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een leger op de been gebracht. Dat leidde op 15 juni 1815 tot 
de Slag bij Waterloo, waarna Napoleon definitief naar 
Sint-Helena moest verhuizen. Kort daarop werd Willem 
 uitgeroepen tot koning over de Nederlanden, inclusief België 
dat de Europese vorsten in een onderonsje aan Nederland 
toe bedeelden om zo een buffer te vormen tegen het oorlogs-
zuchtige Frankrijk. Over de grens in Duitsland gebeurde iets 
soortgelijks. Daar werd een handvol kleinere vorstendommen 
samengevoegd tot een nieuwe Rijnprovincie onder de heer-
schappij van Pruisen. Willem werd daarbij als compensatie 
voor zijn verloren familiebezittingen in Duitsland privé het 
vorstendom Luxemburg aangeboden. De Gendt bleek zeer 
behendig om uit al deze ontwikkelingen zijn voordeel te 
 behalen. Zoals hij voordien ook alle grote maatschappelijke 
veranderingen naar zijn hand had weten te zetten. 

INBURGERING IN DELFT Van origine een 
Vlaming was hij met de komst van de Fransen in de 

Lage Landen in de jaren 1794-1795 vermoedelijk op drift 
geraakt en daarbij omstreeks 1800 in Delft aangespoeld. Of 
De Gendt daarbij in Franse dienst is geweest, of connecties 
had met uitgeweken patriotten die terugkeerden uit 

Aan het einde van de Franse Tijd verdiende Guillaume  
de Gendt zijn brood met militaire transporten. Op  
5 november 1813 kreeg hij de opdracht van de Franse 
kolonel Fremont om zestien kanonnen en vijftig affuiten 
vanuit Den Haag en Delft naar Rijssel (Lille) te verzenden en 
vier mortieren naar Antwerpen. Aangezien hij hoopte dat 
ons land op het punt stond ‘bevrijd te worden van Frankrijks 
Dwingelandij’, zoals De Gendt later roerend onder woorden 
bracht, zag hij het als zijn plicht deze zending zoveel mogelijk 
te vertragen. ‘Dit alles niet was zonder gevaar gezien de 
dwingende bevelen en instructies’ van Franse zijde, zo 
verklaarde hij achteraf. Maar hij had ‘zich liever bloot 
willen stellen aan persoonlijk gevaar dan een zoo treffende 
gelegenheid te laten voorbijgaan om zulke belangrijke 
objecten voor Nederland te behouden’. Met het voorwendsel 
‘dat de voorhanden touwen te licht waren’ om de mortieren 
te lichten, bewerkstelligde De Gendt dat het wapentuig niet 
verder kwam dan Rotterdam.1 Zodoende was hij in staat 
koning Willem I nog voor deze op 30 november 1813 in 
Scheveningen landde zijn eerste stukken geschut aan te 
bieden voor zijn nieuw te vormen leger, en daarmee zijn 
eigen carrière veilig te stellen onder het nieuwe regiem.

Na de desastreuze veldtocht naar Rusland in 
1812 leed Napoleon op 16-19 oktober 1813 
met zijn gedecimeerde leger een dramatische 
nederlaag in de grote ‘Volkerenslag’ bij 
 Leipzig en werd vervolgens naar Elba ver-
bannen. Het nieuws daarvan had Delft nau-
welijks bereikt toen De Gendt besloot zijn 

kanonnen aan Willem aan te bieden, van wie toen overigens 
helemaal nog niet duidelijk was dat hij koning zou worden. 
Heel Europa was nog in chaos en in Nederland was een ‘drie-
manschap’ in dit gezagsvacuüm bezig een voorlopig nieuw 
staatsbestel in elkaar te zetten, dat in 1814 Willem vooralsnog 
als ‘soeverein vorst’ op de troon zou hijsen. Ondertussen had 
Napoleon zich weer van Elba naar Parijs begeven en opnieuw 

