
DE GEBROEDERS PIGHIUS

C.A. Kalmeijer

Henrick, de deurwaarder
N adat de Spanjaarden op 8 oktober 1573 het beleg om Alkmaar had den
moeten opheffen, trokken zij onder aanvoering van Franciscus Valdes
naar Holland om te overwinteren. Tijdens deze terugtocht werd Henricus
Pighius, deurwaarder uit Den Haag en respectievelijk broerskind en broer
van de beroemde leden van het geslacht Pighius, Albertus en Stephanus,
terwijl hij zeer onvoorzichtig voor de troep uit ging, door een kogel uit een
handbus van een rover(geus?) geveld. Aldus luidtongeveer hetrelaas door
Petrus Opmeer van deze tragische gebeurtenis.'

Aangezien Opmeer in die tijd geheimschrijver van de krijgsraad van Valdes
was,' mag worden aangenomen dat de essentie van zijn verhaal authentiek is. 3
Op twee punten vergiste hij zich echter, te weten omtrent de aard van de
verwantschap van de deurwaarder met Albertus Pighius en, in nauwe sam en
hang daarmede, omtrent het geslacht waartoe Henricus en zijn broer Stephanus
behoorden.

De gesneuvelde deurwaarder was, zoals bekend, geen broerskind, maar
een zusterskind van de beroemde theoloog Albertus Pighius (Kampen ca.
1490 - Utrecht 1542). Henricus, die evenals zijn oom van moederszijde
geboren was in Kampen, voerde namelijk evenals zijn broers en zusters, de
familienaam van zijn moeder, Gese Pigge, een zustervan Albertus, en niet
die van zijn vader, Henrie Wijntgens. Henricus en zijn door Opmeer
genoemde broer Stephanus behoorden dus tot het geslacht Wijntgens" en
niet tot het geslacht Pigge, waarvan de geslachtsnaam werd verlatiniseerd
inPighius.

Op de reden waarom zij zich, evenals hun broer Wijnolt, alias Wijnant, en hun
zusters Anna en Alijdt, Pigge of Pighius noemden, zal hieronder nader worden
ingegaan.

Over de jeugdjaren van Henrick Pighius, wiens geboortedatum onbekend
is, is weinig met zekerheid bekend. Vast staat wei dat oom Albertus hem en
zijn broer Steven onder zijn hoede heeft genomen nadat hun vader in 1532
was overleden.
In of omstreeks 1541 trachtte Albertus aan Henrick een prebende van de
Mariakerk te Utrecht te verschaffen. F ormeel gelukte hem dit, want op 19
juni 1542 verleende Paus Paulus III aan Henricus Winaldi (!) een kanoni
kaat en prebende van de St-. Mariakerk te Utrecht, opengevallen door de
dood van Johannes Bentink.' Henrick slaagde er echter niet in dat kanoni
kaat daadwerkelijk in bezit te nemen.
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Hetzelfde overkwam zijn broer Steven aan wie Albertus, die op 29 decem
ber 1542 overleed, zijn kanonikaat en prebende van de Dom van Utrecht,
alsmede de thesaurie van die Dom had nagelaten. Op 8 februari 1543
verleende genoemde Paus aan Stephanus Henrici Winaldi (!) a. een
kanonikaat en prebende van de Domkerk te Utrecht, opengevallen door de
dood van Albertus Pighius; b. de thesaurie van de Dom te Utrecht, evenzo
opengevallen en nu onrechtmatig bezet door de klerk Jodocus a Prait de
Moerkerken." Ook dit was helaas een loos gebaar.
Henricus en Stephanus Guynaldi Pighius, klerken te Utrecht, wendden
zich, na vruchteloze pogingen een en ander te effectueren, met een
verzoekschrift tot de Curie in Rome. Deze schreef op 22 j anuari 1547 een
brief aan de landvoogdes, Maria van Hongarije, met het verzoek de broers
in bescherming te nemen. 7 Het resultaat was echter nihil; anderen slaagden
erin die kerkelijke bedieningen, ofliever gezegd bronnen van inkomsten, te
bemachtigen. Daarmede kwam een einde aan deze episode uit het leven
van Henrick, die ouder moet zijn geweest dan Steven, want hij was de
eerste requestrant van het verzoekschrift aan de Curie."

Henrick Pighius bereikte zijn uiteindelijke be stemming op 5juli 1548. Op
die dag verleende namelijk Karel V aan Henrick Piggius? de commissie van
het deurwaardersambt extra ordinaris bij het Hofvan Holland, waama op
23 juli d.a.v. diens beediging plaatshad.!"

Men kan zich afvragen, of wellicht, als gevolg van vorenbedoelde brief van de
Romeinse Curie aan de landvoogdes, deze benoeming totdeurwaarder een soort
compensatie was voor het uiteindelijk niet aan Henrick vergeven kanonikaat te
Utrecht.

Een vermogend man zal hij door het deurwaardersambt, waarvan Michiel
Brouwer J ansz. te zijnen "behouff ende proffijt" afstand had gedaan, wei
niet zijn geworden. In 1553 bewoonde hij dan ook geen eigen huis, maar
had hij een huis in huur, gelegen aan de noordzijde van de Joncfrou Yde
strate. II

In 1560 waren er zoveel deurwaarders bij het Hofvan Holland, namelijk 59 in
plaats van de toegestane 40, dat zij, misschien mede door de bevoorrechte
positie van de be ide "eerste" deurwaarders,'? Dirck Adriaensz. en Joris
Otthesz., vaak de kost niet wisten te winnen.!' Van die 59 deurwaarders waren
er, naast de twee " eerste" deurwaarders, zes "ordinaris", Deze genoten vrijdom
van accijns op bier en wijn en van beden, contributien e.d. Aangezien niet is
gebleken dat hij na zijn benoeming tot deurwaarder "extra ordinaris" alsnog
deurwaarder ;,ordinaris" is geworden, moet worden aangenornen dat Henrick
Pighius deze voordelen niet he eft genoten.

In 1566 bezat deurwaarder Henrick kennelijk voldoende geld en vooruit
zichten om een huis te kunnen aankopen. OP. 22 april van dat jaar
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verklaarde namelijk Joachim Robrechtsz. "buyrmael van den Haghe",
ten overstaan van Schepenen van Den Haag, "vercoft te hebben Henrick
Pighius deurwaerder van den Hove van Hollant een huys ende erve met
soomerkoecken zoo groot ende cleijn alst staende gelegen es in Joffer
Yden strate alhyer"." De koopprijs bedroeg 550 carolus gulden, te
betalen contant 8 ponden groten (= 48 e.g.) en vervolgens jaarlijks op 1 mei
6 gelijke ponden (= 36 e.g.) totdat de gehele koopsom zou zijn vol
daan.

