schipper een vooitje geeft, dan zal hij U wel
"te Vollenhove aanbrenqen."

"Ik zeide: "Geern'e wil ik dat doen."
"Den volgenden morgen gingen wij in de Schuit en op

"Rijs; en ik wierd, bij Vollenhove, aan de Brug of Stijger
"aangebragt.

"Toen ik den Schipper betaald had, hield ik van mijn
"Rijsgeld nog over, een Ducat en een dubbeltje!

"Ik ging met mijne Hooch-deutsch« kleedinq 28), het
"port d epe of deqekoppel, met den Degen 'er in, om de
"hals, op het Schouder, en het vel-eiser, of rijs-zak, op
"den rug, en den stok in den hand, over den Visch-mark
"en de Visscher-Steeg, of: Waqt-Steeq door, en kwam in
"de Kerk-Straad 29) .

"Ik keek om en weder om, ik zag reqtsorn in de straad
"menschen staan, ik ging daarnaar heen, ik vroeg naar
"HAUBACH. Ene van hen zeide:
"Daar ginsen staad hij, op de stoep bij de dochter van

"Van Bergen."
"Nota: Deese, die mij zulks zeide, had, zo mij nader

"hand gezegt wierd, den een en ander gevraagd, met te
"zeggen: "Wat is dat tog voor eerie? zo met goed en
"degen belaaden." enz. En ziet! Zij was 't juist, welke
"ruim twe jaaren daarna mijne Egtgenootin wierd, het
"welk Zij of ik toen niet korrden denken" 30).

H-AUBACH bracht Eberhard Philip in het huis van Van
Bergen 31). Binnengekomen, vertelde HAUBACH hem, dat
de plaats als hobo-ist reeds door een ander was ingenomen.
Het verkrijgen der afscheidsbrief van de vorst van Solms had
Seidel te lang opgehouden. Een ontmoedigend begin in een
vreemd land zonder werk en zonder geld!

HAUBACH zei echter:

"Onze Major, naamlijk den Heer Van Hoey, zoekt een
"bediende; mogelijk zult gij Hem welkoom zijn" 32).

Seidel voelde niet veel voor dit aanbod, dacht; "Wat nu
gedaan? Ik ben hier in een vreemd land en dat, met een capi-
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tal van een ducat en een dubbe1tje! Waar zal of kan ik daar
mede heen?" Goede raad was duur.

Uiteindelijk aanvaardde hij het voorstel - zij het met veel
tegenzin - en hoopte dat binnenkort een plaats als hobo-ist
zou vrijkomen.

Als bediende van Van Hoey genoot hij een jaarloon van
,,30 of 40 gulden en 3 gulden per week", zoals hij ons laat
lezen 33).

Sam en met HAUBACH was hij gelogeerd in "De Schoole"
van Van Bergen, een logement waar hij aan kostge1d 32 stui
vers per week moest betalen.

Naast zijn werk als bediende, gaf Eberhard Philip Seidel
muzieklessen aan de kinderen der aanzienlijken. Om deze les
sen te kunnen geven, moet hij een zekere graad van bcqaafd
heid hebben bereikt in zeer korte tijd wist hij het vertrouwen
te winnen van de meest vooraanstaande bewoners. Hieruit zou
men kunnen opmaken, dat hij volkomen op de hoogte was met
de toen ge1dende normen en vormen.

He huwe1ijk van Eberhard Philip Seidel.

Tegenover de Schoole, in de Kerkstraat, woonde Derkje
Brummelbos 34). Zij was inwonend bij haar broer Jan Brum
melbos die was geh uwd met Anna Schierhoudt 35).

Ais Eberhard Philip des avonds somwijlen vertoefde in de
poort van zijn logement, gebeurde het wel, dat daar tegenover
ook de familie Brummelbos voor hun woning vertoefde. Ze
groetten e1kaar dan en soms liep Eberhard Philip even naar de
overzijde en bood hun - hoogst charmant - een snuifje aan.

Eens was Jan Brummelbos in De Schoole om een glaasje
wijn te drinken. Hij plaatste zich tegenover Seidel aan de
haard en vroeg:

"Wat zijdt gij tog voor eerie?". waarop Seidel pareerde:
,,Ik ben 'er een gelijk als gij!"
Hij vond de vraag van Jan Brummelbos onbeleefd, doch

vergaf het hem graag. Ze dronken samen een glas wijn. De
vriendschap was gesloten en een uitnodiging van Jan, om eens
een kop "the of kaffe" te komen drinken, was "Water op de
mole" van Eberhard Philip, die in stilte genegenheid had op
gevat voor Jans zuster: Derkje. En hier werd hem de gelegen~
held geboden. nader kennis met haar te makenl 86) .
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Ongeveer een jaar na zijn aankomst te Vollenhove, trok hij
de "Stoude Schoeien" aan en vroeg haar ten huwelijk. Maar
Derkje ging niet over een nacht ijs, Z~ yond. dat hij met mu
zieklessen de kost niet kon verdienen. Eerst t6en openbaarde
hij haar, dat hij te Herborn het schrijnersvak had geleerd.
Derkje had niet vee! vertrouwen in zijn capaciteiten als tim
merman en stelde als voorwaarde, dat hij eerst een jaar naar
Amsterdam zou gaan. om het yak goed te leren. Hij schriift
hierover:

"Ik was daarover innerlijk nogal aangedaan en wij
"spraken daarover nogal uit de eene hoek in de andere.
"maar. daaraan was niets anders te doen, of ik moest en
"zou eerst naar Amsterdam."

Van zekere juffrouw MARSBORK 37) - de naaister van
Derkje - kreeg hij het adres van een voormalig timmerman,
die nu in Amsterdam een logement hield, en die Seidel ver
moedelijk wel aan een geschikte timmerbaas kon helpen.
En Seidel reisde naar Amsterdam. Van die logementhouder

aldaar kreeg hij een lijst met namen van timmerbazen. Voor
zien van die lijst ging Seidel op stap ... en bekeek het stad
huisl Zonder zich van werkzoeken iets aan te trekken.
Terug in zijn logement zei hij, geen werk te kunnen vinden,

waarop de logementhouder beloofde, de volgende dag met
hem mee te zullen gaan om werk voor hem te zoeken. Eber
hard Philip schrijft hierover:

"Ik dagte: "Dan wilde ik liever dat Gij wat in Uw
.~broekdeed."
(De volgende morgen):
..De eerste Baas had geen werk voor mij, "Hal Hal".

"dacht ik, al voort zo!" Maar de tweede Baas was raak en
"zeide. dat ik morgen dan maar moest komen ... Dat was
"toen lang geen "Hal Hal". maar: .•O! or' ."

Seidel heeft het daar maar even uitgehouden; had te veel
gevoel voor zelfstandigheid en verlangen naar zijn geliefde.
Met een zelf geschreven brief. welke in het Duits was ge~

steld, welke zijn baas niet kon lezen en waarin stond, dat hij
dringend naar elders werd ontboden, vroeg en kreeg hij ont
slag en ging terug naar Vollenhove, een gulden rijker gewor~
den.
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Hij liep door de Visserstraat en naar de achterzijde van
Derkje's huis. Zij kwam hem vanuit de keuken in de hof teqe
moet, zeggende:

"Heden Seidel! Zijd gij daar al weder? Wat scheeld 'er
"aan? Is dat nu een jaar?"

Het antwoord luidde:
"Neen, geen jaar, maar een week" 38).

Na een Iikse woordenwisselinq, waarbij Anna Schierhoudt
interventie verleende, werden ze het tenslotte toch eens. Ze
trouwden in 1752 te Blokzijl, waar een "meuij" (tante) van
Derkje woonde 39).
Llit het huwelijk werden zes kinderen geboren, waarvan er

twee zeer jong overleden. De vier overqeblevenen waren ach
tereenvolgens: Johan Frans, Elisabeth, Lucas en Johann Jacob
Seidel 4'0) .

Na de voltrekkin'g van het huwelijk delen Eberhard Philip
en Derkje het huis met Anna Schierhoudt. Jan Brummelbos
was reeds overleden. Een door Seidel gemaakt houten schot
zorgt voor afscheiding 41).

Toen ook Anna kwam te overlijden, verviel de helft van de
woning aan Derkje: de andere helft was voor Anna's broer:
Arent Schierhoudt 42) •

Op 18 fehruari 1771 koopt Eberhard de halve woning van
Arent Schierhoudt, zodat thans de hele woning van Seidel is.
Waarschijnlijk beschikte hij toen met over voldoende contan
ten om de koop te sluiten en moest hij er geld voor lenen,
want van diezelfde datum lezen wij:

"Eberhard Philip Seidel en Derkje Brummelbos schul
"dig aan Burgemeester Johannes Born43), de somma van
,,160 gulden."

Op 45 jarige leeftijd heeft Seidel behoefte zijn Iamilie en
vrienden in Duitsland te bezoekcn en tevens, om gegevens te
verzamelen voor het opstellen van een geslachtsregister. Hij
ging te voet van Vollenhove naar Herborn. In augustus 1773
vertrok hij uit Vollenhove en arriveerde 73)1 uur later te
Herborn. Per dag liep hij ongeveer 8 uren.
Na een verblijf van ongeveer een maand aldaar, aanvaard

de hij de terugreis en kwam, 77 uur later weer te Vollenhove
aan.
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Van de voetreis heeft hij een van uur tot uur bijgewerkt ver
slag opgemaakt, vermeldende de omgeving en loqementen
waar hij sliep. Eenmaal sliep hij in de open lucht. Het be
waard gebleven geslachtsregister dateert eveneens van 1773.
Vier jaar later - op 15 april 1777 - koopt Seidel, met

Eiimbert Moleman 44), op een publieke veiling het huis, ge~
naamd "De Scheele", staande in de Kerkstraat. Het gebouw
waar hij eens 32 stuivers per week aan kostge1d betaalde, is
thans ten dele zijn eigendom geworden. '
Na 25 jaar in gelukkige echt verbonden te zijn qeweest,

wordt Derkje Brummelbos ziek. Ze overlijdt in november 1777
te Vollenhove, haar man diep bedroefd achterlatende. Eber
hard Philip is een gevoelsmens, die zich niet gauw uit. Deze
slag is hem echter te machtig. Wenende uit hij zijrr verdriet
aan een nicht van Derkje, genaamd: JACOMINA eVAN
TIJEN 45). Zij troost hem door te zeggen, dat hij mogelijk in
de toekomst wei weer een andere levensgezellin zal vinden.
Derkje wordt begraven in de Bovenkerk te Vollenhove. Het
moet een geweldig grote begrafenis zijn geweest. Want de
meeste begrafenissen aldaar bedroegen in die dagen 5 a 10
gulden, die van de meest aanzienlijke inwoners circa 20 gul~
den. Llit de kosten van Derkje's begrafenis is af te leiden,
hoeveel Eberhard Philip van zijn vrouw heeft gehouden. In
het doodboek van Vollenhove 4'6) lezen we:

,,15 Nov. 1777 overluijd (uitgeluid) de vrouw van
"Philip Seidel.

guldens stuivers centen

"met 3 klocken 4 2
,,voor openen v. h. graft opt Lage
"Co~r 4 4
"Coste Jura 4
"Idem 10
"voor het aanspreken 3 3
"voor het voorgaan voor het lijk 3 3
"voor lamphen en handschoenen 2 3
"voor die baar 4
"voor toeleggen van graft 2 4
"voor het laken 3 4

(totaal f 23.10)
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Vier jaar na Derkje's overlijden ligt Seidel ziek te bed en
ontbiedt schepenen te zijne huize, teneinde voogdij te stellen
over zijn jongste zoon: Johan Jamb Seidel, die 14 jaar was
toen Derkje stierf. Bij uiterste wille worden de onderwijzer
JAN LAAN en HENDRIK PETRUS RAMAKER tot vooq
den benoemd, zo hij - Seidel - mocht komen overlijden. Hi]
overleed echter nog lang niet, integendeel, er zouden nog 33
jaren voorbijgaan voordat hij z'n laatste adem uit zou bla
zen.s? ]

Eberhard Philip a1s waterbouwkundige.

Er kwam een aanmerkeliike verandering in beroep en
woonplaats. De opzichter van Paal- en waterwerken van Ens
(Schokland}: JAN DRAAK. werd ziek in zijn woning te
Blokzijl gebracht en het leek er niet op, dat hij zou gen'ezen.48)
Daarom zocht Seidel contakt met de Schout van Vollen

hove, genaamd W. J. NESSINK 49)' die 5 jaar lang een
kamer bij hem had bewoond, en zei, dat hij graag wilde solli
citeren, zo Jan DRAAK mocht komen te overlijden,
Jan DRAAK overleed inderdaad spoediq. Daarop verzocht

Seidel - op advies van schout NESS INK - aanbevelinqs
brieven van voorname inwoners, wier kinderen hij muziek
lessen gaf.
Met zes van deze brieven toog hij naar Hunne Hoog Mo

genden te Deventer,' solliciteerde, en werd terstond aanqeno
men ujt drie sollicitanten. Een van deze drie was de "baas
van Ens". Seidel schrijft:

"Ze gaven mij en Aanstellingsbrief en zijden: "Gaad
"gij maar, hoe spoediger hoe beter, heen, en neemt Uw
"Ampt getrouw waar!"

Zo werd Eberhard Philip Seidel opzichter over paal- en
dijkwerken van Ens. En hij nam zijn ambt getrouw waar;
moet een zeer kundiq vakman zijn geweest!