1 Afvoer van Franse kanonnen na de Slag bij Waterloo in 1815.  Ingekleurde 
aquatint van anonieme maker, gedrukt door R. Bowyer, 1816. (AVS)
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In 1801 trouwde De Gendt in Delft als ‘Guigelmus de Gent’ 
met de 18-jarige Antoinetta Wolffers, dochter van de Delftse 
koopman Laurens Wolffers, een man met een flink plaatselijk 
netwerk. Wolffers was lid van het bestuur van de katholieke 
Sint-Hippolytusparochie, president van de Bank van Lening 
en roerde zich in de plaatselijke politiek als lid van de Com-
missie van Fabricage (Openbare Werken).4 Waarschijnlijk 
was zijn schoonvader een zakenrelatie die bij de start van zijn 
carrière een belangrijke rol zou spelen. Twee jaar na zijn 
huwelijk vroeg De Gendt formeel toestemming om zich in 
Delft te vestigen, maar hij woonde er toen al enkele jaren.

De financiële positie van De Gendt was in de eerste jaren 
van zijn huwelijk nog niet florissant. Hij had nog geen eigen 
huis en verklaarde in 1803 bij de notaris bij het opmaken van 
een testament samen met zijn vrouw voor minder dan 4000 
gulden gegoed te zijn.5 Zijn schoonvader zat beter in de con-
tanten en lijkt zijn zaken vooral gericht te hebben op het spe-
culeren op de economische omstandigheden. Hij was zeer 
actief op de vastgoedmarkt en kocht diverse failliete bedrijven 
op in de stad. Zo kocht hij zich in 1805 voor de helft in in de 
dubbele korenwijnbranderij De Fontein aan de Koornmarkt. 
Het bedrijfsterrein daarvan strekte zich uit tussen de Huyter-
straat en het Gasthuis en omvatte ook nog een rij huisjes in de 
steeg en een groter huis, genaamd De Reizende Man. Bij 
dezelfde koop werd hij ook eigenaar van de helft van de 
korenwijnbranderij De Zon met woonhuis op de hoek van de 
Kolk en de Annastraat.6 Ongeveer terzelfder tijd kocht hij ook 
de voormalige plateelbakkerij De Metalen Pot aan de Lange 
Geer, waarvan het complex zich uitstrekte tot het Achterom.7 
Kort tevoren had hij ook de Stadsherberg op het Zuideinde 
gekocht, waarin hij zijn intrek nam, nadat hij die eerst in 1805 
tevergeefs weer van de hand had willen doen.8

JENEVERAVONTUUR De Gendt zag kennelijk 
brood in de jeneverstokerij van zijn schoonvader, 

want in 1806 sloot hij een compagnonschap met de 
gebroeders Sesseler om voor gezamenlijke rekening de 
branderij De Fontein te exploiteren onder de firmanaam G. de 
Gendt & F. & J. Sesseler. Ze kochten voor 12.000 gulden van 
De Gendts schoonvader het bedrijf met alle omliggende 
huizen en huisjes, korenzolders, spoelingbakken, een 

ballingschap is onbekend. Ook over zijn Vlaamse jeugd weten 
we vrij weinig. Zelfs Guillaumes geboortedatum is mistig. We 
weten dat hij geboren is in het Vlaamse stadje Temse, even 
ten zuiden van Antwerpen aan de Schelde, maar een 
doopinschrijving hebben we niet kunnen traceren. Het is dan 
ook de vraag of hij daar met zo’n Franse naam ter wereld 
gekomen is, want zijn Vlaamse vader en grootvader heetten 
gewoon Jacob en Pieter. Bij de opgave voor het ‘Registre 
Civique’ (register van stemgerechtigde burgers) van Delft in 
1811 gaf De Gendt als geboortedatum 29 september 1765 op, 
maar toen hij de geboorten van zijn kinderen aangaf, noemde 
hij zich steeds een jaar of vijf jonger, dus geboren omstreeks 
1770. Aangezien de bevolkingsregistratie van het ‘Registre 
Civique’ mede tot doel had om Napoleon aan dienstplichtige 
soldaten te helpen, is het niet onmogelijk dat hij zich bij die 
gelegenheid vijf jaar ouder voordeed dan hij in werkelijkheid 
was.2 Toen hij op 28 februari 1840 overleed, zou hij volgens 
de overlijdensakte 72 jaar zijn geweest, zonder vermelding 
van een concrete geboortedatum.3 Mocht die opgave wel juist 
zijn, dan zou hij vermoedelijk in 1767 geboren zijn. Dus 
precies in het midden tussen de eerdergenoemde jaren. 