Bovendien rustten op huis en erftweejaarlijkse lasten, een van 15 stuivers voor
"mr. Jan de Sangmeester opt Hoff"!' en een andere van 45 stuivers voor
Herman Willemsz.
Of dit huis in de Joffer Yden strate hetzelfde was als het huurhuis dat Henrick
Pighius in IS 53 in die straat bewoonde, is niet kunnen blijken: hij komt namelijk
. niet voor in het kohiervan de 1Oepenning van 1561, zodat geen continuiteit in de
bewoning kan worden vastgesteld.

Het door deurwaarder Pighius gekochte huis werd aan de westzijde belend
door "de huysinge van z. Floris van Dam, nu het wijfhuys ofte oude
manhuys". Bedoeld werd een huis dat zou worden gesloopt ten behoeve
van de bouw van na te noemen "Hofje van Floris van Dam".

Aan de noordzijde van Pighius' huis lagen, aan de zuidzijde van de Molenstraat
staande panden van Joachim Robrechtsz. en Christoffel Hermansz., bode van
het Hof van Holland. Aan de oostzijde lag een perceel van Gerrit J ansz.
Pape.

Vorenbedoeld hofje, gefundeerd door de in 1563 overleden schout Floris
van Dam, werd terplaatse gebouwdinofna 1566 (afbb. 1 en 2). Hetwerd
aan het eind van de 1ge eeuw afgebroken bij het doortrekken naar het
Kerkplein van de Prinsestraat, waarvan het gedeelte tussen de Molen
straat en de Noordwal toen al bestond, De huidige PrinsestraatJoopt dus
over het voormalige terre in van het afgebroken hofje. Op dat terrein staat
op de noordoostelijke hoek van het kruispunt Prinsestraat - JutTrouw I(
straat het pand Prinsestraat 49, waarin het behangselbedrijfvan de Gebr.
Iven gevestigd is (afb. 3). Bij vorenbedoelde doorbraak bleef het ten
oosten aan het hofje grenzende perceel, gelegen aan de noordzijde van de
Juffrouw Idastraat, vrijwel onaangetast. Aan de hand van opeenvolgende
transporten vanaf 1566 tot 1811 en vervolgens van kadastrale en andere
gegevens, alsmede van kaarten, kan met zekerheid worden vastgesteld dat
dit het perceel is waarop het huis met erf en zomerkeuken van Pighius heeft
gestaan. Op dat perceel staat thans het pand Juffrouw Idastraat 17-19a
(ajb.4)

Laatstbedoeld pand heeft zijn tegenwoordige aanzien geheel of gedeeltelijk
gekregen in 1843, toendetoenmalige eigenaar, de stalhouder Willem Gerritsen,
op zijn stal bovenhuizen liet bouwen.
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Ajb.1
Het Hojje van Van Dam te 's-Gravenhage omstreeks 1730. Uit "Beschrijving van
's-Gravenhage door Mr. Jacob de Riemer, Delft 1730.

Foto Gem. Arch. 's-Gravenhage
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Afb.2
De Juffrouw Idastraat met omgeving op een plattegrond van's Gravenhage, ver
vaardigd door 1.V.Besoet en uitgegeven door DanielLangeweg in 1747. Het Hojje van
Van Dam ligt hoven het woord "Ida".

Foto Gem. Arch. 's-Gravenhage
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Afb.3
De Juffrouw Idastraat te 's-Gravenhage, gezien in oostelijke richting omstreeks
1973.

FotoM. deJong
Top.-hist. atlas Gem. Arch. 's-Gravenhage
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Afb. 4
Het aan de noordzijde van de Juffrouw Idastraat te 's-Gravenhage gelegen pand 17-
19a omstreeks 1966. Terplaatse stond het huis dat destijds (1566-15 73) toebehoorde
aan deurwaarder Henrick Pighius.

Foto Meijer (Detail)
Top=hist. atlas Gem. Arch. 's-Gravenhage

177



Zes jaren zou deurwaarder Pighius in het vreedzame bezit van zijn huis in
de Joffer Yden strate blijven. Nadat echter Lumey op 1 april 1572 Den
Briel had ingenomen, ontstond een situatie waarin het Hofvan Holland,
dat op een enkele uitzondering na koningsgezind was, de open stad Den
Haag niet veilig genoeg achtte. Beginjuni van datjaar vertrok het Hofnaar
Rotterdam, waar Stadhouder Bossu zijn kwartier had gevestigd. Een week
of zes later was de positie van de Spanjaarden in Rotterdam echter der
mate hachelijk geworden, dat Bossu, met in zijn kielzog het Hof en de
eveneens naar Rotterdam uitgeweken Rekenkamer, die stad verlietom via
Den Haag naar het N oorden te trekken. Via Haarlem belandde het Hof in
Amsterdam, vanwaar het korte tijd later naar Utrecht verhuisde om te
trachten in die stad zijn werkzaamheden min of meer voort te zetten. 16 Het
spreekt welhaast vanzelf dat onze deurwaarder, neef van de beroemde
theoloog en bestrijder van de Hervorming wiens geslachtsnaam hij voerde,
met het Hof is meegegaan in de zelfgekozen ballingschap.

Het vermoeden is gerechtvaardigd dat hij echter niet is meegereisd naar Utrecht,
want hij beyond zich, zoals uit het verhaal van Opmeer blijkt, in oktober 1573 bij
de uit de omgeving van Alkmaar terugtrekkende Spaanse troepen. Misschien
bekleedde hij evenals Opmeer een of andere functie bij het leger van Valdes.
Volgens Jongkees was Henrick in 1572 door de gebeurtenissen, d.w.z. de
heviger dan tevoren losgebarsten opstand, zodanig in verwarring gebracht dat
hij naar zijn broer Steven, die zich in Wenen beyond, wilde vluchten.!" Steven
zou hem echter hebben bezworen zijn plicht niet in de steek te laten, vooral zijn
eed aan de Koning niet te verzaken en de betere tijd afte wachten die op handen
was. Een en ander zou blijken uit een brief die Steven op 8 november 1572 heeft
geschreven aan zijn te Zevenaar wonende vriend Andreas Masius. is Die brief
was een antwoord op een brief van Masius die Steven op 5 november had
ontvangen en waarbij was ingesloten een brief van een van Stevens broers, in
welke laatstbedoelde brief dat vluchtplan zou hebben gestaan. In zijn brief aan
Masius vermeldde Steven inhetkortde inhoud van de briefvanzijn broer, echter
zonder diens voornaam te noemen: hij volstond met" fratris mei epistola" (de
brief van mijn broer).Dit was volkomen logisch, want Masius, die als tussen
persoon had gefungeerd, wist van welke broer die brief afkomstig was. Omdat
Steven Pighius twee broers had, kan dus uit die correspondentie niet worden
geconcludeerd dat Henrick de schrijver van de brief aan Steven is geweest.