We Iezen:

"Op de oudste bekende afzonderlijke kaart van Schok
,,land, in 1789 getekend door de opzichter van de water
"staat E. P. Seidel, staat tussen de beide delen van het
"eiland een sloot aangegeven, met daarbij geschre~

220



o
~
·

Z::-o

0
0
\0

::5~
z:

COo
~
l

b
o

@!
<
(

0
V!5

..J
""

1110~
~

z:.
"

-
....

0
~
-'

:::c
~~

v
rJ

:I:
.n

~
.Ji

=

A::<t::z:v

"'"
~

....::z::
:z:'"

I-
I.!)

:>
~:z:

z:
;:)

U
J

.I(

I:
~

0
:"\

z:
Q<:

I'1ID
D
E
L-

k<
Q

\!l
II:

opM
O
lEtl-

ei
«

eU
uR

T
«

>
)

a
:r....

j
...........

....Iq
)

0'\
1!4

~
W

CO
III

r-,
Co

til
~

~
II=-

oc:
-J

__I
0

It
0

Z
W

Q
.i

0
.

0
-r

~
L..U

-.J)
....

V
)

~
...ii

=:
:x

~
....

.
B

I.U
!2.. Q
.

z:



"ven: "oude sloot", en direct rechts hiervan een stippel
"lijnrtje met de vermelding "Scheidinge" 50).

en:
"een copie van deze kaart, getekend door de land

"meter J. v. d. Meer, is in het bezit van het Rijksarchief
"in Overijssel te Zwolle."

Ook in een overdruk uit het Tjjdschrift van het Kon. Ned.
Aardrijkskundig genootschap komt een kaartje van E. P. Sei
del voor.51)

Zeker is, dat na Eberhard Philip nog vier Seidels als water
staatsambtenaar hebben gefungeerd, met name: Lucas, Johan
Jacob, Casemir Frederik en nog een Casemir Frederik Sei
del 52 ).

In het geslachtsregister staat achter de naam Eberhard
Philip Seidel geschreven: "Uitvinder duikerklok".
Waarschijnlijk is E. P. Seidel tot 1804 opzichter van water

staat geweest.

Tweede huwelijk van Eberhard Philip Seidel.

Eberhard Philip's dochter: Elisabeth Seidel. zou in het hu
welijk treden met Hartwich Hendrik van Guldener. En zijn
zoon Lucas Seidel wenste in de echt te worden verbonden met
Elisabeth Johanna van Guldener. Broer en zuster Van Gulde
ner waren kinderen van het echtpaar Casemir Frederik van
Guldener en Jacomina van Tijen. 53)
JACOMINA VAN TIJEN was een nicht van Derkje

Brummelbos. en werd reeds eerder in dit artikel genoemd.
[acomina van Tijen werd weduwe. 54)
En Eberhard Philip was reeds enige jaren weduwnaar.
Toen gebeurde er iets dat de familierelatie Seidel-Van

Guldener tot een zeer ingewikkelde zou maken. Laten we
thans Seidel zelf aan het woord, dan lezen we:

"Inmiddels dezer verenigingen wierd, zeals gewoonlijk,
"een en ander maalen vriendelijke bijeenkomsten gehou~
"den, welke ik - als vader en mijrre (toen nog) nichte,
"als moeder - ook natuurlijker wijze bijwoonden en als
..de Oppersten van die Gezelschappen ons naast elkander
"aan Tafel plaatsten,
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"Onder deese vriendelijke bijeenkomsten wierd ik be
"wogen om aan mijne Nichte, mijne, als het ware, Een~
"zaam leven te klagen. En zij deed hetzelfde ten opzichte
"van haar, aan mij.

"Wij spraken nog al over 't een en ander, Ondertussen,
"ik resolveerde en gaf aan haar mijrre gevoelige gedachte
"te kennen. Ik zeide:

"Nichte! Onze kinderen willen met elkander Hu
"wen; als wij belden dan ook de handen eens in el
"kaar leiden en onder's Heeren zegen, Uw Prophe
.xie, aan mij gedaan, zogten te vervullen? Wat dunkt
"U daarvan?"

"Zij zeide:
"Zo ned! Gij ontroerd mij met Uwe voorstellin-

"gen. Ik zal mij er over bedenkenl" 55) .~

Op 24 maart 1787 gingen ze in ondertrouw in de kerk van
de Hervormde gemeente te VoIlenhove 56) en op 15 april van
datzelfde jaar werd het huwelijk voltrokken tussen Eberhard
Philip Seidel en Jacomina van Tijen. Te Schokland.

Schout van Ens.

Intussen bedankte de Schout van Ens, de heer DIJK 57) en
werd Eberhard Philip Seidel te Zwolle als schout van Schok
land benoemd. Dit gebeurde op 3 maart 1793. Hij legde daar
bij de volgende eed af:

"Ik belove en zweere de Constitutie en Regeeringsvorm
_"dezer Provincie met het Erfstadhouder Gouverneur,
"Capitain en Admiraalschap Generaal Erflijk in het
"Doorluchtige Huis van Orange en Nassauw, gehouw en
"getrouw te zuIlen aankleeven, zodanig als hetzelve bij de
"respectiewe Staatsresolutieen in den Jare 1747 en 1748
"is opgedragen en bij den tegenwoordigen Heere Erf
"stadhouder in den Jaare 1766 is aanvaard."

In hetzelfde document staat:

"Dat de voorschreven Eed terstond moet worden afqe
.Jeqd door de Magistraten, Gezwooren Gemeentens met
"deszelver Ministers en andere beampten in de Steden
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"Hasselt en Steenwijk, gelijk ook in de overige kleine
"steden dezer Provincie, waarvan ... " enz.58

Twee jaar nadien breekt de revolutie uit, als gevolg van de
oorloqsverklarirrq d.d. 1 februari 1795 door de Nationale Ver
gadering, als vertegenwoordigend bet Franse yolk, aan de
Stadhouder van de Republiek der Nederlanden.

De verbonden mogendheden: Oostenrijk, Pruisen en Enqe
land konden tezamen met het in slechte staat verkerende Ne
derlandse leger, niet bolwerken tegen de opdringende Franse

. troepen onder generaal PICHEGRU.
Langzaam maar zeker wonnen de Fransen terrein. De En~

gelse en Pruissische troepen trokken zich terug en plunderden
ons land, met name: ook de provincie Overijssel.

De patriotten juichten de komst der Fransen toe en in het
begin van 1795 namen de patriotten de regering over.

Op 4 maart 1795 werd het volgende schrijven gericht aan de
Burger gecommitteerden van de Provisioneele Representanten
van het Yolk van Overijssel 59):

"Den 2 Maart 1795.

"Burgers Gecommitteerden van de Provisioneele Repre
"sentanten van het Yolk van Overijssel,

"De Provisionele Representanten van het Yolk te Ens,
"op het Eijlant Scokland, hebben de eer, in houdens her
"ectract verbaal van de commessie der Provisioneele Re
"presentanten van het Yolk van Overijssel, den 24sten
"Februarij 1795 en den 2den Maart Jongstleden door E. .
"P. Seijdel toegezonden, u Hooge Gecommitteerden te
"berichten: dat de opqezeten-en alhier de reevolutie be
"gonnen, in ene behoorlijke order volbragt hebben en wel
"op de volgende manier.
"De burgers in en opgezetenen verkozen den 19den

"Februarij uijt hun midden tot het Committe Revolutio~
"nair naarvolgende persoonen (welke zij het gehele werk
"eenstemmig toevertrouwden) Thomas Ruyten, Gerrit
"Jans, Jacob Jacobs, Jonge Jan Reijers, Jan Reuriks, Ty
"men Peters. Welke dan ook de Burgemeesters convo
"ceerden en uyt namen des Yolks aankondigden, dat bij
"deesen Proveseoneel van hunnen Posten ontslagen wier
"den met verzoek om onverweijlt hunne vergaderplaatse

224



Fragment der reisbeschrijving door E. P. Seidel (sr.) Het origineel bevindt
zich bij de heer Dr. J. D. van Westendorp te Moordrecht.

(Zie pag. 219)



Deel van de "recomm3ndate Briefs of Paspoort" van de Magistraat van
Vollenhove. (l e blad). - Het origincel berust bij de heer Dr. J. D. van
Westendorp te Moordrecht. (Zie pag. 227)



"te verlaten en het bewint intusschen hun over te geven .
.:t Welk ook dadelijk geschit is. vervolgens delebereer
"den het Committe over de verkiesinge van Munecepali
"teyten. en kwamen daar in eindelijk overeen, om aan de
"Burgers en opqezetenen een voltal van Personen ter ver
"kiesinge van' de Provisioneele Representanten voor te
.xlraqen, uiyt welke dan ook door de vrije volksstemminge
"tot provisioneele Representanten gekozen zijn Willem
"Jansen Gersen, Thomas RUijten. Jonge Jan Reijers, Jan
"Ruriks. Willem Bruyns, Jan [ans, en tot secretaris is
"aangestelt Willem Gerresen Bruyn. aan welke dan ook
"het bewint van zaaken is opgedragen met een verma
.ment verzoek om regt en geregtigheyd in alIes zonder
"eijgen belang als getrouwe Burgers tot aller heyl en wel
"zijn uyt te oefenen. voors is de vrijheydsboom geplant en
"de Vlagge opgeheyst. deesen tel' gevolge stelden het
"committe Revolutionair het Yolk mede voor of het ook
"wilde. dat de Scholtus E. P. Seydel en zij verwalter van
"hunne amten zouden ontzet worden. waarop het Yolk
"eenparig antwoorde: ontzet en eene nieuwe kiezen, ter
..weyl 't Yolk deesen post. als Scholtus Provisioneel op
"gedragen heeft aan de evengenoemden Provisioneele
"Volksrepresentanten: zoo zijn voornoemde representan
"ten des Yolks. naar inhoud van het ectrak verbaal hoven
"genoemden op den 3den Maart in den eed qenomen,
"vermits men daarvan toen tel' tijd gene kenesse droeg.
.xlat zulks geschieden moeste en hiermeede vertrouwen
"wij. dat wij aan den intentie van bovengemelde commis
"sie zulIen hebben voldaan.

De Secretares:
(get.) W. G. Bruyn."

En daarmede was Eberhard Philip Seidel van zijn functie
als Schout ontheven. De ironie van het noodlot wilde, dat zijn
ZOO'll Lucas deel uitmaakte van de Provisionele Representan
ten van het Yolk van Overijsel, en van het provinciaal be
stuur. 60)
Hoewel Eberhard Phrlip Seidel toen dus Schout-af was, gaf

hij zich niet gewonnen. Hij weigerde de protocollen en stukken
over te geven. De 67-jariqe schout Seidel ging zelfs nag ver
del'.

225



Hij stuurde met de municipaliteit van Ens een omstandig
schrijven aan het Provinciale bestuur, waarin werd gewezen
op de onhoudbare toestand op Schokland, welke toestand was
ontstaan door de nieuwe regering van dat eiland.

Naar aanleidinq van dat schrijven begaven de heren Sloet
en De Vos van Steenwijk zich naar het eiland. Maar toen zij
na aankomst de municipaliteit voor zich ontboden, bleken aIle
led en uit vissen te zijn op de Zuiderzee. En ze zouden waar
schijnlijk nog lang niet terug keren.
Beide heren, bevreesd om een tweede maal weer voor niets

een zeereis van' Vollenhove naar Schokland te moeten onder
nemen, daagden toen de municipaliteit voor zich te Vollen
hove, waarbij zij een uiterlijke datum vaststelden.
Er verscheen echter op de vastgestelde datum niemand,

"zullende dezelve waarschijnlijk van hunne vischpartij
"nog niet weder zijn te huis gekomen."

Seidel .scheen dus gelijk te hebben toen hij schreef, dat er
een volkomen regeringloosheid op het eiland verkeerde.
Ens werd uti voor de keus gesteld, Of de vruchten van de

vrijheid plukken, een municipaliteit kiezen die werkelijk re
geerde, zelf een schout aanstellen, afgevaardigden te sturen
naar de Provinciale Landdag en ... belasting betalen, of: zo
als vroeger: vrijdom van belasting genieten, doch verder recht
loos blijven.
Zolang Schokland zich voor een van deze mogelijkheden

niet definjtief zou hebben uitgesproken en aan alle aan deze
keuze verbonden verplichtingen zou hebben voldaan, bled
Seidel Schout op Schokland. 61 )
Waarschijnlijk heeft Ens nimmer meer de moeite genomen

om een keus te doen, want, toen Seidel op 12 augustus 1795
weer tot schout werd aanqesteld' - na onderbreking van
eniqe maanden dus - bleef hij nadien nog 9 jaren in die
functie.
Op 31 december 1803 komt hij voor als zodanig in een vol-

macht overde stukken: "Aafje Albers, Steenwijk". 62) .
Eerst op 5 april 1804 wordt hem ontslag als schout ver

leend op ruim 75~jarige leeftijd. Hij genoot een redelijk pen
sioen. 63)·
Zijn pensioen gen06t hij gedeeltelijk te Vollenhove, waar
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hij, zoals gezegd, in 1801 werd aangesteld als kastelein van
de stadsherberq, als opvolger van H. J. Pingel. 64)
De zomermaanden placht hij door te brengen op Schok

land. 65)
In 1806woonde hij te Vollenhove, want in dat jaar maakte

hij weer een reis naar Herborn, voorzien van een "Recomman~
date Briefs of Paspoort" van de Magistraat van Vollenhove,
waarin hij "oud Scholtus" wordt genoemd, "alhier woonach
tiq". 66)

Tweede reis naar Herborn,

Eberhard Philip heeft aan zijn tweede reis naar Herborn,
in zijn autobiografie een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Hij
was toen circa 78 jaar,
T e voet (!) vertrok hij in augustus 1806 van Vollenhove en

ging via Arnhem, Duysburg, Dusseldorf, Mulheim, tot Duitz,
waar hij zich als passagier liet inschrijven in een postwagen.
Aan een - als blinde passagier -- meereizend persoon

leende hij een gulden en 12 kreutzer 67). De man beloofde
hem het ge1eende geld te Altekirchen te zullen teruqbetalen,
zodra hij bij zijn bagage kon komen. In Altekirchen verdween
de man echter met het geleende geld; Seidel zag hem nimmer
terug.