2 Portret van 
Guillaume de 
Gendt, detail uit 
Groepsportret  
van de familie  
De Gendt van 
Johannes Hari I, 
1819. (PC) 
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voor, maar over de volgende bijeenkomst, 6 mei 1807, werd 
genotuleerd dat De Gendt ‘ondanks herhaalde intentiën’ 
zijn contributie en boeten over 1806, ter grootte van 4 gul-
den en 19 stuivers, nog niet had voldaan en dat de vergade-
ring hem daarom niet tot voorzitter kon promoveren. In 
augustus 1807 meldde De Gendt dat hij voor het lidmaat-
schap bedankte omdat hij zijn branderij had verkocht aan 
de heren Sesseler. Wel had hij plannen om naast zijn handel 
in granen en koren ook de groothandel in alcoholica te 
blijven voortzetten en daarom wilde hij graag de vergade-
ringen blijven bijwonen. Na enig beraad werd dat kennelijk 
toegestaan, want De Gendt bleef nog enige jaren formeel op 
de ledenlijst staan, hoewel hij nooit zijn contributie 
betaalde en zelden zijn gezicht liet zien. In december 1809 
bedankte hij definitief, omdat zijn fabriek al ‘langdurig 
stilstond’.11

rosmolen en een paardenstalling.9 De Gendt zelf woonde toen 
in het bijbehorende woonhuis van de branderij aan de 
Koornmarkt (nu Hotel Leeuwenbrug).

Lang heeft dit jeneveravontuur niet geduurd. Wellicht liep 
de samenwerking uit op onenigheid. In elk geval werd na 
ruim een jaar het compagnonschap ontbonden en kochten de 
broers Sesseler De Gendt uit voor 3000 gulden.10

De Gendt was in de tussentijd voor zijn firma wel kort-
stondig lid van de vereniging van korenwijnbranders en 
distillateurs in Delft. In 1806 tekende hij als zodanig een 
aantal  gezamenlijke rekesten over de belastingheffing en 
vervoersbeperkingen. In een van die verzoekschriften stond 
onder meer dat de acht Delftse bedrijven in deze sector toen 
26 knechts aan het werk hadden, ‘waarvan men veilig drie-
kwart buitenlanders kan rekenen’ (voornamelijk Duitsers). 
Op 4 maart 1807 zat De Gendt één keer de vergadering 

3 Engelse spot-
prent van William 
Elmes uit 1811 van 
Hollanders die het 
achterwerk van 
Napoleon kussen, 
terwijl hij met zijn 
eega op vaten 
jenever zit. (RMA 
RP-P-1990-260)
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oud was, toen zij het huis betrokken. De Gendt werd in die 
jaren als succesvol ondernemer ook kerkmeester van de 
Sint-Hippolytusparochie. In dat college werkte hij samen met 
koopman-brouwer en latere burgemeester mr. Hendrik van 
Berkel, tabaksverkoper Adrianus van Loon en koekenbakker 
Mattheus Palm.16

MILITAIRE TRANSPORTEN EN 
GESCHILLEN Toen De Gendt na het keren van 

de oorlogskansen in november 1813 zijn kanonnen aan de 
soevereine vorst Willem I had aangeboden, richtte hij via 
bemiddeling van P. Hugenin, kolonel der artillerie en 
directeur van ’s Rijks Stapel- en Constructiemagazijnen in de 
gebouwen van het voormalige Legermuseum aan de Geer, het 
verzoek aan de nieuwe koning om agent voor militaire 
transporten van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden te 
mogen worden. Op 17 december 1813 reeds kreeg hij een 
uitnodiging van het Departement van Oorlog om daarover te 
praten.17 Enkele maanden later nam De Gendt een hypotheek 