Tijdens zijn afwezigheid uit Den Haag zal deurwaarder Pighius niet
hebben kunnen voldoen aan zijn verplichting om op 1 mei 1573 36 car.
gulden te betalen aan Joachim Robrechtsz., de vorige eigenaarvan hethuis
in de Joffer Yden strate.

Laatstgenoemde was inmiddels in Den Haag teruggekeerd uit zijn eeuwig
durende verbanning waartoe hij op 10 oktober 1567 als een der aanstichters van
de beeldenstorm was veroordeeld.!?

178



Hoewel dit niet uit de stukken blijkt, zal het in gebreke blijven van Henrick
Pighius wellicht de reden zijn geweest waarom Robrechtsz. beslag liet
leggen op het huis en dit bij decreet op 19 oktober 1573 liet verkopen. Op
deze openbare verkoping door "Schout, Burgemeesters ende Gerechte
van Den Hage" werd het huis van Heynrick Pigius gemijnd door Lode
wijck Heynricxzoon van Edam op 250 car. guld."

Het huis, dat door de troebelen sterk in waarde zal zijn gedaald, braeht dus nog
niet de helft op van de prijs waarvoor deurwaarder Pighius het had gekoeht. Ais
wordtaangenomen datlaatstgenoemde vanafl mei 1566 tot en met 1mei 1572
zeven termijnen van 36 car. guld. heeft voldaan, dan betaalde hij in totaal 300
car. guld. De prijs waarvoor Van Edam, die vermoedelijk een stroman was van
Robrechtsz., hethuis kocht, was in dat geval dus gelijk aan de schuld die Henrick
Pighius nog had aan Joachim Robrechtsz.

Terwijl in de verkoopakte van 19 oktober 1573 nog sprake was van "de
huyssinge van Heynrick Pigius, deurwaerder van den Hove van Hol
landt", staat in de transportakte van 2 november 157321 "de huyssinge van
wijlen Heynrick Pigius in sijnen leven deurwaerder van den Hove van
Hollandt", Het bericht van Pighius' dood moet Den Haag dus, voor 2
november hebben bereikt, hetgeen overeenkomt met het feit dat de Span
jaarden op 30 oktober 1573 Den Haag zijn binnengetrokken.P

De vraag rijst of deurwaarder Pighius misschien, toen hij met de Spanjaarden
onderweg was naar Den Haag, vemomen heeft dat beslag was gelegd op zijn
huis, en ofhij daarom zo'n haast had om thuis te komen dat hij de voorzichtigheid
uit het oog verloor en voor de troep uit snelde. Het tragische is dat hij, als hij niet
voor de troep was uit gegaan, wellieht niet zou zijn gedood en op 30 oktober in
levenden lijve Den Haagzou zijn binnengetrokken onder de beseherming van de
Spaanse troepen. Hij zou alsdan de verkoop van zijn huis ongedaan hebben
kunnen maken door gebruik te maken van de in de verkoopakte gestelde
"voorwaerden dat men deselve coop sal mogen naesten mits hebbende beter
actie ende betalende den eersten cooper dubbelt rantssoen van L (lees:
vijJtig) stuivers tussen dit (lees: heden) ende alreheyligen dach naestcom
mende" 20 d.w.z. 1 november 1573.

Henrick Pigltius, die begraven werd in ofbij de Grote of St. Jacobskerk te
Den Haag," liet een weduwe na genaamd Elizabeth. Deze schijnt zich na
de dood van haar man in Kampen te hebben gevestigd, waar zij in 1577
overleed.>'
Volgens Jongkees" was het huwelijk van Henrick en Elizabeth blijkbaar
kinderloos. Schaap" veronderstelt daarentegen dat zij twee kinderen
hadden, te weten ene Albert Pigge die in 1577 "franciskaanse orde
geestelijke" was in Leiden, en ene Hendrickgen Pigge die in 1598 te
Kampen wordt vermeld als echtgenote van Peter Goessensz.
Voor wat betreft de Albert Pigge die in 1577 "franciskaanse ordegeeste-
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lijke" zou zijn geweest in Leiden, mist de veronderstelling van Schaap elke
grond. De bedoelde Leidse kloosterling, van wie, afgezien van het feit dat
het Leidse klooster in 1577 niet meer bestond, in het geheel niet bekend is
dathij in 1577 nogin leven was, was geen zoon maareenoom van Henrick
Pighius.

Het klooster van de Minderbroeders Franciscanen te Leiden werd in 1573
afgebroken nadat de laatste broeders dat klooster in augustus IS 72 hadden
ontruimd.
Op 26 februari 1558 schreef de minderbroeder Albertus Pighius vanuit zijn
klooster in Leiden(Exconventu nostro,Leyden} een briefaan Henricks broer
Stephanus, zijn dierbare neef (nepoti mea carissimo), waarin hij zijn grote
verwondering erover uitte, dat hij taal noch teken had vernomen op een eerdere
brief, inhoudende het verzoek om een of ander klein geschenk voor zijn(Alberts}
noodzakelijke behoeften (aliquod munusculum pro necessitatibus meis). Hij
verzocht Steven hem, zijn arme oom (moedersbroeder) te willen gedenken
(Memento mei pauperis avunculi tui) en ondertekende de brief met "Tuus
avunculus sumAlbertus Pighius". 27 Uitdeze briefblijktdus overduidelijkdatde
Leidse Albertus Pighius een oom van moederszijde was van Steven Pighius en
dus ook van diens broer Henrick.
Voorts be staat er een 16e eeuws manuscript van een toespraak ter gelegenheid
van het 50-jarig priesterfeest van Albertus Pighius, gardiaan van het minder
broeders klooster te Leiden." Aangezien voor de wijding tot priester de leeftijd
van ten minste 25 jaar werd vereist, moetdejubilaris toen dus ten minste 75 jaar
oud zijn geweest. Helaas is de datum waarop hij datjubileum vierde niet bekend.
Het vermoeden lijkt echter gerechtvaardigd dat zijn verzoek aan Steven om een
geschenk, verband hield met dat jubileum. In dat geval moet de franciscaan
Albertus in 1558 75 jaar of ouder zijn geweest en dus geboren zijn in 1483 of
eerder.
Aangezien de franciscaan Albertus Pighius zich in de brief moedersbroeder
(avunculus) van Steven Pighius noemde, moet hij een broer zijn geweest van de
gelijknamige theoloog, Albertus Pighius, Die gelijknamigheid is een onopgelost
raadsel, tenzij men aanneemt dat de franciscaan een oudoom (avunculus
magnus) was van Steven en dus een slechts ongeveer zevenjaar oudere oom van
de theoloog.
De door Schaap daaromtrent aangehaalde Jongkees 29vermeldde dat de minder
broeder Albert in 1577 nog in leven was. Dit blijkt echter niet uit de navolgende
bron waaraan Jongkees dit zou hebben ontleend. In maart 1577 deelde Joh.
Moretus (schoonzoon van deAntwerpse drukker Christoffel Plantijn) vanuit
Antwerpen in een postscriptum van een brief aan Steven Pighius mee, dat hij,
Moretus, aan zijn (Stevens) Albertus Pighius 20 stuivers had uitbetaald
(A lbertaPighio tuo20 stu/eros numeravi). 30 Gezien diens zeer hoge leeftijd( als
hij tenminste nog in leven was), is het niet erg waarschijnlijk dat dit de fran
ciscaan Albertus Pighius is geweest. Maar wie was het dan wei, een zoon van
Henrick, of een zoon van Wijnolt, of... een natuurlijke zoon van Steven?
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Ten aanzien van Hendrickgen Pigge, echtgenote van Peter Goessensz.
mogen we inderdaad met Schaap aannemen dat zij een kleindochter was
van Henrie Wijntgens en Gese Pigge. Hem kan echter niet worden
toegegeven dat zij per se een dochter moet zijn geweest van Henrick (die
door Schaap Hendrik wordt genoemd).