De reis ging nu verder via Hachenburg naar Braunfelz.
Thans per sjees en een gehuurde koetsier. Seidel bracht ver
volgens een bezcek aan het slot van de vorst van Braunfelz,
waar hi] 57 jaren tevoren als hofmusicus fungeerde.

Hij _werdzeer vriendelijk ontvangen door prins Carel. Even
later sprak hij ook met de prinsen Wilhelm Christof en
L ... 68)" Ul .
Ze stelden hem allerlei vragen over Vollenhove, Schokland

en over zijn leven en werkzaamheden aldaar. Kaarten werden
tevoorschijn gehaald en Eberhard Philip moest de prinsen
precies tonen, waar de plaatsen waren gelegen en hoe hij was
gereisd van Vollenhove naar Braunfelz.
Hij werd rijkelijk onthaald op spijzen en dranken.
Op hun verzoek bracht hij daarrra ook een bezoek aan hun

broer: "prins Friederich 69), die verbleef op het buitenslot in
het Luinerwoud. Hetzelfde geschiedde daar.
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Toen Eberhard Philip na de maaltijd wilde vertrekken,
bleek dat de door hem gehuurde sjees en koetsier waren ver
trokken, heengezonden door prins Friederich, die hem dit
lachend mededeelde en tevens, dat hij - de prins - voor de
kosten stond en de huurpenningen reeds had betaald!

En ziet; voor het paleis stond een vorstelijke koets, bespan
nen met 4 paarden, welke Seidel naar Edingen brachtenl
Daar kwam een koets van het slot Greiffenstein, welke hem
naar Herborn bracht.

Eberhard Philip eindiqt zijn beschrijving met de woorden:

"Van de wederomrijs, die ik do en moest van Herborn
"hierheen, naar Vollenhove, zal ik niets melden, als al
"leen, dat die onder en ingevolge de Goddelijke VOOT~
"zienigheid, ook gelukkig is volbracht."

Burgemeester van Schokland.

Kort na zijn terugkeer uit Herborrr moot hij opnieuw be
noemd zijn als eerste burger van het eiland Schokland. We
lezen:

,,In 1806 werd het Koningkrijk Holland geboren, onder
"koningschap van Lodewijk Napoleon Bonaparte. Op
,,2 September van dat jaar kreegen de eilanders te ver
.memen, dat hun eenheid hersteld was en dat Schokland
"voortaan in zijn geheel tot Overijssel zou behoren.
"Vermoedelijk zal, tegelijk met deze hereniging, ook

"de gemeente Schokland in het leven zijn geroepen. Om
"streeks dezelfde tijd zien wij namelijk voor het eerst een
"BURGEMEESTER van Schokland optreden en wel,
"de hier boven reeds genoemde voormalige opzichter van
"waterstaat E. P. Seidel, die dit ambt tot 1811 zou blijven

itoef "70)"Ultoe enen. '

en:

"Van E. P. Seidel, de latere burgemeester der gemeente
"Schokland, is een gesilhouetteerd portret in het bezit van
.Jiet Oudheidkundiq Museum op Schokland." 71)

Vermoedelijk is hij omstreeks 16 april 1813 weer van Vol-
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lenhove naar SchokIand vertrokken 72), waar hij op 25 sep
tember 1814 voorgoed zijn ogen sloot. 73)

Hij is ruim 86 jaar geworden; een zeer hoge leeftijd voor
die jaren. Eberhard Philip Seidel: een man, die lichamelijk en
geestelijk veel in zijn mars had. Die - in Nederland althans
- van niets kwam tot iets en toch zichzelve bleef; die zijn
eigen weg gi11'gen toonde dat het goed was. Een figuur welke
voor velen een begrip is geworden, vaak doorspect met een
zekere romantiek.
Niet voor niets werd te Ens een straat naar hem genoemd.

En niet voor niets is "Schout Seidel" een del' centrale figuren
in kinderboeken geworden. 74)

De strijd tegen de paalworm en de alqehele vernietiging
daarvan moet een zijner idealen zijn geweest.

Ook Seidel is ern del' vechters qeweest om Schokland tegen
de opdrinqende Zuiderzee te beschermen; heIaas is het ideaal
tot behoud van het eiland niet verwezenlijkt. Het eiland werd
in 1859 ontruimd. 75) Doch niet, nadat ook zijn 200n aldaar
als burqemeester werkzaam was geweest.
Met Eberhard Philip Seidel ontstond het Nederlandse ge~

slacht del' Seidels, dat ruim 200 jaar te Vollenhove en ornqe
ving woonde en een belangrijk aandeel had in de waterstaat
kurrdiqe, culturele, staatkundige en politieke ontwikkeling;
haar stempel drukte op vele facetten van het leven op het
grondgebied van Salland.

De zoon van Eberhard Philip Seidel.
LUCAS SEIDEL (1760'-1827).

Het- vierde kind van Eberhard Philip Seidel en Derkje
Brummelbos was Lucas.
De eerste maal dat Lucas Seidel in het nieuws kwam Was

op 6 januari 1760, want toen werd zijn naam in het doopboek
van Vollenhove geschreven. 76)

Het leven van Lucas Seidel is in twee perioden te verdelen,
t.w.: de Vollenhoofse tijd en de Schokker tijd.

De V ollenhoofse periode,

Over de jonge jeugd van Lucas is niets anders bekend dan
dat hij 17 jaar was toen zijn moeder overleed.
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Op 22-jarige leeftijd (26 maart 1782) werd hij als lidrnaat
aangenomen van de Nederl. Herv. Gemeente te Vollenho
ve.77)

Als opleiding heeft hij waarschijnlijk weq- en waterbouw
kunde genoten.

Bijna tegelijkertijd met zijn aanneming als lidrnaat, werd
Elisabeth Johanna van Guldener als lidmaat aangenomen. Oat
was op 20 maart 1782 te Vollenhove. 78)

Waarschijrrlijk trouwden Lucas en Elisabeth Johanna on
geveer 2 jaren daarna, want op 2 januari 1785werd hun eerste
kind - Oirkje - geboren.

Het eeiste wat we over zijn officiele handelen vernernen is
het volgende:

,,14 [anuar in 1793: Lucas Seidel treedt als gevolmach
"tigde op, o.m. voor Hendrik Pieter Ramaker."

en:
,,12 juni 1793: mej. Alida van der Poel heeft aanqeno

"men tot momboir ad hunk actum, de persoon van Lucas
S id 1" 79)" el e.

Tijdens de volkstellinq van 1795 te Vollenhove telde het
gezin van Lucas 7 zielen, In totaal werden uit dit huwelijk 9
kinderen geboren. In de stukken omtrent de Volkstellinq staat
voorts verme1d, dat Lucas Seidel in 1795 representant was. Hij
was patriot.

De Bataafse Republiek.

Over die tijd lezen we:
"AIgemene onrust, toenemende onzekerheid in prins

"gezinde en regentenkringen, groeiend enthousiasme hij
"de patriotten wezen op een naderend onheil, een nade
"rende crisis. Bovendien lieten de hondgenoten (Enge
.Jand, Oostenrijk en Pruisen ) ons meer en meer in de
"steek. Pruisen en Oostenrijk waren op verdediging van
"eigen grondgebied bedacht, de Engelse troepen waren
.xmvoldoende om met de weinig betrouwbare Neder
.Jandse weermacht de vijand het hoofd te hieden.
"Het lag echter niet in de hedoeling van de patriotten,

"ons land aan de vijand (Fransen) over te leveren: zij
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"hoopten op het geschikte moment van vijand naar bond
"genoot te kunnen omzwenken.

"Maar generaal Pichegru had voorlopig te veel van
"zijn troepen tegen Oostenrijk nodig en besloot eerst ge~
"heel Brabant te bezetten, v66r hij zich over de rivieren
"waagde. De door de patriotten bepaalde laatste dag van
"de Republiek, 15 september 1794, ging voorbij zonder
"enig voorval van betekenis.

"Hoewel in de herfstmaanden vrijwel alle vestingen in
"het zuiden vielen, kwam Pichegru de patriotten benoor
"den de rivieren nog steeds niet te hulp.

"Een ogenblik vatte de regeering weer moed en greep
"wan hoop de revolutionairen aan. Door de val van Nij
"megen in het begirt van November werd, omdat de En
"gelsen zich nu achter de Rijn terugtrokken, de toestand
"voor het stadhouderlijke regiem echter vrijwel hopeloos.
"In ons land was geen vertrouwen en offervaardigheid
.mreer en het behoeft waarlijk geen betooq, dat Engeland
.miet bereid bleek, voor de weifelende Republiek zich
"enige moeite te getroosten.

"De patriotten werden aan het eind van 1794 tussen
"hoop en vrees heen en weer geslingerd: vrees, dat de
"onderhandelingen, door de republiek met Frankrijk be
"gon'nen, succes zouden hebben; hoop, dat Pichegru over
"de inmiddels vastgevroren stromen zijn succesvolle, maar
"trage opmars zou versnellen,

"Daendels wist de hoop op revolutie te vergroten, toen
"hij de 27e December de legers van de Republiek tot
"de Waal terugdreef.

;~Langzaam rukten de Fransen voorwaarts: in gelijk
"tempo weken de troepen, zowel Staatse als de Engelse
"en die der Duitse bondgenoten, de Hessische en Han
.moveraanse. De 14e Januari gaven de laatste feitelijk
"Holland prijs en trokken zich, op eigen veiligheid be
.xlacht, naar de IJse! terug.

"Midden Januari 1795 zag het er in Overijsel bedenke
"lijk uit. Vooral in het zuiden van het gewest begon men
"een ernstige overlast te ondervinden.

"In de vergadering van Ridderschap en Steden van
"vrijdag 16 januari klaagden dan ook de gedeputeerden
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"van Deventer op last van hun principalen: "hoe dat de
"Stad Deventer in deeze Conjoncture van tijden daqe
,,lijks meer en meer belast is geworden met een zeer
"groote menigte officieren, Commissarissen, Bagage, pak
"en waqenknechten en allerhande Corpsen, behoorende
"tot de Engelse Arrnee, dat onder deeze zig een Meniqte
"van slegte Subjecten bevind, welke bij vertrek wel ligt
"tot plunderen der bezittinqen van de Ingezeetenen zou
"den kunnen overgaan, daar zij uit de Geringheid van het
"stads Guarnisoen zig zouden kunnen voorstellen zulks
.xmverhinderd en orrqestraft te zullen kunnen doen." 80)

en:

"Zij vroegen daarom twee officieren en veertig man
"cavallerie statentroepen. Terstond wendden de Staten
"zich tot Kampen. Zij vroegen den commandant naar de
"sterkte van het garnizoen en het stadsbestuur om wat
"troepen af te staan. In plaats van de cavallerie zouden
"de Staten dan wat infanterie sturen, die elders in de
"provincie lag.

"De volgende dagen stroornden de klachten binnen, "zo
"wegens de excessen welke ten platten Lande gepleegd
"worden door de doorpasseerende Troupes van allerlei
"Corpsen, als wegens den Last, welke de Ingezeetenen
"lijden door menigte van Manschappen en Paarden, die
"dagelijks bij dezelve gernqual'tierd worden of zig zelven
.Jnquartieren. "
"Gedeputeerden brachten deze klachten over aan Ge

.meraal Von Walmoden, in het bijzonder zich beklagend
"over de excessen van de troepen, die behoorden tot de
"vrijcorpsen van Rohan: en Hompesch en tot den Baqaqe
"Train. Ook richtten zij zich tot den Graaf van Hart
"court, bij wien men aandrong om de provincie van troe
"pen te ontlasten, "dewijl andersints tot schroomlijk ge~
"brek en confusie aanleidinq gegeven zal worden." 81 )

"Hoe verward de toestand in het gewest reeds werd,
"wordt bewezen door een brief van Graaf l'Hullimer,
"kolonel van de Jagers van Lowenstein, ter repartitie van
"Holland. Hij berichtte, dat men in Deventer weigerde
"fourage aan het Corps te verstrekken zonder een bewijs
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"van Gedeputeerden. Deze wist en niet beter te doen, dan
"den commissaris van het Engelse magazijn Magar op te
"dragen, de gevraagde Iouraqe te verstrekken met de uit
.xlrukkelijke verzekering, dat zij deze zouden betalen." 82)

Zo was de toestand in het begin van 1795.
In Kampen was sedert enige tijd een geheim "burgergezel~

schap". Daaruit werd in' de nacht van 28 op 29 jan. 1795 het
Comite Revolutionaire gevormd, dat, toen de Engelse troepen
vertrokken, en de Franse naderbij kwamen, op 29 januari de
regering in handen nam.
Zo ook in Zwolle, waar de vroedschapsleden op 30 jan. uit

hun macht werden ontzet.
Bepalen we ons thans tot Vollenhove, waar reeds op

1 febr. 1795
"die heugelijke en lang gewenschte daq" dat de burqe
"rij "aangespoort door de zegevierdende wapenen der
"Franse Natie", in' navolging van andere plaatsen, een
"Commite Revolutionair aanstelde."