In 1809 betaalde De Gendt patent (belasting) om het beroep 
van koopman uit te oefenen op een adres aan Vrouwjutten-
land, waarnaartoe hij kennelijk verhuisd was. Het patent-
register geeft overigens geen duidelijkheid over wat die koop-
manschappen op dat moment inhielden. Hem kennende zal 
De Gendts belangstelling waarschijnlijk wel vooral zijn uitge-
gaan naar drank, schaars voedsel en wapens, de enige pro-
ducten waarmee in die oorlogsomstandigheden veel geld te 
verdienen viel.

Behalve zijn brandersavontuur getuigen ook enkele nota-
riële akten van zijn stijl van zakendoen. Zo machtigde hij in 
september 1804 Jan van Koetsveld du Crocq om als procureur 
bij de Vierschaar en ander gerechten ‘op de krachtigste wijze’ 
alles te doen wat in zijn vermogen lag om geld te innen bij 
debiteuren van zijn handelsfirma G. de Gendt & Co die niet 
snel genoeg betaalden.12 Vier jaar later zond P. Broeckaard uit 
Lokeren een vordering van 2000 gulden naar De Gendt, die 
deze weigerde te betalen omdat hij het met de eiser niet  
eens was.13

Ondanks, of waarschijnlijk dankzij, zijn onstuimige 
manier van zakendoen ging het hem in die jaren redelijk voor 
de wind, want in 1809 besloot hij voor 1400 gulden het huis ’t 
Laersje aan de Koornmarkt te kopen van Willem Schutte, een 
handelaar in koffie en thee aan de Hippolytusbuurt, die het 
huis kort daarvoor voor 1200 gulden had gekocht uit de 
 boedel van de vorige overleden huisbaas bij wie het voor 2000 
gulden stond getaxeerd.14 Een jaar later had De Gendt ook al 
een pakhuis aan de Koornmarkt gekocht, het huidige nummer 
3, vlak bij de Breestraat, dat verbonden was met een pand 
daarachter aan de Oude Delft waar hij ook zijn handelswaar 
kon opslaan.15

De familie De Gendt zou ’t Laersje zes jaar bewonen en 
uiteindelijk in november 1815 voor meer dan de dubbele prijs 
verkopen: 3000 gulden. Het is overigens niet onmogelijk dat 
De Gendt in die jaren, gezien zijn snel stijgende welvaart, het 
een en ander in het huis heeft opgeknapt en geïnvesteerd, al 
zijn daarvan nog weinig concrete sporen aan te wijzen. 

In de jaren dat De Gendt met zijn vrouw Antoinetta in ’t 
Laersje woonde kregen zij twee dochters, Maria Rosa en 
Jacoba, die respectievelijk in 1810 en 1812 geboren werden. 
In 1811 overleed hun oudste zoon Jacobus op 8-jarige leeftijd. 
Daarnaast hadden zij nog een dochter Charlotta, die 1 jaar 

4 Het laden en lossen van wapens bij het Armamentarium aan de Geer. 
Uitsnede uit de randprent van de Kaart Figuratief door Cornelis Decker. 
(RMA RP-P-AO-11-17)



50

H
ISTO

RISCH
 JAARBO

EK D
ELFT 2021

GUILLAUM
E DE GEN

DT (1768-1840)