Volgens Jongkees noemde Albertus, de theoloog, Henrick (ookJ ongkees noemt
hem Hendrik) en Steven als de enigen die de naam Pigge konden doen
voortleven. "Omdat Steven uiteindelijk ongehuwd bleef", zo concludeert
Schaap hieruit, "rnoet het constateerbare nageslacht - dat Jongkees klaar
blijkelijk niet kende - van Hendrik afstammen (en Wijnolt moet derhalve
kinderloos zijn geweest)". Helaas vermeldtJongkees zijn bron niet, zodatdiens
bewering niet kan worden gecontroleerd. Ais Albertus, de theoloog, echter
inderdaad een dergelijke uitlating heeft gedaan, dan is het hoogst merkwaardig
dat hij getracht heeft zowel Henrick als Steven een kanonikaat te bezorgen.
Indien hem dit was gelukt, dan zou ook Henrick ongehuwd zijn gebleven.
Bovendien kon niemand, en zeker niet een niet meer in leven zijnde theoloog,
eventuele kinderen van Wijnolt beletten dezelfde familienaam te voeren als hun
vader Wijnolt Pigge. Maar ook al zou Schaaps conclusie juist zijn, dan geldt
zulks niet voor het slot van die conclusie "en Wijnolt moet derhalve kinderloos
zijn geweest". Eventuele kinderen van Wijnolt zouden zich dan namelijk
hebben getooid met de familienaam Wijnkens in plaats van Pigge.

Wijnolt alias Wijnant, de schout
Terwijl deurwaarder Henrick Pighius in 1553 woonde in een huurhuis in de
Joncfrou Yde strate in Den Haag, woonde toen aan de zuidzijde van de
Pooten aldaar, eveneens in een huurhuis, Wijnant Pigius."

"Omme te baete te commen den grooten ende zwairen saicken die wij
jegenwoordelicken te dragen hebben wuyt oirsaecke dese jegenwoordige
oorioghe begonnen bij den koninck van Vranckrijcke sonder eenighe _
redene hebbende" besloot Karel V in 1552 tot het verkopen van" erffiicke
renten ter losse den penninck twintich, achtien zestien ofte twaelff ... ter
somme toe van zes hondert duysent ponden van veertich grooten vlaems
tpont hooftgelde". 32

In hedendaagse terminologie zou men kunnen zeggen dat Karel V in verband
met de oorlog metFrankrijk een lening uitschreefvan £ 600.000 tegen renten
van 5%, 5'/9%, 6\4% of 8'/3%. De jaarlijks te betalen losrenten werden
gehypothekeerd op de domeinen van Zuid-Holland in het bijzonder en op aile
domeinen en tienden van Holland in het algemeen. Belast met de uitbetaling van
de renten was de Rentmeester-generaal van Zuid-Holland te Dordrecht."

Een van de kopers van een dergelijke losrente was Wijnant Pygius. Hij
kocht een los rente van 83 pond, 6 schelling en 8 penningen, ter losse de
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penning 12, waarvoor hij aan de Ontvanger-Generaal, Robert van
Boulogne, als koopsom beta alde £ 1000.33 Daarmede verwierfhij zich dus
het recht op eenjaarlijkse rente van 81/3% van de koopsom.

In 1555 pachtte Wijnant Pigius (alias Pygius) voor de tijd van zes jaren,
ingaande 1 oktober, het schoutambacht van Abbekerk in Kennemerland
voor de jaarlijkse som van £ 92.35 Ais hij gedacht mocht hebben een
lucratieve baan te hebben verworven, dan kwam hij bedrogen uit. Op een
onbekend tijdstip, maar in ieder geval v66r 14 juni 1560, diende hij
namelijk een verzoek in tot veri aging met terugwerkende kracht van de
pacht tot £ 40. Terwijl zijn voorganger, Comelis Claesz., slechts £ 50 oft
60 betaalde;" was door haat en nijd van kwaadwilligen de pacht verhoogd
tot £ 92, aldus Wijnant blijkens de beschikking op zijn verzoekschrift.

Hoewel hij gehoopt had de pacht te kunnen betalen uit de boeten en andere
rechten, was hij "nyettegenstaende wat debvoir ende neersticheit bij hem ten
dien eynde gedaen es geweest" genoodzaakt de pacht grotendeels uit zijn eigen
zak te betalen "ende oick die quaetdoenders doen vangen ende apprehenderen
op sijnen cost in grooten pericule van sijnen persoon". Misschien mogen we
hieruit afleiden dat schout Pigius zich, in tegenstelling tot de meeste balju ws en
schouten, niet schuldig maakte aan knevelarijen om zijn inkomen te ver
groten.