Op 2 febr. werd verzocht aan de burqemeester-president
V. J. Engelenburg om de Stadsregering van Vollenhove bij
een te roepen. En op 3 februari werd die regering ontslagen,
bestaande uit de burgemeesters V. J. Engelenburg, J. Born,
J. R. Strik, Mr. J. Calcoen, benevens de leden der gezworen
gemeente J. H. Frantzen, J. Hoeft, H. J. Pingel (zie noot 64),
J. Groenewoud, R. Kuilaard, J. Troever Herders, H. Bloemen
daal, G. van Baak, J. Bosch en E. Meuleman (Molernan?)'
terwijl met hen tevens de Secretaris Mr. E. Westenberg, van
zijnpost en de eed bij 't aanvaarden van zijn bediening afqe
legd, werd ontslagen.
De burger Wouter Hendrik van Guldener hield vervolqens

een welgepaste aanspraak, waarin o.a. voorkwam:
"Deese ontsetting zal niemand krenken in hunne Eer

"of goede naam. De gemeente verstaat dat de verlatene
"Regenten provisioneel zullen mogen gebruik maken van
"de Regeringsbanken in de publijque kerken dezer Stad,
"zullende aan hun ook de tractementen en Emolnmenten
"tot Petri aanstaande worden uitgekeerd."

Vervolgens werden vijf provisionele representanten aanqe
wezen, en wel. de burgers:
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Jacob Voerman:
Willem Maaskamp;
Jacob Hooft;
Lucas Seidel en
Dr. Albert Hendrik Ekker jr. (zie ook noot 64).

Tot commandant van de burgerwacht werd benoemd: R..
W. Sloet tot Marxveld. Een vrijheidsboom werd geplant en
"door Burgeressen en Burgers met uiterste vrolijkheijd de
Carmiole gedanst". Door de Stad werd allen een tractement
gegeven, waarop deselven zich die avorrd en nagt cxcelent ge~
deverteert hebben." 83)

Reeds op 1 februari ontstond in Vollenhove een decreet, be
staande uit 15 artikels, waarin o.a. stond:

"Artike1 6. De Gezworene Representanten en Secre
"taris zullen met al hun magt Haar Welzijn behartigen,
"zonder aanzien van personen, regt admistreren, de rust
"en veiligheijd van de personen en goederen, van ieder
"ingezetene wie bij zij bewaren, en zig in alles gedragen
"als Goede Representanten van een Vrije Burgerij toe
"Staat te doen, en te dien einde in handen van Gecom
"mitteerden afleggen, de volgenden Eed:
"Ik belove en Zwere dat ik de Post uit naam van de

"Gemeente deser Stad opgedragen, met alle getrouheijd
"zal bekledcn, en van deselven niet afstaan, tenzij na
"veloop van bepaalden tijd of wanneer ik Wettelijk door
..de Gemeente zal zijn ontslagen, dat ik gedurende dien
"tijd mijner bedieningen, toe zal zien dat gene inbreuken
"geschieden, tegen het geen door .de Gemeente vastqe
"steld is, en dat ik naar al mijn vermoqen, de belangen
"dezer Gemeente zal verstaan en trachten te bevorderen.
"Zo waarlijk helpe mij God Almachtig." 84).

Ook Lucas Seidel legde deze eed af. De hele omwenteling
geschiedde snel, rustig en zonder bloedvergieten. Op 4 februari
1795 besloot de Municipaliteit van Vollenhove om Jacob
HOOFT en Lucas SEIDEL naar Zwolle te zenden, naar de
Provisionele Vergadering, "met volle magt om aldaar te hel
pen besluiten alles, wat zij - Gecommitteerden - van mees~
ten nutte des vaderlands dienstig willen in delen."
Zo vertrekken Jacob Hooft en Lucas Seidel naar Zwolle.
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Aldaar werd op de middag van de 5e februari een verqade
ring gehouden van de gedeputeerden van Overijssel. Deze
vergadering zou de laatste van het oude regime zijn, want
tijdens deze zitting kwamen binnen. als gecommitteerden van
het platte land, de patriotten:

J. O. v. d. Wyck (Raalte);
J. E. Mulert tot de Leemkule (Oa1£sen)
G. L. G. van Fridagh (Oalfsen)
W. Queysen en G. Vrijhof (Wijhe)
J. Hooft en L. Seidel (Vollenhove)
B. Hofstede (Wilsum)
en J. Avink en R. v. d. Woude (Grafhorst).

Deze 10 personen vertegenwoordigden enkele plaatsen van
Salland en gaven aan de verqaderende heren van de Ridder~
schap de volgende Declaratoire over:

"Het Yolk van het platte Land en kleine Steden dezer
"om behoorlijk te worden gerepresenteerd, heeft ons ge~
"qualificeerd, om als hunne daartoe verkorene Represen
"tan ten in deeze vergadering sessie te nernen, met uit
"drukkelijke last om daar niemand als zoodanig te erken
.men dan dieqene, die door het Yolk Vrije1ijk zijn qe
"kozen en gequalificeerd; en Wij verwachten, dat de
"Heeren van de Ridderschap, die zig tot nu toe zelven als
"Representanten van het platte land hebben gequalifi
.xeerd, geene zwarigheid zullen maken om deeze verqa
.xlerinq te verlaaten, en hier na zig van alle Reqeerinqs
"zaaken, zonder daar toe door het Yolk verkoozen te zijn,

. "te zullen onthouden." 85)

Oaarmede eindigde voor het gewest Overijsel de regering
van' de Ridderschap en Steden en nam die van de ProvisioneIe
Representanten van het Yolk van: Overijssel een aanvang; de
"Franse tijd beqon." We lezen uit de notulen van Vollenhove
dd. 19 maart 1795, dat de vergadering van de provisionele
representanten te Zwolle is qeeindiqd, en dat de burger repre~
sentant L. Seidel rapport heeft gedaan, waarop hij opriieuw
werd gecommitteerd om de volgende week naar Deventer te
reizen, als afgevaardigde van de regering van Vollenhove.
Seidel reisde met die opdracht op·24 maart naar Deventer.

Op 3 april 1795 werd Lucas Seidel opnieuw verkozen in de
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regering van Vollenhove, sam en met de burgers: Willem
Maaskamp, Jacob Hoeft, Dr. A. H. Ekker en Antonie Sloet.
Tot secretaris werd benoemd de heer J. Calcoen. 86)

27 april 1795 voIgt de benoeming van Seidel tot overluiden
van de Gilden, en Broodweqen: het eerste samen met Dr. A.
H. Ekker en het tweede met J. Hooft. 87)

In de provinciale regering maakte Lucas deel uit van de
Iinanciele commissie.

Het is op 30 april 1796 dat Lucas een huis koopt van Hen
drik van Gulik en Hilligje Sarke. Het huis, staande in de Vis
scherstraat te Vollenhove, verkoopt hij weer op 15 april 1799
aan de Arrnenraad der Gereforrneerde gemeente. 88)

In de "tijd van de vrijheid" vroeg de burgeresse van Heerdt
tot Benthuis aan de municipaliteit van Vollenhove, om een
kind uit het weeshuis te mogen hebben. Doch in de verqade
ring van de municipaliteit werd haar verzoek afgewezen. Sei
del was het echter niet met de arrderen eens, Hij vond, dat de
kinderen uit het weeshuis de burgerij behulpzaam moesten
zijn. 89)
Zo breekt langzamerhand een tijd aan, welke voor Lucas

Seidel en tevens voor het gemeentebestuur van EMMEL
OORD veranderingen teweeg zullen brengen.

De periode op Schokland.

Op ongeveer 44-jarige leeftijd wordt Lucas Seidel aange
steld als opzichter van waterstaat op het eiland Schokland.
Hij gaat met zijn gezin te Ens won'en.
Zijn nieuwe werkzaamheden neemt hij energiek ter hand.

In 1804 verricht hij over de gehele lengte van het eiland 30
grondboringen. Er waren boringen bij ter diepte van 8.30 me
ter. Van deze boringen maakte hij een geologisch lengte
pro Iiel, waaruit bleek, dat de bovenste laag van het eiland uit
vette klei bestond, liggencle op een meters dikke veenlaag, wel
ke laatste rustte op zand. Op een plaats, dicht bij Emmeloord,
vond hij een peilloos dikke veenlaag en het mag niet uitqeslo
ten worden geacht, dat dit de plaats was, waar eeuwen gele
den een riviertje heeft gestroomd.
Aan de hand van deze boringen heeft ir, Peereboom een
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stenen dijk aan de westzijde van het eiland ontworpen, welke
voordien voor tweederde deel uit kistpaalwerk bestond.

Aangezien Lucas Seidel in's lands dienst was, had hij niets
te maken met het gemeentebestuur van Emmeloord, behalve
dan, dat hij dit bestuur namens de staat iets kon verzoeken of
adviseren. Opdrachten of iets dergelijks behoefde hij niet te
accepter en van het gemeentebestuur. Vaak leidde dit tot mcei
lijkheden en men kan niet aan de indruk ontkornen, dat het
meestal prestigeconflicten waren.
Ook bestond er een samenwerkinq, soms duidelijk waar

neembaar voor de toeschouwer, welke dit uit officiele stukken
kon lezen, terwijl men andere malen dit tussen de reqels van
dergelijke stukken door kon lezen, waarvan het volgende voor
beeld:

"De schout G. Brands heeft de vier Regeeringsleden
"extra Ordinaire laten vergaderen op zondag 24 Maart
,,1805, en heeft aan de Leeden deze navolgende vragen
"gedaan, luidende aldus:
"ten I: de aanzegge gedaan door de Schout G. Brands

"aan de Leeden van 't Gemeentebestuur van Emmeloord,
"op Ordere - dat Leden zich niet mogen bemoeijen met
"de Lands-Zeewerirrq aldaar, hoegenaamd ook, daar in 't
.uninsee geen directie over te voeren of te doen voeren,
"maar dit alles over te laten aan die gene, de welke daar
..toe is belast en gequalificeert."

Duidelijk blijkt uit bovenstaande, dat de aanzegging door
de schout werd gedaan, naar aanleiding van een klacht dieri
aangaande door de opzichter van Waterstaat, hoewel het er
niet in zoveel woorden staat. Oat dit mogelijk toch Lucas
Seidel was, zou kunnen worden afge1eid uit het volgende
onderwerp van bedoelde vergadering, hetwelk direct voIgt op
het "ten I" vermelde:

,.ten 2: Voorts dat de Opzigter L. Seidel, wonende te
"Ens zijne sleede met enige zakken Schulpen de welke
"door de Regeeringe van Emmeloord is gearres,teerd, we
.xler ter handt te stellen, zonder ujtstel.

..Antwoord op de Sleede: ..Van niet af te geven als op
..last van hoogere Ordere uit Den Haag, en tot nadere
..verantwoording van dien.

(w.g.) G. Brands, Schout van Emmeloord." 90)
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Een soort vergelding van het gemeentebestuur?
Ten aanzien van deze "schulpen" het volgende. De gemeen.

te Emmeloord had altijd het recht gehad over de schelpen,
welke aanspoelden aan het Emmeloorder strand en de dijken
aldaar. Indien er vreemdelingen schelpen wilden zoeken, vroe
gen ze eerst permissie daartoe aan die regering. Het gebeurde
eens, dat de Emmeloorder regering aan een Noordhollandse
schipper een schip vol schelpen verkocht voor f 150,-, met
welk bedrag de qemeente-kas werd verstevigd. Ook was door
de gemeente, omstreeks het jaar 1800 het dorpskerkhof te
Emmeloord verhoogd met schelpen van strand en dijken. Met
deze gang van zaken had een ieder steeds vrede gehad. Tot
het jaar 1805.
Want de opzichter Lucas Seidel oefende critiek uit en was

van mening, dat niet het gemeentebestuur recht had op de
schelpen, doch dat dit recht toekwam aan de Waterstaat.

In het begin van 1805 gaf Lucas permissie aan enige perso
nen uit Ens, om schelpen te halen van het Emmeloorder
strand. Oit werd de regering vall Emmeloord te gortig. Zij
voelde zich in haar rechten bekort.

Ondanks Seiders permissiebriefjes, werd een slede met
schelpen van Lucas Seidel, door het gemeentebestuur in beslaq
genomen.

Er volgde een proces tussen het gemeentebestuur en L. Sei
del. 91)

Op dinsdag 9 april 1805 ontving het gemeentebestuur Em
meloord een extra resolutie van het Gedeputeerd Bestuur van
Holland, Den Haag, gedateerd 5 april 1805,behelzende hoofd
zakelijk:

"Oat Schout G. Brands en deeze Regeering wordt aan
"geschreven, om de bewuste Sleede Schulpen over te ge
"ven, zonder de daarop gemaakte kosten te. eischen,
"maar, Dat de Eigenaar die Sleede zal mcqen halen,
"zonder dat de Regeering verplicht zijn deze1vewederom
"te zenden". (Copijboek fol. 62, het origineel extract on
"der letter P."):

en:
"Op Zaterdag de 13e heeft de Schout G. Brands en de

"Regeering de bewuste Sleede met deszelfs toebehooren,
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"alhier aan den Eigenaar te rug gegeven, volgens hoven
"gemelde Resolutie .." 92)

Hoewel Lucas in het gelijk werd gesteld, konden schout
Brands en het gemeentebestuur hun nederlaag niet wel ver
kroppen, blijkens hun uitinqen, welke twee jaren later nog
werden gedaan omtrent het recht van schelpen zoeken. 2ij
konden zich er toen nag niet genoeg over verwonderen

"hoe het in de gezonde hersenen van iemand kan ko
,.men, dat hij uit het opzicht over de zeeweringen het Regt,
"magt en vrije Dispositie over en aan het strand groeijen~
"de of aanspoelende Schulpen wil aflezen." ... 93)

Er waren meer geschilpunten tussen gemeente en water
staat in die dagen. Het kerkhof van Emmeloord was er een
van. Hierop had den beide lichamen bepaalde rechten. W aar
schijnlijk is, dat de Waterstaat er het recht van opslag had.
En met dit aan de Waterstaat toebehorend recht van opslag
bemoeide het gemeentebestuur van Emmeloord zich wel eens.