In augustus 1819 reclameerde De Gendt met een uitgebreid 
rapport kosten die het Ministerie van Oorlog niet wilde 
 vergoeden. Het geschil ging om 22.322 gulden, bijna de helft 
van het bedrag dat hij had gedeclareerd. In een brief van zes 
kantjes betoogde De Gendt dat hij alle transporten naar beho-
ren had verzorgd, ‘zonder klagten wegens verzuim of nalatig-
heid’. In de bijzondere omstandigheden van 1815, zo kort na 
de val van Napoleon was dat een zaak die alleen ‘door extra 
sacrefices (offers) konde geschieden’. Het was hem echter een 
eer ‘om bij de sodanige drukke omstandigheden geen manke-
ment in den dienst te doen plaats hebben’. Om het Departe-
ment van dienst te zijn had hij te kampen gehad met schippers 
die misbruik maakten van de situatie door met nota’s te 
komen die ‘buiten elke evenredigheid gesteld waren’. In die 
onderhandelingen had hij altijd ‘’s Rijks belang laten favorise-
ren’. Daarbij had hij echter moeten werken zonder machts-
middelen om vaartuigen te vorderen, en was hij dus over-
geleverd aan voorgeschreven vrachtprijzen die bij lange na 
‘niet toereikend waren’. Zijn teleurstelling was groot toen 
bleek dat het Departement veel van de kosten die hij gemaakt 

van 2000 gulden op zijn huis op de Koornmarkt, dus voor een 
aanzienlijk groter bedrag dan hij daarvoor betaald had.18 Bij 
zijn schoonvader, die inmiddels in de voormalige plateel-
bakkerij De Metalen Pot op de Geer woonde, kon hij op dat 
moment vermoedelijk niet zo makkelijk meer terecht, want 
die had toen juist een gerechtelijke verkoop van zijn 
onroerend goed aan zijn broek in opdracht van de 
suikerraffinadeur Joseph Bracq uit Gent.19 

Betalen deed De Gendt met tegenzin. Zo vroeg hij in 1814, 
kennelijk min of meer uit principe, om verlaging van de belas-
ting op deuren en vensters voor zijn huis op de Koornmarkt. 
Bij hertelling bleek hij geen punt te hebben en dus werd zijn 
verzoek afgewezen. Twee jaar eerder was een verzoek om 
verlaging van zijn patentbelasting ook al afgewezen.20

In oktober 1814 kreeg De Gendt van het Departement 
van Oorlog opdracht om artilleriegoederen bestemd voor 
Indië van Delft naar Den Helder te verschepen.21 In de daar-
opvolgende twee jaar kreeg hij nog talloze andere militaire 
transporten te verzorgen, ook naar plaatsen als Mechelen, 
Brugge, Gent, Yperen, Antwerpen en Doornik. Het betrof 
zowel artilleriegoederen, als troepen, zieken, kleding en 
levensmiddelen. Voor de genie vervoerde hij onder meer 
een grote partij hout van Brielle naar Delft. De gouverneur 
van de provincie Holland vroeg het gemeentebestuur van 
Delft de heer De Gendt bij deze transporten alle mede-
werking te verlenen, inclusief eventueel het vorderen van 
vaartuigen.22 Op 12 december 1816 kreeg hij voor deze 
 diensten en uiteraard de geste van het ‘geschut’ uit 1813 
van Willem I een decoratie in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw. Alleen was dat niet de gebruikelijke ridderorde, 
maar de titel van ‘broeder’, een lagere titel die alleen in de 
begindagen is uitgereikt aan burgers van eenvoudige 
komaf. Tenslotte bleef De Gendt niet veel meer dan ‘een 
eerlijk en braaf man’, in de woorden van de president van 
het Provisioneel Bestuur van Delft, C. Overgaauw Pennis in 
1814, die overigens zelf ook bij alle machtswisselingen op 
zijn stoel bleef zitten.23

Over de betaling van de transporten die De Gendt in de 
jaren 1815 en 1816 uitvoerde, rezen echter grote menings-
verschillen tussen De Gendt en het Departement van Oorlog.24 
In 1817 werd zijn verbintenis niet verlengd, aangezien een 
ander bij aanbesteding een scherpere prijs had geboden.25

5 Legertransport, pentekening van Dirk Langendijk, 1782. (RMA RP-T-1918-382)
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had 125 gulden bedragen. Hij had die onkosten vergoed, 
maar niet teruggekregen.26 Daarom wendde hij zich tot de 
koning en ‘durft zich te vleijen dat het uwe Majesteit behagen 
moge een gunstig regard op deszelfs remonstrante te vesti-
gen’. Het resultaat was dat het Rijk nog eens 6433,21 gulden 
van hem terugvorderde aan ten onrechte betaalde vergoedin-
gen.27 Kennelijk wist hij zijn rekeningen nogal op te voeren, 
en waren de verhoudingen behoorlijk verziekt.