Philips II, die op 14 juni 1560 beschikte op het rekest," verlengde "om
tgoet aenbrengen ons gedaen van zijnder wijsheijt, nutheijt, getrouwheijt
ende goede neersticheijt, zonderlinge van zijnen weldragen int voors.
schoutambt" de commissie met zesjaren, ingaande 1 oktober 1561, tegen
eenjaarlijkse pacht van £ 60. Wijnant kreeg dus slechts ten dele zijn zin.
Van terugwerkende kracht was geen sprake en de pacht werd niet verlaagd
tot £ 40. Voorts moest hij in het vervolg vanafl oktoberl561 de pacht van
het bodeambacll.t ten bedrage van £ 2 per jaar afzonderlijk betalen.38

Blijkens het kohier van de 10e penning van 1561 van Abbekerk woonde de
schout in een huurhuis.t? Aan het slot van het proces-verbaal van dat kohier
verklaart Winandus Pighius dat hij als schout de taxateurs de behoorlijke eed
heeft afgenomen en ondertekent hij "Winandus Pighius Schoudt";"

Om niet achterhaalde redenen (misschien de troebelen?) diende
Winandus Pighius zijn volle termijn tot 1 oktober 1567 niet uit, want
"overmits het vertrek mitter woene van Wijnant Piggius vuyten quartier
van Kennemerlant ende Westvrieslant" werden op respectievelijk 17
oktober en 26 november 1566 de, commissies van het schoutambacht en
het bodeambacht van Abbekerk verleend aan Haye Thonisz voor het
lopende zesde jaar dat Piggius nog pacht had, en vervolgens m.i.v. 1
oktober 1567 voor de tijd van zes jaren.?
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De Wijnant Pigius die in 1553 in Den Haag woonde, de Wijnant Pygius die
de losrechte kocht en van wie hiema zal blijken dat hij een broer was van
Steven en Henrick Pighius, alsmede de schout Winandus Pighius, zijn
vrijwel zeker een en dezelfde persoon. Voor zover bekend, komt de
voornaam Wijnant niet voor in de Bredase familie Piggen, waarvan een of
meer leden zich Piggius noemden.

Op 31 december 1567 werd voor het gerecht van Kampen een akte
gepasseerd,? waarbij Wijnolt Pigge en zijn huisvrouw Joffer Johanna,
Joffer Anna, weduwe van Gerrith Crachtzen, met haar zoon Henrijck
Crachtzen als haar momber, Pilgrum van Hardenstein en 1offer Alijdt, zijn
huisvrouw, van Hardenstein mede als gemachtigde van mr. Steven Pigge,
en ten slotte mr. Henrijck Pigge'" en Joffer Elyzabeth, zijn huisvrouw, als
erfgenamen van wijlen Gese Pigge een door hen verkocht huis overdroegen
aan de koper, Henrijck van Santhen c.s. In deze akte, waarin als com
paranten worden genoemd de vijfkinderen (Wijnolt, Anna, Alijdt, Steven
en Henrijck) van de in maart 1567 overleden Gese Pigge, weduwe van
Henrie Wijntgens, heet de eerste comparant - die derhalve het oudste kind
moet zijn geweest - Wijnolt.

Nu zou men van de veronderstellingkunnen uitgaan dat het echtpaar Wijntgens
Pigge nog een kind had, datgenaamd was Wijnant en omstreeks 1589-90 (zoals
hierna zal blijken) is overleden. Een dergelijke veronderstelling is echter om
meerdere redenen niet gewettigd. Een van die redenen is, dat in dat geval die
Wijnant eveneens in persoon ofbij gemachtigde als erfgenaam van Gese Pigge
had moeten compareren. Een andere reden is, dat, voor zover bekend, Steven
Pighius slechts twee broers had (die nog in leven waren), hetgeen o.a. zou
kunnen worden opgemaakt uit een brief van Steven aan zijn meergenoemde
vriend Masius van 13 oktober 1570.44 Steven dee Ide daarin mee een dag of
veertien in Deventer te zijn geweest om een onaangenaam geschil met zijn
oudste broer( cumfratre majore) op te lossen. Blijkens vorenbedoelde akte was
Wijnolt de oudste (major) van de twee broers van Steven en was Henrick de
jongste (minor).
Aangezien Steven ook in 1569 Deventer tijdens een reis heeft aangedaan,"
moet het niet uitgesloten worden geacht dat Wijnolt toentertijd in Deventer of
omgeving woonde.:" In dat gevallijkt het niet uitgesloten, dat niet Henrick, die
zich bij het Spaanse leger in Noord-Holland beyond, maar Wijnolt in 1572 de
voor Steven bestemde brief met het vluchtplan heeft bezorgd bij diens in
Zevenaar wonende vriend Masius.

In 1574 treffen we Wijnolt Pigge aan in een akte, gepasseerd voor de
Schout van Isselmuiden en Oesterholt," waarin "Anna Pigge, wed.
Geerdt Chrachssen, met Henrick Cr. haren zoon als momber, Juffer
Alijdt Pigge, met Pijlgrum van Hardenstein haren man en momber, en
Lijsebeth wed. Henrick Pigge met Peter Hughe als momber, allen ook
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instaande voor mr. Steven Pigge, hun afwezigen broer en zwager, voor een
som gelds," besteed tot uitkoop van Wijnolt Pigge bij maagscheid,
verkocht hebben aan Peter Woltersz., als Procurator van de Weezen, 9
ggl. per jaar uit 12 morgen lands in Mastebroek ... "

Wijnolts zusters Anna en Alijdt, die in deze akte de familienaam Pigge en niet
die van Wijntgens voerden, de weduwe van zijn broer Henrick, Elizabeth, en
zijn broer Steven kochten Wijnolt dus uit bij een boedelscheiding.
Aangezien ook in laatstbedoelde akte, die ongetwijfeld ook betrekking had op de
nalatenschap van moeder Gese, geen broer Wijnant voorkomt, is het, mede
gezien hetgeen hierna volgt, aan geen twijfel onderhevig dat Wijnant Pighius
dezelfde persoon moet zijn geweest als Wijnolt Pigge.

Wijnolt, alias Wijnant, verkeerde kennelijk vaak in geldnood. Dit blijkt
niet alleen uit vorenstaande akte, maar ook uit het feit dat hij in 1575 zonder
toestemming van zijn broer en zusters een familiebank en een grafin de Sint
Michaelskerk te Zwolle verkocht."? Deze permanente geldnood is onge
twijfeld de bron van onderstaande transportakte. Vit deze akte blijkt
namelijk dat Wijnant geld heeft geleend van zijn broer Steven.
Op 30 juli 1586 verscheen voor Schepenen van Den Haag "Wijnant
Piggius, van Campen geboren", die verklaarde bovenvermelde los rente te
hebben overgedragen "aan den eerwaardigen heere mr. Steven Pigis
scholaster ende canunnick te Santen, sijnen broeder". 50 Hij machtigde
Steven die jaarlijkse rente te innen "nae advenant de penningen die mr.
Steven sijnen broeder Wijnandt in sijnen node goedichlijck verstrecktende
geleent heeft ofte noch verstrecken ende lenen zal, waer van Wijnant mr.
Steven sijnen broeder ghoede obligatie ende bij hem hantschrift gegeven
heeft ofte noch meer geven sal mogen ... " Hiermede staat onomstotelijk
vast dat Wijnant een broer was van Steven, die toen inderdaad kanunnik
was te Xanten.