Maar Lucas Seidel was daarvoor met te vinden en hij stak
zijn mening daaromtrent dan ook niet onder ;toeIen of ban
ken. Stille getuigen hierover zijn twee brieven: een aan Lucas
Seidel, en een vim hem, als antwoord op de eerste. Deze brie
yen waren van de volgende inhoud:

"Brief van de Regeering van Emmeloord aarr L. Seidel,
"Opzigter van's Lands Zeeweering alhier.
,,15 April 1805.

"Waarde Vriend!
"Namens de Regeering van Emmeloord, ben ik ver

"zogt, UEd, eenig berigt te geven, Dat de Regeering de
"PaaIen, di thans leggen op Kerkhoff, hebben getelt, en
"bevonden te zijn 77 stuks. 2ij vermenen eenige susvisie
"te hebben, Dat dezelve van tijd tot tijd verminderen, en
"UEd daarvan kenrris te geeven, ook versochten zij hier
"nog bij, om wanneer UEd: of Uwe arbeiders eenige paa
,,len mogte gebruiken, derzelver getal aan deze Regeering
"op te geven, waarmeede Wij Uwe Vrienden zijn.

"Ik ben na minzame Groete, UEd. W. de Vriend:
H. Mommcnde.
Schoolmeester." 94)
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Zie hier het antwoord:

"Goede Vriend Mommendel

"Indien wij aan het Verzoek der Regeering zoude vol
"doen om telkens paalen, welke we gebruiken, aan de
"Regeering op te geeven, begrijpt Gij, dat onze werk
"zaamheden, en onze aanteekeningen zeer zoude ver
.mieerdercn,

"Ook zouden wij daardoor te kennen geven, als of wij
"de Regeerin'g verpligt agteden, zig met iets meer als al
"Icen met hun burgers te moeten bezig houden.

"Blijve met agting hun minzaam van mij te groete,
"In haast, UEd. V riend.

1. Seidel.
Ens, 19 April 1805." 95)

Zo. Daar kon de gemeente het dan mee doenl
Naar het schijnt heeft de regering van Emmeloord tegen de

Landswerkman Merten Hoefman bedreigingen geuit. 96)
Daarom verscheen schout Brands op 5 mei 1805 in de ver

gaderirrg van het gemeentebestuur, tonende een brief van de
generale opziener van's Lands zeeweringen, J. PEERE
BOOM, door wie de schout was ge1ast om in de gemeente te
informeren, welke bedreigingen de regering tegen de lands
werkman Merten Hodman had gedaan. De regering wist van
niets. De schout heeft toen Lucas Seidel en Merten Hodman
nog hierover gehoord, doch moest onverrichte zake vertrek
ken. 97)
Vooral het kerkhof van Emmeloord baarde het gemeente

bestuur vele zorgen. Deze kwamen altijd van' de zijde van
Lucas Seidel, die opkwam voor de rechten van de Waterstaat,
Zeer waarschijnlijk werd aan deze rechten v66r Lucas' opzie
nerschap weinig aandacht geschonken en had de regering zich,
gewoontegetrouw, bepaalde rechten aangemeten.
In een resolutie der regering van 21 sept. 1806 wordt mel

ding gemaakt, dat een vaste houten loods is geplaatst op het
kerkhof, door de opzichter van Waterstaat (Seidel) en dat
de schout van Emmeloord zich daartegen wil verzetten. 98)

En op zondag 5 okt. d.a.v. .Jrebben de gezamenlijke Burge
meesteren een vast besluit genomen, om een Request naar
Den Haag te zenden over het Opslaan van een houten schuur
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op het Kerkhof, door den Opzigter Lucas Seidel," nadat ze
eerst een missive aan de Staatsraad Goldberg hadden gezon~
den. 99)

De loods bleef echter staan en het Nieuw archief Schok
land rneldt niets over de uitslag van het request.
Was er een doorlopende strijd om rechtsposities gaande

tussen regering en Seidel, toch bestond er op andere punten
goede samenwerking.
Zo zond Seidel op 5 dec. de volgende missive aan het ge~

meentebestuur:
"De Opziener L. Seidel.
"Aan' het Gemeentebestuur te Emmeloord.

"Het is uit hoofde mijner verplichting, U Lieden vrien
"delijk te verzoeken, dat Gij Lieden de goedhdd ge1ieftte
"hebben. aan UE gemeente te qelasten, om. hetzij bij het
..leggen van linnen op den Dijk, hetzij het zetten van
"Staken aan den Dijk. dat geen steenen uijt de buijten
"glooijing genoomen nog aan den stroomat eenig nadeel
"toegebragt worde, hierop eenig antwoord vimU Lieden te
"ontvangen zal verplicht, die zig noemt, U Lieder heil wen
"schende Dienaar.

L. Seidel."
"Hierop hebben de Burgemeesters den 8 dezer gedelibi~

"reerd. en hebben goed gevonden. een Notificatie te doen
"afkondigen en aan plakken, en een missivemet een Copie
"van de Notificatie aan de Opziener L. Seidel te zenden:
"waar van hier nevens een afschrift van de Missive met
"Notificatie gaat, zijnde van den volgenden inhoud:

..Het Gemeentebestuur van Emmeloord.
"Aan den Opziener L. Seidel te Ens.

"Wij zenden UE hier bij de copie ener Notifi
"catie die wij noodig hebben geoordeeld inqevolqe
..UE schrijven, bij ons den 5 Dec. 1806 ontvangen.
"Wij hopen dat dezelve aan UE intentie voldoen
"moge, en het gewenschte oogmerk bereiken, Op dat
"dit met beter gevolg zoude geschieden. hebben wij
.xmzen Dorpsbode Marten Hcefman gelast toe te
"zien. en op te letten, dat deze onze wil niet worde
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..overtreden, UE zal ons een dienst doen met hem
"ernstig te vermanen, dat hij zijn toezicht waarneme,
"In welke verzekering wij on's noemen

"UE Heilwenschende De Vrienden,
"Het Gemeente Bestuur voornoernd,
.mamens dezelve H. Mommcnde, secr.

"Emmeloort, 8 December 1806." 100)

Weer werd het kerkhof een punt van moeilijkheden; nu om
een simpele sleutel! ... Zo kunnen we lezen:

"Op zondag de 14 Dec. 1806hebben de Burgemeesters
"de sleutel van het Kerkhof gerechtelijk opqeeischt, de
"zelve hadde Berent van Kleef in Bewaring, en hem. door
.xmze bode Compareeren, heeft hij, B. van Kleef geant~
"woord, dat hij de sleutel van het Kerkhof aan niernand
"konde geven, dat hij daar order toe had van hoger magt,
"en dat hij eerst zijne Principaal Lucas Seidel 'er over
"spreken moest. De regeering wagten toen tot op Zater
"dag den 20 dezer, Een Antwoord doch zij kregen niets.
"Vervolgens nam de Regeering een besluit, en zond dit
.mavolqende Missive aan den Opzigter L. Seidel, zijnde
"den volgenden inhoud:

"De Plaatzelijke Regeering van Emrneloord,
"Aan den Opzigter Lucas Seidel te Ens.

"Emmeloord den 20 December 1806.

"Daar volgens het convenant Artikel 1 tusschen
"de Heer P. van Diggelen, Landmeter van 's Lands
"Zeehavens en Zeegaten, als Daar toe van hoqere
"Magt gequalificeerd om de geschillen tusschen de
"Regeering en den Opzigter L. Seidel te vereffenen,
"en Ons gemaakt, De sleutel van onzen Kerkhof bij
"een der leden van dit Dorpsbestuur zal worden be
"waard; En Wij denzelven tot nu toe niet ontvangen
.Jiebben, noch kunnen verkrijgen van hem, bij wie
"wij meenen dezelve te berusten, hoe zeer gerechte~
"lijk opqeeischt, verzoeken wij U vriendelijk te zor
"gen, dat dezelve, hoe eerder hoe liever, aan ons ter
"hand gesteld worde. Zoo dezelve bij iemand van
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"liw onderhoorig werkvolk mogte zijn berustende,
"waarmede Wij ons tekenen De U Heilwenschende
"Regeering van Emmeloord.

.Jn naam Der zelve,
"H. Mommende.
"Secretaris." 101)

Hierop hebben de burgemeesters op 22 dec. een antwoord
ontvangen, luidende:

"Den Opziener 1. Seidel.
"Aan her Gemeentebestuur van Emmeloord.

"Tans kan ik aan li lieden verlangen voldoen met
"liEd bij deezen de sleutel van het Kerkhof te z.enden.
"De Smit was niet in Ocazie geweest om dezelve eerder
"te doen zenden.
"Schokland, te Ens, den 28 Dec. 1806.
"Waarmede ik ben U lieden Heilwenschende Dienaar.

1. Seidel." 102)

Seidel zond dus niet de originele sleutel, doch lid er een
maken door de smid en behield zelf de bij het slot behorende
sleutel. Het gemeentebestuur antwoordde echter:

"Wij zijn genoodzaakt liE de sleutel, hier bij weder te
"zenden, deels omdat het tegen contract strijdig is tus
"schen den Heer van Diggelen en ons er over gesloten,
.xleels, omdat her slot al aan eenen Smit is gezonden om
"er een uitgewerkte sleutel van te maken. Zo dat wij het
"weder ontvangen, zullen wij het aanstonds Iaten aan->
"spijkeren en UE kennis geven, waar liE Dan gelieve
"te zorgen, dat hij op onze verzoek weder in bewaring ge~
"bracgt worde. Waarmede wij zijn.l'enz,

Blijkens een brief van het gemeentebestuur dd. 19 jan. 1807,
kwam de nieuwe sleutel te berusten bij de Omroeper Albert
Klaassen Broodbakker. Waarschijnlijk heeft Lucas deze nooit
om de sleutel lastig gevaIlen, omdat hij zelf immers nu twee
exemplaren had!
Eindelijk werden de geschillen tot genoegen van beide par

tijen uit de weg geruimd, doch niet eerder, dan na een gerech~
telijke verqaderinq, gehouden op 19 februari 1807.waarbij het

244



gemeentebestuur enerziids, en de inspecteur K. J. Koers, en de
opzichters L. Seidel en M. Smit anderzijds, de gerezen qeschil
len oplosten, door het opmaken van een contrakt, geschreven
op twee -l-stuiverszeqels, welke door aIle parfijen werd onder
tekend. Hiermede kwam tevens een einde aan een qeschiede
nis welke ging om het recht van het bez it van de sleutel van
het kerkhof, welke strijd 2 maanden had geduurd. Lucas Sei
del had zijn doel bereikt,

Zo werkte Seidel niet alleen als waterstaatkundiqe, doch
tevens voe1de hij zich gedrongen de rechten van de waterstaat
te verdediqen.

Toen Caspar Sonderman in 1818. zijn burgemeestersambt
verliet, werd Lucas Seidel tot burgemeester van' het eiland be
noemd. Daarmede had hij de laatste mijlpaal van zijn leven
bereikt.

Vol ijver kweet hij zich van zijn nieuwe taak.

Het eerste wat we van hem vinden over deze reqerinqsperio
de is een proces-verbaal, betreffende een stuk ter benoeming
tot turfteIIers en uitroepers, voor de buurten Ens en Zuidert.

Jan Reuriks werd voor Zuiderbuurt aanqesteld en Jacob
Jansen Carjanus voor Ens. Zij legden op 4 aug. 1818 de eed
af in handen van burqemeester Lucas Seidel. Raden waren
toen: G. J. Gilot, T. J. Visscher, J. A. Bape en J. B. Klap~
pe. 103)

Ruim een maand later is door hem en de Raden besloten,
.xlat de bakkers het brood zulIen moeten verkopen tot zwaar
ten van 4,8 en 12 pondcn. Dat was op 9 oktober 1818.104)

De Schokkers hadden een eerlijk en vredelievend karakter,
behalve dan, dat er op enkele dagen wel eens iets aan haperde.
In 1-819 schrij ft Seidel hierover:

"dat de andersints goede en stille ingesetenen van het
"eiland zig op het a.s. Pinksterfeest· niet door brooddron
"kenheid te schande moeten maken, terwijl hij hoopt
"dat "het jonge volk" zich niet dronken moge drin-
k r r 1.05)

It en.