LUXERE WONING Er was in de tussen-
liggende jaren meer voorgevallen. Om te beginnen 

waren zijn zaken in ongekend tempo in omvang gegroeid en 
had hij in 1815 zijn huisvesting aan zijn nieuwe positie 
aangepast door te verhuizen naar een imponerend 
grachtenpand aan de westzijde van de Oude Delft (huidig 
nummer 121) op het gouden regentenrijtje tussen de 
Binnenwatersloot en de Oude Kerk. Het huis werd later 
omschreven als ‘een kapitaal zeer aanzienlijk hecht en sterk 
dubbeld huis en erve’, dat De Gendt geheel naar moderne 
smaak liet vertimmeren. Het telde ‘dertien boven- als 
benedenkamers of zalen, meest allen naar den nieuwsten 
smaak gestukadoord, behangen en van schoorsteenen 
voorzien’. Verder had het huis twee keukens en vier kelders 
en achter het huis ‘een groote nieuw aangelegde en met de 
beste vruchtboomen bedekte tuin, een volière en een koepel 
aan de Stadsvest’. Ook die koepel was ‘gestukadoord, 
behangen en van een schoorsteen voorzien’. Verder hoorde 
er nog een koetshuis bij met stalling voor vijf paarden.28

In dit huis liet De Gendt zich in 1819 door de Haagse 
 societyschilder Hari de Oude met zijn familie schilderen als 
leden van de maatschappelijk geslaagde elite. (afb. 7) Naast 
Guillaume en zijn vrouw Antoinetta (ook wel Antonetta) 
figureren op dit schilderij zijn schoonzuster Catharina Wolf-
fers, zijn oude vader Jacob de Gendt en zijn drie dochters 
Charlotte (11 jaar), Maria Rosa (9 jaar) en Jacoba (7 jaar). De 
drie zoons die De Gendt en zijn vrouw kregen waren geen van 
drieën meer in leven toen het schilderij gemaakt werd. De 
oudste, genoemd naar zijn grootvader, was in 1811 op 
8-jarige leeftijd gestorven. De tweede, Eduardus, werd in 
1807 slechts zes weken oud, en het nakomertje Pieter was in 
1817 acht uur na de geboorte aan een stuip overleden.29 Zijn 

had niet wilde vergoeden. Hij somde er de nodige van op, 
waaronder een vergoeding van drinkwater bij het transporte-
ren van troepen over zout water. Voor het regelen van vaar-
tuigen voor een militaire escorte te water van Gent naar 
 Brussel werd hij ‘beloond’ met een vermindering van de 
vrachtprijs voor de heenreis en het schrappen van de 
 vergoeding voor de terugreis omdat de vaartuigen daarvoor 
inmiddels door het leger waren gevorderd. In een aparte 
bijlage somde hij een tiental artillerietransporten op waarvan 
de prijzen gevoelig waren gekort. Zo was het tarief voor een 
vracht van Mechelen naar Brugge van 11 gulden naar 3 gulden 
per last verlaagd. Voor twee transporten van Delft naar Mons 
was maar 21 gulden, respectievelijk 22 gulden per last ver-
goed in plaats van 34 gulden. Voor een transport van Amster-
dam naar Mons had hij 25 gulden gekregen in plaats van de 
gedeclareerde 40 gulden, aldus de lezing van De Gendt. Een 
andere omstreden nota betrof een transport van troepen van 
Spaarndam naar de rede van Texel, via Amsterdam, waar een 
corps muzikanten moest worden opgehaald. Op deze tocht 
had het schip De Zeevaart van schipper Jan Plas averij opgelo-
pen, waarbij de boegspriet verloren was gegaan. De schade 