Op de eerstvolgende vervaldag van de los rente, zijnde 14 mei 1587, werd die
rente echter kennelijk niet geind door Steven. Uit de rekening van de Rent
meester-generaal van Zuid-Holland" blijkt niet dat aan een ander dan Wijnant
werd uitbetaald. In de marge van de verantwoording van de daarop volgende
betaling in 158852 staat een aantekening dat Wijnant heeft "gequyteerd". In
1589 staat de betaling eveneens op naam van Wijnant, met dit verschil echter
dat werd "gequyteerd" door Meijnart van Segwaert." Uit welken hoofde
laatstgenoemde daartoe gerechtigd was, blijkt niet.

De aan hem door zijn broer Wijnant overgedragen losrente werd in 1590
voor de eerste maal uitbetaald aan "Steven Piggius" en wei "als erff
genaem van sijnen broeder Wijnant Piggius". 54 Wijnant moet dus zijn
overleden omstreeks 1589-1590. Hij overleefde zijn vrouw Johanna, die
overleden zou zijn in 1569,55 dus twintigjaren.
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Hadden Wijnant, alias Wijnolt, en Johanna kinderen? In de boven ge
citeerde akte van transport van de losrente komt de volgende clausule voor:
"sullende mr. Steven voorn. oft sijnen erven, oft wyen hij sijnen recht, oft
deze rente overlaten zal, dye selve vredelick ende vrijelick volgen sonder
Wijnant voorn., oft sijnen kinderen oft erffgenamen wederseggen oft
becroeninge ende belettinge enz." Deze clausule zou een aanwijzing
kunnen zijn, dat Wijnant en Anna kinderen hadden.

In het voorafgaande hebben we Wijnolt, alias Wijnant, gevolgd van
1552/3 totzijndood in 1589/90. Metde daarbij opgedane kennis gaan we
in zijnleven terugnaar hetjaar 1528. In datjaarwerd op 11 december aan
de Leuvense universiteit als student ingeschreven "Winandus Pigge filius
Henrici Pigge alias filius Henrici Winandi de Campis". 56 Aangezien door
de Haagse transportakte onomstotelijk vaststaat dat Wijnant Pighius,
"geboren van Campen", een broerwas van Steven Pighius enderhalve een
zoon van Henrie Wijntgens van Kampen(Henricus Winandi de Campis)
en Gese Pigge, was de Leuvense student, die wellicht geboren zal zijn
omstreeks 1512, zonder twijfel onze Wijnolt, alias Wijnant. Vit de
inschrijving blijkt dat de zich toen al Wijnant noemende Wijnolt reeds in
1528, dus voor het overlijden van zijn vader in 1532, de familienaam Pigge
in plaats van die van Wijntgens voerde.

Toen Albertus na het overlijden van zijn zwager de zorg op zich nam voor de
jongste twee zonen van zijn zuster Gese, zal hij het niet nodig hebben gevonden
zijn directe zorg ook uit te strekken over hun broer, zijn toen vermoedelijk
omstreeks 20 jaar oud zijnde neefWijnoit, alias Wijnant, die al min of meer op
eigen benen stond. Wei is het mogelijk dat laatstgenoemde een pied a terre had
ten huize van oom Albertus, de proost van de St. Janskerk te Utrecht. In de
inventaris van de bezittingen van Albertus, welke werd opgemaakt enige dagen
na diens overlijden, komt namelijk de zinsnede voor "op Wijnants earner"."
Dat deze kamer niet veel meer dan een pied a terre was, blijkt uit de sobere
meubilering met een veldbed, een tafel en een kastje.

De Leuvense inschrijving blijkt nog een zeer interessant gegeven te
bevatten, namelijk dat vader Henrie Wijntgens kennelijk bekend stond als
Henrie Pigge. AIle bestaande theorieen over het voeren van de geslachts
naam Pigge door de kinderen Wijntgens verliezen door het feit datzowel de
vader als de zoon in 1528 de geslachtsnaam Pigge voerden, althans onder
die naam bekend waren, veel van, zoniet al hun waarde.

Men zou op grond van het feit dat Henrie Wijntgens bekend stond als Henrie
Pigge, de volgende veronderstelling kunnen lanceren. Zoals bekend," waren
Arent Pigge, de vader van Gese, en zijn schoonzoon, Henrie Wijntgens,
compagnons. Zij handelden wellicht onder de naam van de oudste compagnon.
Het gevolg hiervan kan zijn geweest dat de jongste compagnon, Henrie Wijnt
gens, in handel en wandel bekend stond als Henrie Pigge. Dat Gese Pigge
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geparenteerd was aan adellijke families en/of dat Henrie Wijntgens zijn com
pagnonschap misschien te danken had aan zijn huwelijk, kan daarbij natuurlijk
een rol hebben gespeeld.

Steven, de historicus
Behalve aan oom Albertus, de theoloog, is het aan Steven, de derde zoon-?
van het echtpaar Wijntgens- Pigge, te danken dat er zoveel aandacht wordt
besteed aan hun gezin. Als Stephanus Winandus Pighius Campensis
geniet deze zoon bekendheid als humanistisch historicus. Over hem zijn
meerdere biografieen geschreven, waarvan de uitvoerigste zijn die van
Jongkees'" en van Fehrmann." Aangezien hij ook in het voorafgaande
meermalen ter sprake is gekomen, zullen hiema, om niet in herhaling te
vervallen, slechts enkele zaken betreffende Steven (Wijnandp? Pigge
nader worden belicht.

Voordat hij eind 1547 of begin 1548 naar Rome vertrok," bezocht Steven
Pighius Den Haag. Het is mogelijk dat zijn broer Wijnant, alias Wijnolt,
en/ of zijn broer Henrick daar toen al woonden en dat Stevens bezoek in de
eerste plaats hen of een van hen gold. Gezien zijn belangstelling voor de
oudheid, moet het echter niet uitgesloten worden geacht dat hij speciaal
naar Den Haag is gereisd om de beroemde verzameling oudheden te zien
die zich beyond ten huize van de Van W assenaers. 64Hoewel Steven er zelf
geen melding van maakt dat hij die oudheden heeft gezien v66r zijn vertrek
naar Rome, kan zulks worden afgeleid uit het feit dat hij een toen door hem
gekopieerde inscriptie heeft opgenomen in de bundel inscripties die hij in
1554 te Rome samenstelde voor zijn beschermheer, kardinaal Cervini, de
latere Paus Marcellus II.65
Vorenbedoelde, in een steen gebeitelde inscriptie, dateert uit 196/8 na
Chr. en houdt in dat de keizers Lucius Septimius Severus en Marcus
Aurelius Antoninus(= Caracalla) voor het 15e cohors der Vrijwilligers het
Wapenmagazijn (Armamentarium), dat door ouderdom in elkaar was
gestort, hebben hersteld." In zijn toelichting bij die inscriptie beging
Steven echter twee fouten: hij vermeldde als vindplaats van de steen de bij
Katwijk in zee gelegen ruiner deBrittenburg) en MD LII(1552) als hetjaar
waarin de vondst zou zijn gedaan. De steen werd echter gevonden in 1502,
en niet in 1552,61bij het klooster Roomburg ten oosten van Leiden.