Als de ontvanger J. Steenbergen op 13 januari 1821 als zo
danig aftreedt, wordt Lucas tevens tot gemeente~ontvanger
benoemd, en wel op 18 januari van dat jaar. 106)
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Tot in de 1ge eeuw stonden de restanten van het middel
eeuws kerkje op de Zuidpunt, steeds meer in verval gerakend.
Toen Schout Seidel in 1821 naar een gelegenheid zocht om
kwajorrqens, die, zoals hij schrijft, "de grootste arrnoede aan
de grootste ondeugendheid paren", een ongevraagd logies te
bezorgen, stelde hij o.a. voor om het overblijfsel van de oude
kerktoren, die voor enige jaren op zes voet na afgebroken was,
daarvoor in te richten. 1>07)

Op 24 jan. 1822 stelt Seidel een kommies aan ter assistentie
voor het nodige schrijfwerk. Het is de heer P. Springstok te
Ens.

De in 1818 aanqestelde turf teller Jan Reuriks blijkt zijn post
niet langer te kunnen waarrremen, want er kwamen klachten
bij het gemeentebestuur binnen, over de zwakheid van zijn
stem. Dat was in 1823.
In hetzelfde jaar vordert Seidel "eene waarschouwing tegen

het plaatsen van onreinigheden verwekkende vuiliqheid op de
werve ... "

Een maatregel van hem tegen P. Springstok luidt als voIgt:

"Hebben Wij geoordeeld nuttig te zijn om aan P.
"Sprinstok te ge1asten zijn groote poedelhond, welke
"gepasseerde zorner een zoon van Jannes Ruiten en nu
"onlangs een zoon van Willem Korren, heeft gebeten en
"buitendien door het soms schrikverwekkend aanvliegen
"van menschen en kinderen, als gevaarlijk voor de public
"ke veiligheid wordt geacht, Dien hond buiten de ge~
"meente te verzenden of binnen zijn huis te houden, ter
"wijl verder aan de veldwachter wordt gelast om daarop
.mauwkeuriq van zigt te houden, en dien hond, buitens- -
.Jiuis lopende bevindende, doot te schiete ofte op eerie
"andere wijze af te maken (24 mei 1824). 108)

Omstreeks die tijd weet hij ook een einde te maken aan een
geschil welke reeds vanaf 1803 slepende was om de komende
en gaande vroedvrouw. 1<09

Vele stormen heeft hij meegemaakt. De erqste was wel die
van 3 en 4 februari 1825, toen het zeewater tot een hoogte
kwam van circa 3Yz m. Was in het westen reeds een jaar te
voren 2000 meter dijk vernield; thans sloegen in het oosten
1800 palen weg. De vuurtoren moest na de storm worden ver-
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nieuwd en uit de kerk te Emmeloord. sloeg het altaar weg.
70 huizen op het eiland werden zwaar beschadigd: 26 geheel
vernield. Dertien mensen vonden de dood in de golven. De
weggeslagen palen vernielden in het ovcrstroomde Masten
broek menige boerderij. Aalkorven, die van het eiland weg~
dreven, werden ten noorden van de Vecht, onder de gemeente
Dalfsen terug gevonden. 110)
En temidden der storm stand burgemeester Seidel. Hulp te

verlenen waar hij kon. Vel en vonden bij hem tijdelijk onder
dak en werden van voeding voorzien.
Nag bijna 3 jaren bestuurde hij het eiland. Tot aan zijn

dood. Op 16 januari 1827 stierf hij op het eiland Schokland.
Het was des middags am 5 uur dat de dood, in de Molen
buurt (Ens), Wijk 2, een einde aan zijn leven maakte. Zijn
vrouw volgde hem eerst op 27 juni 1841. 111)

Beiden werden te Schokland begraven.
Het eiland Schokland bestaat niet meer. AIleen het museum

aldaar stelt de bezoeker in staat, nag vele voorwerpen van het
voormalige eiland te bezichtigen. In het sfeervolle museum
zaaltje, waar de Seidels vroeger te kerke gingen, is oak iets '
van him sfeer blijven hangen.

Oak in Vollenhove komt de naam niet meer onder de bevel
king voor. De duizenden nakomelirrqen hebben zich naar alle
delen van ons land verspreid,
In Vollenhove doen alleen de naam "Hotel Seidel" en en

kele graven op de begraafplaats ons aan hen herinneren, aan
de Seidels, doch vooral aan de eerste, aan Eberhard Philip
Seidel, de man die in het grijze verleden naar Vollenhove
kwam en de in' het familiewapen voorkomende lijfspreuk:
"Beidt Uw tijd.", in ere hield en te Vollenhove began aan de
opbouw van dat qebiedsdeel, van zijn gezin en van zijn ganse
naqeslacht.

En dat, met een aanvangskapitaal van een ducaat en een
dubbeltjel .
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Noten.
1) Gczien de reconstructie van deze historic. moet dit omstreeks begin

november van het jaar 1749 hebben plaatsgevonden. In het archief van de
burgt Solms te Braunfels lezen we:

"SEIDEL. E.P. Laquei 1749 (K 46-10-11. no. 7. L)."
Niet onwaarschijnlijk is dat dit duidt op de vertrekdatum van Seidel uit
Braunfels. op 11 oktober 1749. Daarna vertoefde hij 8 dagen bij zijn ouders
te Herborn, vanwaar hij dan omstrecks 19 of 20 oktober 1749 vertrok, naar
Vollenhove. Rekenen we de reis van Herborn naar Vollenhove op 10 a 15
daqen, dan zal Seidel in het begin van de maand november te Vollenhove
zijn aanqekomen.

2) Het thans nog bekende hotel Seidel te Vollenhove werd achtereen-
volgens bewoond door:

Hendrik Jan Pingel; (zie ook noot 64);
Eberhard Philip Seidel (geb. 1728 - over!' 1814);
Eberhard Philip Seidel. Jr. geb 1788 - over!' 1873);
Willem Souwer (geb. 1781 - over!' 1849);
Casemir Frederik Seidel (geb. 1824 - over!' 1894);
Johanna Seidel (geb. 1850 - overl. 1939);
Gerrit Willem Seidel (geb. 1861 - over!' 1937);
Catharina Frederika Seide! (geb. 1897 - over!' 1961).

3) Het desbetreffende boekje werd toentertijcl uitqeqcven te Amsterdam.
bij Martinus de Bruyn en was verkrijgbaar bij J. H. Duisdciker, boekver
koper, achter de Nieuwe Kerk. "tusschen Den Dam en Groofstraat No. 10."
De titel van het bewuste artikel was: "De bijzondere Goddelijke Voorzieniq
heid uit een treffend voorbeeld bewezen (pagina 234-238)."

'1) Dit qedichtje luidde:
Weidaadig Godt! Gij schonkt mij, tot

Geluk en vreugd het leeven;
Opdat ik Heer! U .dank en eer,

Met Hert en mond zou geeven.

Uw vader-ooq Sloeg van omhoog.
Mijn kindsheid telkens gade;

Daar mij Uw hand. van aile kant.
Met zegen overlaadde.

Wat zoet verrnaak, genoot ik vaak,
In al mijn kindsche dagen;

Mijn eerste [euqd, was leevensvreuqd,
En lecvens-welbehaqen.

Ik Iacht' en zong; ik speeld' en spronq:
Ik wist nog van geen zorgen;

Ik at met lust; ik slier qerust,
Tot in den blijden morgen.

Mijn Schepper: Gij! Verzorgdet mij
In al mijn kindsche jaaren;

Wat zijt Gij goed! Ik werd behoed
V 001' duizenden gevaaren.
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Ook noq word ik, Elk ogenblik.
Omringd met zegeningen:

Dus wil ik nu, Tot lof van U!
o Heer! een danklied bringen."

Dit gedichtje heeft Seidel eerst overqeschreven, toen hij zijn levens
beschrijving reeds gereed had. Met de levensbeschrijving begon hij in 1808;
het gedichtje dateerde hij in 1810. Hieruit kan blijken dat hij ongeveer
twee [aren heeft qewerkt aan zijn levensbeschrijving.

5) Vg1. Ina Seidel: "Meine Klndheir und Juqend." (1935).
6) Het wapen werd ontdekt door Jan Gerrit Seidel. notaris te Dalfsen,

geb. 16 mei 1862. Hi] was gehuwd met W. Brummel. die thans nog te
Dalfsen woont. Het familiewapen bestaat uit helm met schild. Schildhouder
is een gericht hert tel' rechterzijde. Boven de helm eveneens een hert. Op het
schild een aambeeld, waarop een zandloper en voorts een hamer. zijnde
symbolen van arbeid en tijd. Het devies zou zijn: "Beidt Uw tijd." Het qe
heel is qcdrapeerd met dekkleden, terwijl helemaal onderaan de naam
"SEYDEL" voorkomt. Hoofdkleuren geel en blauwgroen. (Zie ook af
beelding) .

7) Johannes (soms "Johann") Seidel. geb. 1602 te Lippstadt, was
luitenant van een korps bergwerkers (steenhouwers ) en later schreiner
meester. Hij huwde - waarschijnlijk te Lippstadt - met Anna Margaretha
N.N. Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend. Anna Marqaretha ovcrleed
in 1635 of 1636 aan de pest. Omstreeks 1639 trad Johannes Seidel in het
huwelijk met Barbara Salbach, dochter van pastoor Philip Salbach.
Bij de doop van het eerste kind in 1640 te Herborn (Dorothea Seidel).

wordt Johannes' zuster Dorothea als pete genoemd. Deze zuster verbleef
toen in Arnhem.
Pastoor Philipp Salbach had een zoon: Eberhard Salbach. Aangezien de

naam "Eberhard" in .die dagen nergens in het geslacht Seidel voorkwam,
is moqelijk hiermede de oorsprong van de naam ..Eberhard Philip Seidel"
verklaard. (Evangelische Klrchenqcmeinde Herborn)

8) Peter Seidel, geb. 29-8-1647 te Herborn, architect. overleden aldaar
na 1724. was het vijfde kind van in noot 7 genoemde Johannes en Barbara.
Hij huwde te Herborn met Anna Maria Weidenbach. Door haar grootvader:
Johannes Weidenbach werd in het jaar 1562 te Herborn een huis gebouwd
hetwelk thans nog wordt bewoond. (Arch. Ev. Kir. Gem. Herborn)

9 Johann Frantz Seidel, geboren 28-7-1689 te Herborn, architekt, was
gehuwd met de te Hcrborn. geboren Anna Margaretha Martel. (Ev. Kir.
Gem. Herbom)

10) Eberhard Philip werd geboren des morgens tussen 5 en 6 uur.
(Ev. Kir. Gem. Herborn. Geboorteboek bid. 167 no. 16 SL. no. 4)
11) Bid. 23 autobiografie.
12) Fischer bewoonde met zijn huisgezin vier kamers, in twee naast

elkaar staande torentjes, op het koor van de Grote Kerk te Herborn.
(bid. 24 autografie).
13) Johann [ost Seidel werd te Herborn gedoopt op 13-4-1696. (archtcf

W. Baumann. Herbom}.
14) BId. 25 autobiografie.
15) Ais noot 14.
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16) Hendnk Willem Haubach, qeboren te Herborn, was tien jaren lang
als trornpetter in Franse dienst geweest, tot omstreeks 1746, toen hi] musicus
werd aan het hof van de vorst van Solms te Braunfels (bld, 26 autobioqra
fie). Hij was een won der "Gerichtsschoffen" Johannes HAUBACH.
In 1748 was hij musicus in een reqiment clragonders onder generaal Slip
penbach te Raamsdonk. In 1769 was Hendrik Willem Haubach Stadsrnu
sicus te Herborn. Hi] zetelde toen op dezelfde plaats waar voordien Fischer
woonde (zie noot 12).
In 1785 verpachtte de vorstelijke Rentkamer deze vertrekken aan Johann

Jacob Seidel, Philipp Martel en de in Erbach geboren Johann Klein, voor
muziekdoeleinden. De pachttijd was zes jaren. Daarna verloor Seidel dat
privilege, doch in 1798 zien we zijn zoon Johann [ost Seidel wederom als
stadsmusicus van Herborn fungeren.

Eberhard' Philip Seidel was een oom van laatstgenoemde.

17) Jacob Ludwig Suszewent, geb. 1719, overl, 21-10-1794, was stal
meester bij vorst Ernst von Solms te Braunfels. Hi] trad op 14 juni 1764 in
het huwelijk met Louise Werhardine HEMPEL, kamerjonkvrauw bij de we
duwe vorstin Hungen (Arch. Solrns-Braunfels. Er K B. HII77 en Ev. Kb.
Br. F. In 474). Hun kleindochter: Louise Karoline Auguste Susewent, geb.
1727 of 1728, was 34 jaren oud toen ze op een leeftijd va n34 jaar, 8 maan
den en 18 dagen, dodelijk verongelukte met nog drie andere personen, tij
dens een uitstapje naar het buitenslot "Dianaburg" in het Leunerwoud.
De koets waarin zij waren gezeten stortte van een steile bosweq, onqe

veer halverwege "Grossen Weihaus", bij Braunfels. Ze waren op de teruq
weg. In de koets zaten tevens: Joseph Lubke, Wilhelmina Franziska Aman
da Palm geboren Muller en Ida Agnes Friederike Louise Kondradine Wil
helmine Karoline Castendijk. (Arch. Solms-Braunfels. Kb, Br. F. VI).

18) BId. 33 autobioqrafie.
19) Bld. 35 autobioqrafie.

20) BId. 40 autobiografie en archief Solms-Braunfels. Dir was Fridrich
Carl HEMPEL, Secretaris, gehuwd met Catharina Jacobina (of Jacobine
Charlotte). Deze vrouw was een zuster van Johann [osr Seidels vrouw.
Johann [ost was een broer van Eberhard Philip (zie ook voetnoot 13).

21) Johann Conrad HOLZINGER, geb. 1722, overl. 12-8-1758 in de
leeftijd van 35 jaar en 11 maanden, kabinctsecretaris, huwde op 16 sept.
1754 met Christine Conradina, geb. Kurschner, qedoopt 23 dec. 1727.
(Archief Solms-Braunfels}.

'22) Dit was een waande van ongeveer een nederlandse stuiver.
23) [ohan Mathias STOCK, geb. 16-4-1681 te Hanau, over!' 3-2-1764,

begraven in de kerk te Braunfels. STOCK was gehuwd met Christiane
Catharina Greys, die op 18 aug. 1748 in de kerk te Braunfels werd beqra
ven. Ze werd 55 jaar en 3 rnaandcn. STOCK was Geheim Rat van de
vorst. Op een kanttekening van zijn persoonskaart staat: "Juris utriusque
Licentiatus und Hochfurstlich Solmsiger Geheim Rat.:· (Archief Solms
Braunfels) .

24) BId. 43 autobiografie.

2'5) Bid. 43 autohiografie. Zie ook voetnoot no. 1.
26) Bedoeld huis stond op de Stroomarkt te Kculen, dicht hi] de Dom.

Seidel schrijft, dat men hem vertelde, dat lang geleden de vrouw des huizes

250



was overleden en toen in een kist opqebaard stond in de Domkerk. Men
had haar sieraden ook in de doodkist qeleqd. De doodgraver wist dit en
.s nachts sloop hij de kerk binnen, opende de kist en kreeg toen de schrik
van zijn leven. Want de doodgewaande mevrouw rees overeind en de dood
graver vluchtte hals over kop. De mevrouw liep naar haar huis en klopte
aan. Een bediende opende de deur en snelde toen verschrikt naar de heer
des huizes. zeggende, dat mevrouw "weder Icvendiq" was qeworden, waar
op de heer zei:

"Dat is net zo onmogdijk als dat twee paarden uit de stal op zolder
"zouden' gaan om uit de vensters te kijken"

Toen werd een luid geraas gehoord; twee paarden stapten de trappen op
en keken uit de vensters van de bovenverdieprnq, Daarna stapte mevrouw
binnen.

Ze leefde nog zeven [aren. Uit dankbaarheid spon ze garen tot linnen en
maakte daarvan een altaarkleed voor de kerk.

En in 1749 stond Seidel voor dat huis en hij zag, dat op de bovenver
dieping twee stenen paardenhoofden voor de vensters stonden. Over het
altaarkleed schrijft Seidel. dat hij het in de Domkerk heeft gezien.

"Ik zag, en bevoelde het, met de franjen die 'er onder aan waren en
"ging wcder van daar." (bid. 51-53 autobiografie).

27) Vermoedelijk was dit het plaatsje Hasselt.

28) AIs zondaqse kledinq droeg Seidel een camisool en broek van rood
scharlaken en een groene rok. Zijn hoofdhaar was gevlochten volgens de
toen geldende Duitse mode en kwam tot aan de kneep (vouw of plooi) van
zijn rok.

29) De "Visscher-Steeg" of "Wagt-Steeg" heet thans "HEILIGE
GEEST STEEG". De lijn, gevormd door de steiger, Vismarkt en Visschers
of Wagtsteeg was nagenoeg recht. Kwam men dan aan het einde der Waqt
steeg, dan was .daar, op de hoek van de Kerkstraat, vermoedelijk de wacht.
Vandaar mogelijk de naam ..Wachtsteeq".

30) Bid. 57 autobiografie. Genoemd persoon was Derkje BRUMMEL,
BOS, gehoren 15 augustus 1723te Vollenhove en overleden op 15novern
ber 1777 (R.A. Zwolle).

31) Het logement van Van Bergen, genaamd "De Schoole", bestaat
niet meer. De plaats waar "De Schoole" stond was vermoedehjk plm. 75
meter ge1egenvanaf de hoek Wachtsteeq-Kerkstraat, in de richtinq van de
Grote Kcrk. Het qebouw stond dan aan de linkerzljde, in de Kerkstraat, en
wei her vierde huis vanaf bedoelde hoek. Het gebouw had een deur in het
midden del' voorgeve1. waarvoor een stoep. Aan weerszijden der deur be
vonden zich twee ramen. Een gang kidde via de voordeur naar achteren,
waar een lange dwarsgang over de gehele breedte van het huis was. Om
strecks 1900 woonden er de dames Ebeling en Bessern. De volgende eiqe
naar was Gerrit Wtllern Seidel. Nadat deze het weer had verkocht werd
het bewoond door zekere Brugman, die machinist was van de stroopfabriek
van Marxveld. Achter het qebouw was een grote tuin.
Rechts naast "De Schoole" - zo dit De Schoole was - stond een huis,

dat noq bewoond is geweest door G. Zwier, gehuwd met H. M. Seidel. Deze
woonden nadien in het huis, dat teqenover de schoole stond. Dar huis was
het negende vanaf de hoek Waqtstecq-Kerkstraat, Zeer waarschijnlijk was
dit het huis, waar vroeqer eerst Jan Brummelbos, en daarna Eberhard
Philip Seidel heeft qewoond.
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32) Arnout van Hoey, majoor in her regiment Dragonders van qeneraal
Majoor Nassau, werd in 1752 als lidmaat aanqenomen van de Ned. Herv.
Kerk te Vollenhove (Arch. N.H. Kerk, Vollenhove). Het archief Solms
Braunfels vermeldt, dat in 1771 een luitenant Van Hoey was ingedeeld bij
de Dragonders te 's-Gravenhaqe. Een zoon van eerstgenoemde?

33) Hier een onduidelijkheid. Waarschijnlijk is, dat hij als bediende van
Van Hoey 30 of 40 gulden per jaar verdiende en dat hi] met her geven
van muzieklessen, onqeveer 3 gulden per week extra verdiende.

34) Derkje en Jan Brummelbos waren kinderen van de Mr. timmerman
Lucas Brummelbos en Lysbeth Kooymans. Het gesJacht genoot te Vollen
hove een zeer goede reputatie als zijnde prima vaklieden. Komen ook in de
archieven voor als glazenmaker en gemeentedienaar.
De voorouders van Lysbeth Kooymans waren eveneens timmerlieden:

vader: Klaas Lucas Kooymans, qchuw.d met Dirkje Gerrits MoH. Dit echt
paar had drie kinderen, t.w. Machteld, Aaltje en eerder genoemde Lysbeth
Kooymans. Jan Brumrnelbos werd op 29 aug. 1750 te Vollenhove begraven.
Begrafeniskosten: 7 gulden en 16 stuivers. (R.A. Zwolle. Geboorten Vollen
have en Dood, en Begraafboeken no. 599 aldaar).

35) Waarschijnlijk is Anna Schierhoudt omstrceks begin 1771 overleden,
want op 18 februari van dat jaar koopt E. P. Seidel de halve woning van
Arent Schierhoudt (broer van Anna). (R A. Zwolle. Acten en testamenten
Vollenhove, no. 2713 van 28-2~1771).

36) Deze kennismaking geschiedde v66r 29 augustus 1750begraafdatum
van Jan Brummelbos. (Zie ook voetnoot no. 34).

37) Ondanks veel speurwerk zijn nog geen gegevens omtrent juffrouw
Marsbork in de archieven gevonden.

38) BId. 70 autobioqrafie.
39) Wle bedoelde "meuij" (tante) was is nog niet bekend. Her huwelijk

vond plaats op 25 juli 1752, in de N.H. Kerk te Blokzijl, waar ze met attes
tatie van Vollenhove in de ccht. werdcn verbondcn door de prcdikant
Johannes Frantzius, die aldaar prcdikant was van 1735 tot 1758.
(Arch. N.H. Kerk Blokzijl, Huwelijken 1721-1766, bld. 119).
40) [ohan Frans Seidel, geb. 21-1O~1753te Vollenhove, werd als lidmaat

der N.H. Kerk aldaar aangenamen op 3-4-1776 en vertrok met att. op
2-6-1783 naar een plaats, waarvan de naam in het Iidmatenboek te Vollen
have helaas niet leesbaar is. Tot nu toe zijn omtrent hem geen nadere ge
qevens gevonden. (R.A. Zwolle. Geboorten; Arch. N.H. Kerk te Vollen,
hove).
Elisabeth Seidel, geb. 16-1-1757 te Vollenhove, over!' 26-8-1795 aldaar,
werd op 10-6-1776 als lidmaat der N.H. Kerk aangenomen. Zij huwde te
Vollenhove met Hartwick Hendrik van Guldener, zoon van de wachtmees
ter der Draqonders: Casemir Frederik van Guldener en Jacomina van Tiien.
De begrafenis van Elisabeth kostte 21 gulden. (R.A. Zwolle en Arch. N.H.
Kerk Vollenhove).
Lucas Seidel (zie pag. 122 e.v.).
Iohan Iaoob Seidel, geb. 3-11-1763 te Vollenhove, trad in het huwelijk met
Catharina Cuperus, welk huwelijk wegens haar overlijden kinderloos bleef.
Zijn tweede huwelijk was met Gerritje van den Broek uit Nieuwesluis. Uit
dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, vormende de stamhouders van de
Hooqeveense>, Meppeler-, Ruinerwoldse-, Beiler.. en Enschedese Seidel-tak
ken. Johan Jacob Seidel was schilderspatroon te Meppel en is aldaar over-
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leden. (R.A. Zwolle en de qemeente-archicven te Hoogeveen, Meppel, Bei
len, Ruinen en Enschede}.

41) Bedoeld houten schot was in 1810 noq in de woning aanwezig
(autobiografie E. P. Seidel).
42) Zie voetnoot 35.
43) R.A. Zwolle. Acten en testamenten. No. 2713. Vollenhove.
44) Eimbert Moleman werd op 1 dec. 1808 te Vollenhove begraven.

(Doodboek Vollenhove no, 603. R.A. Zwolle).
45) [acomina van Tijen was de echtqenote van Casemir Frederik van

Guldcner (zie ook voetnoot no. 40). Zij was een kind van Wolter van
Tijen. Derkje Brumrnelbos was haar nicht. (zie ook voetnoot no. 34).

46) Vollenhove, Dood- en Begraafboek R.A. Zwolle.
47) Jan Laan was schoolmeester aan de Franse School te Vollenhove

in 1811. Hij verdiende toen 200 gulden per jaar, met een toelage van, 150
gulden ("VollenhDve 1354-1954," bid. 199. J. Westra van Holthe, uitg.
Bremer Assen).

In 1780woonde Jan Laan in de Kerkstraat naast E. P. Seidel en wei aan
de oostzijde; aan de westzijde woonde daar toen Arent Holtkamp.
(R.A. Zwolle).
48) Bid. 75 autobioqrafie. Jan Draak werd op 7-10-1780 te Blokzijl be

graven. (R.A. Zwolle).
49) Op 23 maart 1768 werd W. J. Nessink tot schout van Vollenhove

beeediqd' en bled dit tot 4 mei 1775 (Bij de laatste datum wordt in potlood
vermeld: ,,1783") (Drosten en Schouten. R.A. Zwolle).

50) "Uit het Peperhuis", mededelingen over het Zuiderzeemuseum,
augustus 1959, eerste serie, no. 7/8, onder red. van a.o. Mr. A. F. Kamp,
e.a., bid. 142-143.

51) 2e serie dl XLII, 1925. af!. 2. Zie ook bid. 31 van "De laatste jaren
van een eiland", G. D. v. d. Heide. Overgenomen uit de Kamper Almanak,
uitg. Nutsspaarbank Kampen.

52) Lucas Seidel, (zie pag. 122 e.v.).
Johan Jacob Seidel, geb. 23 sept. 1799 te Vollenhove, over!' 2 juni 1850
te Hooger Smilde, zoon van Lucas Seidel (zie pag. 122 e.v.) en Elisabeth
[ohanna van Guldener. Hi] ging in ondertrouw 18 november en huwde 29
november 1819 te Vollenhove met Jansje Roskam, dochter van Wolter
Roskam en Grietje Klaas de Lange.

Wolter Roskam was timmerrnan: vele zijner voor- en nazaten voer
den dit beroep uit. Grietje Klaas de Lange was de 2e echtgenote van
Wolter Roskam. Zijn eerste vrouw was Geertje [ans van Dalen.
W niter overleed te Vollenhove op 11-10-1811.

Na zijn huwelijk met Jansje Roskam, vertrok [ohan Jacob Seidel op 15
december 1819 naar Kampen, waar vier kinderen werden geboren. Daama
overleed Jansje Roskam en wei op 3 maart 1826 te Goor.
Vcrvolqens trad Johan [acob Seidel in her huwelljk met Petronella Ever

hardina van Brakenhoff, qeboren in 1803te Stcenwijk, dochter van Albertus
van BrakenhO'ff.Zij kwam met att. van Smilde, pasen 1846 naar Kampen.
Was weduwe toen ze Seidel huwde. (Lidmatenboek folio 205 Kampen.
N.H. gemeente). Uit dit hnwelijk werden zes kinderen geboren.
In 1838 (april) werden onder zijn opzicht de eerste 1000 essen, eiken
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en iepen qcplant op de weq van Delfzijl naar Groningen. De bomen wer
den met zes schepen uit Siddeburen aanqevoerd. (Leverancier was de boom
kweker van der Tuin, te Siddeburen}.
[ohan Jacob Seidel stond ingeschreven als conducteur (sorns: pikeur, of:
opzichter ) van waterstaat. In de gemeente Kampen als opzichter van de
qemeentelijke dienst. Hij was de starnvader van de Asser Seideltak.
(R.A. Zwolle; gem. archieven te Kampen en Smilde en brief van Catharina
Rumpff, omtrent bomen, welke brief berust bij Ir. Goldhoorn te Zeerijp);

Casemir Frederik Seidel, geb. 25-4-1790' te Vollenhove, opzichter van water
staat, ongehuwd, over!' op 58 jarige Ieeftijd te Schokland (5 juli 1848). Hij
was het vierde kind van Lucas Seide! (zie pag. 122) en Elisabeth Johanna
van Guldener. We lezen:

"Op Ens vindt men 38 huizen, bcwoond door 45 gezinnen, waarvan
,,2 tot de afgescheidenen, 16 tot de Roomsche, 27 tot de Gerefor
"meerde kerk behoren. Een der netste en best onderhoudene is dat
"van den Heer C. F. Seidel, sedert vele jaren opzichter van's Lands
"Werken. Een ambtenaar van gewicht. Aan 'hem toch is, behalve het
"toezieht over 's lands of Provinciale Werken, ook dar van de Zee
"wering opgedragen. Zijn inkomen is het aanzienlijkste en bedraagt
,,840 gulden's jaars."