Jongkees'" meende op dit laatste punt Pighius in bescherming te moeten nemen
tegen "mederne geleerden". Hij kwalificeerde degenen die beweerden dat de
inscriptie afkomstig was van de Roomburg en niet van de Brittenburg, als
"betere weters". Pighius was z.i. de enige bron voor de juiste vindplaats van de
inscriptie. Oudere bronnen zoals Gerardus Geldenhauer Noviomagus in zijn
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Historia Batavia en Cornelius Aurelius in diens Batavia, noemde hij te
vaag.
Cornelius Aurelius, Regulier kanunnik van St. Augustinus, die in 1502 in het
klooster Lopsen bij Leiden woonde, schreef omstreeks 1516 dat de steen in
1502 is ontdekt bid Leiden op een boogschot van de Rijn (prope Leidas ad
iactum sagittae ab ipso Rheno.s? Hoewel hij Roomburg niet met zoveel
woorden noemde, is het absoluut uitgesloten dat hij hiermee de bij Katwijk in
zee gelegen ruine van de Brittenburg bedoelde.
Ais Jongkees voorts de in 1517 te Leiden uitgegeven Divisie-kroniek" had
geraadpleegd, dan zou de denigrerende opmerking aan het adres van collegae
hem niet uit de pen zijn gevloeid. Deze kroniek laat er namelijk geen twijfel over
bestaan dat de steen is gevonden "tot rom enburch buten leyden".
In zijn toelichting bij de inscriptie vermeldde Steven Pighius voorts dat de steen
met inscriptie werd overgebracht naar het huis van de Heer van Wassenaar in
Den Haag. Later schreef hij echter in Hercules Prodicius 71 dat die steen was
overgebracht naar "Lucensium municipium (nunc Hagam Comitis appellant)".
Deze bewering dat 's-Gravenhage eertijds "Lucensium municipium" zou
hebben geheten, is echter volkomen uit de lucht gegrepen."

Kort na zijn terugkeer uit Rome moet Steven in of omstreeks 1556 weer een
bezoek aan Den Haag hebben gebracht. Ook dit bezoek kan worden
aangetoond door een inscriptie. Deze inscriptie, die is aangebracht op een
Romeinse mijlpaal welke tijdens het bezoek van Steven stond bij de hofstede
van Hippolytus Persijn te Wassenaar, even buiten Den Haag, komt voor in
een door de Vlaming Martinus Smetius (Maarten De Smet) met hulp van
Steven Pighius samengestelde codex met inscripties.

Smetius, die wei de grondlegger van de Latijnse epigrafie wordt genoemd, was
evenals Steven Pighius in Italic geweest (1545-1551) en had daar, zoals ook
Steven en anderen hadden gedaan, vele inscripties verzameld. Teruggekeerd in
Vlaanderen, stelde hij een collectie samen van door hem en anderen, waaronder
zijn voormalige Leuvense studiegenoot, Stephanus Pighius, vergaarde in
scripties.
Toen Smetius zijn handschrift had voitooid, begon hij daarvan een in het net
geschreven kopie te maken voor zijn beschermheer, de Brugse edelman Marcus
Laurinus(Lauwerijn), heervan Watervliet. Hij was daarmee gevorderd tot blad
51 toen op 13 januari 1558 zijn huis afbrandde. Smetius, die slechts de
gereedgekomen 51 bladen voor verbranding wist te behoeden, gaf de moed niet
op en begon onmiddellijk met behulp van o.a. Steven Pighius, uit wiens
verzameling hij 215 inscripties mocht overnemen, de rest van zijn handschrift te
reconstrueren. In 1565 had hij zijn werk voltooid en bood hij Laurinus zijn
resultaat aan.
Toen laatstgenoemde in 1578, met medeneming van Smetius' codex, op de
vlucht sloeg voor de troebelen, werd hij onderweg uitgeschud door Schotse
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soldaten en verdween het manuscript naar Engeland. Toen de curator en
bibliothecaris van de Leidse Universiteit, Janus Douza, zich in 1585 aan het
hoofd van een gezantschap in Londen beyond, werd daar hethandschrift te koop
aangeboden. Douza slaagde er in de codex te verwerven voor de bibliotheek van
zijn pas gestichte universiteit." In 1588 bezorgde de Leidse hoogleraar Justus
Lipsius daarvan een gegraveerde uitgave."
De vorenbedoelde inscriptie staat op blad II, onder nr. 3, van het niet-verbrande
deel van Smetius' handschrift en moet dus veer de brand bij Smetius in diens
bezit zijn gekomen.
De Romeinse mijlpaal, waarop die inscriptie staat, werd in de negentiger jaren
van de 15e eeuw bij het ploegen gevonden tussen Monster en N aaldwijk en op
een onbekend tijdstip overgebracht naar het klooster Sion van de Reguliere
kanunniken van St. Augustinus, gelegen even buiten Delft in het Ambacht van
Rijswijk. In 1545 of kort daarna wist Hippolytus Persijn, Raad, Procureur
Generaal en Advocaat-Fiscaal van het Hof van Holland, de hand op die
mijlpaal te leggen. Hij plaatste hem bij de in Wassenaar op korte afstand van
Den Haag geJegen hofstede, die hij in 1545 had gekocht van Nicolaus
Nicolai."

N aast de afbeelding van de mijlpaal metinseriptie sehreefSmetius dat deze
door Stephanus Pighius was verzameld en afgesehreven (Steph. Pighius
legit atque exscr.). In het opsehrift boven de mijlpaal, welk opsehrift
ongetwijfeld afkomstig is van Pighius, staat o.a. dat die mijlpaal zieh
bevond op het landgoed van de heer Hippolytus van Persijn, President van
Leeuwarden (in villa domini Hippolyti Apsychei, 76 Presidentis Lewer
diae). Persijn werd op 13 juni 1548 benoemd tot President van het Hofte
Leeuwarden;" uit welke funetie hem in oktober 1556 ontslag werd ver
leend tegen Pasen (18 april) 1557.78

Persijn heeft kennelijk niet onmiddellijk na 13 juni 1548 zijn ambt in Leeuw
arden aanvaard, want hij werd tot 4 augustus 1548 bezoldigd bij het Hofvan
Holland.79

Uit het voorafgaande kan de eonclusie worden getrokken dat Steven
Pighius de mijlpaal bij het huis te Persijn moet hebben gezien op een tijdstip
gelegen tussen 13 juni 1548 en 18 april 1557. Aangezien hij eind 1547 of
begin 1548 naar Rome is vertrokken, is het hoogst onwaarsehijnlijk dat hij
de mijlpaal voor zijn vertrek heeft gezien. Kennelijk heeft hij na zijn
terugkeer uit Italie voor hij in 1556 zijn funetie in Brussel in dienst van
Granvelle aanvaardde, een bezoek aan Den Haag gebraeht en bij die
gelegenheid de mijlpaal met inseriptie nagetekend.