(v.Schokland" G. Mees Azn. Overijsselsche Volksalmanak van 1847).
Hij bewooq zich op maatschappelijk terrcin, was o.a. bestuurslid van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen; als zodanig organisator en mede
ondertekenaar van advertenties, dd. 22 jan. en 29 jan. 1838, ten behoeve
van hulp aan Schoklands arme bevolking, samen met de heren J. Schouwen
burg, de Kamper deurwaarder [urriaan Moulin en de onclerwijzervan Ens:
Jan Will em Wichers. Laatstgenoemde was qehuwd met C.F.'s zuster: Dirkje
Seidel. Advertenties kwamen voor in Kamper Weekblad.

De ondergeteekenden , door hel Dept. TOT NUT VAN'r AL
GEMEEN alhier , belasl met de inzameling vau liefdegiften VlJor
het ongelukkige Sehoklaud , alwaar het meer endeel der bevol
king volslagen gebrek lijdt aan de eerste levensbehoeften , door
dien hun voornaamste , ja in den wintertjjd , eenigstemiddel van
hestaan , de haringvangst. genoeg1..am niets heeft opgeleverd ,
bieden Kampeus welcladigen ingezetenen en andere mensehen
vrienden del gelege~heid ann, om iets btl te dragen tel' 'lenigillJ{
deser ramp. Van nabij bekend met de uiterste noodzakelijk
heid eener spoedige hulp , geven zij de verzekering. dat zelf.
de klejn.ste gifteuhier groote weldaden zullen zijll,' en hebbenI,,,, ontvangst van penningen bussen gestelel ten h.lIl1.ede.r eerste
onderge.teekenden. alsmede tell hulse van (len Heer H- VAN As
S&I(. bij {de Hageupcont ; tel'wijl ook giftell in roggebrood t meel ,
erwlen " ~Oooen. aardappelen enz. hoogst welkem zullen wezen~
{KAM.PiNdell '19 Januartj 1838.

J. SCHOUWENBURGt}. te Kamp''''
J. MOULIN.
C. F. SElJUE~. } op Sc!zoMantl.
J. Wt WICHERS. .
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Casemir Frederik Seidel, (achterkleinzoon van Lucas Seidel en Elisabeth
[ohanna van Guldener}, geb. 22 januari 1879 te Vollenhove, overl. 29 maart
1944 te Amsterdam, gehuwd met Niesje Vis, geb. 25 maart 1868 te Vollen
hove, overl. 26 juli 1945 aldaar. Deze Seidel was van 1 april 1890 tim
31 [anuari 1911 Kameraar van Waterstaat te Vollenhove.
(Archief Waterstaat Vollenhove}.
53) Zie ook voetnoot no. 40.
54) Casemir Frcdcrik van Guldener en Jacomina van Tijen huwden op

23-1-1754 te Beulake, hij welke qeleqenheid hun eerste ZODn:Hartwich Hen
drik werd erkend (zie ook voetnoot no. 40). De overlijdensdatum van Case
mil' Frcderik. die wachtmeester bij een regiment draqonders was, o.a. te
Maastricht, is noq niet qevondcn. Niet onmoqelijk is, dat hij elders is ge
sneuveld. Ook de namen van zijn ouders zijn noq onbekend, aangezien
vermoedelijk door de overstrorninq van Beulake (watervloed van 1776)
alle daarop betrekking hebbende papieren verloren gingen. Recente onder
zoekinqen doen vercnderstellen dat de ouders van C. F. van Guldener te
Doetinchem hebben qewoond en afkomstiq waren uit Duitsland. Vele na
komelinqen van Hartwich Hendrik van Guldener en Elisabeth Seidel zijn,
tot .de thans jonqste levende teigen, bekend.

55) Bid. 78 autobioqrafie.
56) R.A. Zwolle,
57) Achtereenvolqens waren de volgende personen schout, resp. burqe-

meester van het eiland Schokland:
1737: Willem van der Werf;
1745: [urjen Morre:
1752: [ohan Jan van Ongeren;
1780: Dirk Gerrit Dijk;
1793: Eberhard Philip Seidel;
1804: Willem Stcenbeck:
1805: Mr. W. G. J. van Wijhe;
1806: Eberhard Philip Seidel;
1811: Caspar Sonderman;
1818: Lucas Seidel (tot 1827), enz.

(Drosten en Schouten. R.A. Zwolle)
58) Drosten en Schouten. R.A. Zwolle.
59) Inventaris stad Vollenhove no. 4. R.A. Zwolle.
60) Inventaris stad Vollenhove no. 4, R.A. Zwolle.
61) Inventaris stad Vollenhovc no. 4. R.A. Zwolle.
(12) Deze stukken zijn door schrijver dezes nDg niet qevonden, doch be

rusten waarschijnlijk in het Nieuw Archief Schokland (Gem. Arch. Kam
pen).

63) Bid. 80 autobiogra£i.e verrneldt een "redelijk borqerlijk pensioen."
HDe hoog dit pensioen was is onbekend.

64) Hendrik Jan Pingel, tevens diaken en curator van het Stadsweeshuis
te V'ollenhove. Hi] bezat een hofstede bi] Vollenhove, welke later overging
op zijn kleinzoon Hendrik Albert Ekker (geb. 2-4-1788 te Vollenhove )
Hendrik Jan Pingel was gehuwd met Arentje Brave. Uit dit huwelijk werd'
qeboren: Jannetje Pingel (22-12-1754, overl. 14-10-1838). Jannetje Pingel
trad in het huwelijk met Dr. Albert Hendrik Ekker (geb. 28-9-1759, overl.
4-5-1807). Uit dit huwelijk werd qeboren: Hendrika Maria Ekker (geb.
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3-1-1790). die huwde met Eberhard Philip Seidel jr. Laatstgenoemde was
een zoon van Lucas Seidel en Elisabeth Johanna van Guldener. Eberhard
Philip Seidel jr. en Hendrika Maria Ekker zijn de stamouders van de Vol
lenhoofse Seidel-tak.

(geboorten. huwelijken. overlijden te Vollenhove. RA. Zwolle)
65) Bld. 79 autobiografie.
66) Zie fotocopie en (bijlage II).

67) 12 kreutzer was toen ongeveer 20 cent.

68) Carl Ludwiq Wilhelm, geb. 14-6-1727, over!' 13-12-1812;
Wilhelm Christof, qeb. 20-6-1732. over!' 8-12-1811;
Lurwig Rudolph (prins "Lui"). geb. 25-8-1733, over!' 2-1-1809.

(archtef Solms te Braunfels)
69) Prins Anton Ernst Wilhelm Friederich van Solms, geb. 3-9;1739,

over!' 7-2-1812. (archief Solms te Braunfels).
Het slot van de vorst van Solms te Braunfels bestaat nog steeds en be

vindr zich in goede staat. Het is ter bezichiging opengesteld voor Iiet
publiek, met uitzondering van een vleuqel, welke thans nog wordt bewoond
door de in 1890 geboren heer G. F. V. H. I W. M. / E. Furst von Solms
Braunfels, Graf zu Greiffenstein, enz.
De plaatsen waarover E. P. Seidel in zijn autobiografie schrijft en waar

hij heeft vertoefd, zijn thans nog aanwijsbaar.
Het slot bezit vele kostbaarheden, o.a. een archief, welke zeker aanmer

kelijk groter is dan het rijksarchief te Zwolle.
Van het huitenslot in het Leunerwoud (Dianaburg. Zie ook voetnoot 17)

-staat aileen nog de toren, welke, op een zeer hoge berg staande, thans in
gebruik is als een 500rt jeugdherberg.

Ook het slot Greiffenstein. op enkele kilometers afstand van beide vorige
burgten, is een ruine geworden.
Vanaf het slot Greiffenstein naar het plaatsje Edingen is een zeer steile,

slecht onderhouden weg. Langs deze weg kwam de koets waarrnede Seidel
van Edingen naar Herborn werd vervoerd.

70) "Van Flevo tot Schokland." Drs. G. R Kruissink. bid. 144. "Uit het
Peperhuis," mededelinqen over het Zuiderzeemuseum. Augustus 1959.

71) Zie voetnoot no. 70. bld. 145. Het portret werd qeschonken door de
familie Kolb te Zwolle, aanverwanten van het geslacht Seidel. De maker
is onbekend.

'72) Waarschijnlijk werd hij ziek en is toen bij zijn zoon Lucas te
Schokland verpleegd.

73) RA. Zwolle.
74) "Een winter op Schokland", A. J. Rengersen. Uitg. Kluitman, Alk

maar. "Kinderen van de Iichtwachter."
75) "De laatste dagen van een eiland," G. D. van der Heide, cverqe-

nomen uit de Kamper Almanak 1958-1959, uitg. Nutsspaarbank Kampen.
76) Rijksarchief Zwolle.
77) Archief N.H. kerk Vollenhove.
78) Zie voetnoot 77.
79) Rechterlijk archief no. 2714. Acten en testamenten. R.A. Zwolle .
. 80) Net-resoluties van Ridderschap en Steden, nr. 112, RA. Zwolle.
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81) Uitgaande brieven van Ridderschap en Steden. Nr. U.S. 27. RA.
Zwolle.

82) "Overijsse1 in 1795." Dr. Joh. Theunisz. Amsterdam 1943. Bid. 9 e.v.
83) Oud archief Stad Vollenhove no. 4. RA. Zwolle.
84) Oud archief Stad Vollenhove no. 4. RA. Zwolle.
85) Oud archief Stad Vollenhove no. 4. R.A. Zwolle.
86) Oud archief Stad Vollenhove no. 4. RA. Zwolle.
87) Oud archief Stad Vollenhove no. 4. R.A. Zwolle.
88) Acten en testarnenten. Rechterlijk archief Vollenhove no. 2714.

RA. Zwolle.
89) Inv. Stad Vollenhove no. 4 RA. Zwolle en bid. 251 "Vollenhove"

J. Westra van Holthe, Assen.
90) Nieuw archief Schokland no. 1. bid. 83. Gem. archief Kampen.
91) Nieuw archief Schokland no. 1. b1d. 83. Gem. archief Kampen.
92) Nieuw archief Schokland no. 1. bid. 85. Gem. archief Kampen.
93) Nieuw archief Schokland no. 1. bid. 188. Gem. archicf Kampen.
94) Hendrik Mommende, secretaris, was tevens schoolmeester en voor

zanger. Op 11 december 1807 werd deze plaats vacant door de dood van
Mornmende, die weduwe met 6 kinderen achterliet. Bid. 166 Nw. arch.
Schokland no. 1 vermeldt, dat hij rneer dan 20 jaar als schoolrneester heeft
gestaan en op bid. 176 staat, dat hij teveris chirurgijn was. (G. A. Kampen).

95) Nieuw archief Schokland no. 1. bid. 86. (G.A. Kampen)
96) Op 27 maart 1802 wordt een Martinus Hoefman benoernd tot Bur

gerbode der gemeente Emmeloord, als opvolqer van de pas overleden Jan
Hendriksen Buis. (Nw. Arch. Schokland no. 1, bld. 8. G.A. Kampen).

97) Nieuw archief Schokland no. 1. Bid. 87. G.A. Kampen.
98) Nieuw archief Schokland no'. 1. Bid. 124. G.A. Kampen.
99) Nieuw archief Schokland no. 1 Bid. 126. G.A. Kampen
100) Nieuw archief Schokland no. 1. BId. 130. G.A. Kampen.
101) Nieuw archief Schokland no. 1. Bid. 132. G.A. Kampen.
102) Nieuw archief Schokland no. 1. BId. 133. G.A. Kampen.
1(3) Nieuw archief Schokland no. 2. Bid. 2. G.A. Kampen.
104) Nieuw archief Schokland no. 2 G.A. Kampen.
1(5) "Stukken Schokland 1819". G.A. Kampen.
106) Nieuw archief Schokland no. 2. G.A. Kampen.
1(7) Nieuw archief Schokland no. 2. G.A. Kampen.
108) Nieuw archief Schokland no. 2. G.A. Kampen.
1(9) Deze qeschiedenis is uitqebreid omschreven in het artikel .Het aan

deel vande Iamilie Van Kleef in de geneeskundige zorg op Schokland",
Dr. J. H. A. Rinqelinq. (Kamper Almanak).

110) .Beschrilvtnq van Overljssels Watersnood." Ter Pelkwijk. Bld.
26 e.v.

111) Gemeente archief Kampen.
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