Hoewel niet precies kan worden vastgesteld wanneer Smetius de inscriptie van
Steven heeft mogen overnemen, kan gevoegelijk worden aangenomen dat zulks
zal zijn geschied uiterlijk in het voorjaarvan 1557 toen Smetius een bezoek aan
Pighius in Brussel he eft gebracht.t"
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N adat Stephanus Winandus Pighius Campensis op 16 oktober 1604 was
overleden, werd de losrente die Wijnant in 1586 op hem had overgedragen,
geind door "Steven Cracht erffgenaem van heer Steven Piggius als erff
genaem van sijnen broeder Wijnant Piggius". Gekwiteerd werd door de
Dordrechtse advocaat Adriaen van Moesyenbroek, aan wie Steven
Cracht daartoe procuratie had verleend."

Stephanus Cracht, geboren te Kampen in 1570, was in 1602 president van het
Keulse college waar R.K. Priesters voor Holland werden opgeleid. In 1603
vertrok hij naar Holland en werd in 1610 pastoor van de "Nieuwe Zijde" te
Amsterdam, welke bediening hij tot zijn dood in 1653 uitoefende."

Zoals is gebleken uit bovenvermelde Kamper transportakte van 31 decem
ber 1567,42 was Anna Pigge, de oudste zuster van Steven Pigge, op dat
tijdstip weduwe van Gerrit Chrachtzen. Ais haar momber trad op haar
zoon Henrijck Crachtzen. Aangezien Anna, voor zover bekend, slechts
een zoon had, ligt het voor de hand dat Steven Cracht een zoon was van
genoemde Henrijck Crachtzen en dus een kleinzoon van Anna Pigge. 83De
familierelatie Steven Cracht- Steven Pighius was dus die van( achter)neef
-(oud)oom,hetgeen bevestigd wordt door de volgende notariele akte.
Nadat de vorenbedoelde losrente in 1617 aflosbaar was gesteld, mach
tigde "Steven Cracht als universeel ervfgenaeme van zijn oom'" Steffan us
Spiegius" op 20 juli 1619 ten overstaan van de Amsterdamse notaris
Fredrick van Banchem "doctor Adriaen van Muysenbroeck," advocaat
voor den G. Gerechte deser(lees:der) Stadt Dordrecht, Omme specialick
uijt sijn constituants naeme te ontfangen ende te beuren uijt handen van den
Here Ontfanger der gemeene Lantsmiddelen onder tquartier van Zuijt
Hollandt, residerende tot Dordrecht, het Capitael van een jaerlicxe los
rente van drijentachtig ponden ses schellingen acht groten (lees: pen
ningen) hollants van veertich groten tpont, te lossen tegen den penninck
twaelve, mitsgaders de verschenen renten naer be loop des tijts" enz. enz."
Twee dagen later, op 22 juli 1619, werd de hoofdsom van £ 1000,
vermeerderd met twee jaren en twee maanden rente a 6\4% (de penning
16) door genoemde Ontvanger uitbetaald aan Crachts gemachtigde,
Adriaen van Meusienbrouck."
Met deze lossing van de door Wijnant gekochte los rente verdwijnt Steven
Pighius, voor zover bekend, als laatste van de gebroeders Pighius uit de
archieven.
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NOTEN
I. Petrus Opmeer(1526-1595),Historia Martyrum Batavicorum, Keulen 1625, p.

119. Opmeernoemde de schutter een "praedo" , letterlijk vertaald een "rover". Hij
gebruikte deze benaming echter meermalen zonder twijfel voor een "geus".

2. Valerius Andreas, "Het Leven van de Heer Petrus Opmeer", inMartelaarsboek,
Ofte Historie der Hollandse Martelaren, Deel I, Antwerpen 1702, p. 4.

3. Volgens Prof. dr. J.H. Jongkees(I), "Stephanus Winandus Pighius Campensis", in
Mededelingen van het Ned. Hist. Instituut te Rome, 3e reeks deel VIII (1954) p.
123, zou Henrick kort voor 1574 zijn gestorven aan dysenterie.

4. In dit artikel wordt, behalve in citaten met een andere spelling, de spelling
Wijntgens aangehouden. Varianten zijn o. a. Wintgens,Wyn( c)kens en Wijntiens.
Latijnse vertalingen luiden o.a. Winandi en Guynaldi.

5. Dr. Gisbert Brom, Archivalia in Italie, belangrijk voor de geschiedenis van
Nederland, eerste deel Rome Vaticaansch archief, eerste stuk, 's-Gravenhage
1908 (R.G.P. kleine serie 2), p. III nr. 315.

6. Idem p. 112 nrs.318-319.
7. a. Henry De Vocht (I), Literae virorum eruditorum ad Franciscum Crane

veldium, Leuven 1928, p. 259.
b. Walter Friedensburg in Zeitschrift for Kirchengeschichte, XXIII. Band

(1902) p. 154 noot 1.
Friedensburg noemde de indieners van het verzoekschriftKleriker von
Utrecht. De Nederlandse benaming klerken is misschien juister. Zie voorts
hierna noot 63.

8. Ds. J.W. Schaap, "Vroege immigranten in Overijssel (het Drentse geslacht
Pigge)", in Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van
Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 91e stuk 1976, p. 65, gaat er kennelijk van uit
dat Steven ouder was dan Henrick, want hij noemde Steven het vierde kind van het
echtpaar Wijntgens-Pigge.

9. Een van de vele spellingen waarin de naam voorkomt.
10. Algemeen Rijksarchief(ARA), Arch. Hofvan Holland 32 fol. 324.
11. ARA, Arch. Staten van Holland voor 1572 622, Ie kohier 10e penn. 1553, fol.

24. .
12. Art. 102 v.d. Instructie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt dd.

20-8-1531, in Groot Placaet-Boeck II, p. 726. Zie ook J. Franse, De Neder
landsche deurwaarder, Zierikzee 1875, Inleiding.

13. ARA, Arch. Grafelijkheidsrekenkamer, Register 586 fol. 68vo.
14. Gemeente Arch. Den Haag, Rechterlijk Arch. 331 fol. 341. De bewering van J.

Smit,Den Haag in dengeuzentijd, 1922, p. 347, datde transactie plaatshad tussen
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