6 Het patriciërs-
huis Oude Delft 121 
waar Guillaume de 
Gendt woonde van 
1815 tot 1821. (FOTO 
M.M. MINDERHOUD)
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vader, die op zijn oude dag bij Guillaume in huis kwam, zou 
kort na het vervaardigen van dit schilderij op 90-jarige leeftijd 
in Delft overlijden.30 Ooit was hij lid van de schepenbank van 
zijn geboortestad Temse, waar Guillaumes moeder, Johanna 
Rosa van Driessen, in 1812 overleed.31 Op de voorgrond ligt 
als stoffering een witte keeshond, die op de halsband de initi-
alen van de eigenaar draagt.32 Mark Broch gaat in het vol-
gende artikel (p. 63-68) nader in op dit schilderij. 

Ook in maatschappelijk opzicht steeg De Gendts aanzien. 
Zo trad hij toe tot de exclusieve ridderlijke schutterssociëteit 
genaamd Confrerie Diletto ed Arme. In het wapenboek van 
het genootschap liet hij een fraai familiewapen schilderen.33 
Misschien dat hij daarmee ook indruk wist te maken op zijn 
militaire contacten. Dit opgescharrelde familiewapen zou 
hem later nog van pas komen. 

7 Groepsportret van de 
familie De Gendt van 
Johannes Hari I, 1819. 
(PC)

8 Foeragering van het 
leger. Uitsnede uit 
gravure door Antione 
Benoist, achttiende 
eeuw. (RMA RP-P-1954-
559)
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VIVRES EN FOURAGES Per 1 november 
1817 nam Guillaume de Gendt de opdracht aan om 

voor een jaar alle vivres en fourages van het Nederlandse leger 
te verzorgen.34 Een project waarin, in de toenmalige guldens, 
tonnen omgingen. Op deze grote klus heeft hij zich kennelijk 
verkeken. Naar eigen zeggen leed hij daarop flinke verliezen, 
waarvoor hij op 4 maart 1819, enkele maanden voor zijn 
hierboven genoemde claims, om extra compensatie vroeg. De 
legerautoriteiten verklaarden in een rapport aan de koning 
dat die verliezen niet verwonderlijk waren, aangezien De 
Gendt voor 250.000 gulden minder had ingeschreven dan de 
eerstvolgende bieder, maar dat was zijn eigen schuld. Zij 
achtten geen termen aanwezig om hem alsnog tegemoet te 
komen. Ondanks eindeloos doorzeuren bleef De Gendt 
voortdurend nul op het rekest krijgen.35 

In 1818 regelde De Gendt ook de foeragering van de 
 Pruisische troepen in Luxemburg. Dat betekende 4991 rant-
soenen voor officieren en 94.208 rantsoenen voor soldaten, 
bestaande uit onder andere brood, vlees en rijst van verschil-
lende kwaliteit, voor de officieren ook rum en voor de solda-
ten eau de vie, in totaal ten bedrage van 44.062,91 gulden, 
alleen voor de maand januari 1818. Ook over de betaling van 
deze rekening zouden problemen rijzen.36

Op dat moment kon het niet op. Eind januari 1818 sloot De 
Gendt met de heren Pierre Franssen en Henry Poswick uit 
Maastricht bovendien een compagnonschap om daar militaire 
vestingwerken te vernieuwen.37 Ook dat was vermoedelijk een 
begrotelijke klus, en ook deze zaak eindigde een jaar later met 
een financiële ruzie. Op 6 februari 1819 zond De Gendt zijn 
boekhouder Hendrik Deutz erop uit om bij zijn compagnons 
in Maastricht inzage te vragen in alle ‘boeken, registers, papie-
ren en quitantiën en alle andere documenten’ betreffende hun 
gezamenlijke onderneming. Deutz kreeg daarbij machtiging 
om ter zake van openstaande rekeningen ‘bestaande erreurs 
te rectificeren’ en verder het compagnonschap ‘te helpen diri-
geren en administreren’. In geval van ‘onwilligheid of refus’ 
moest hij onverwijld overgaan tot alle mogelijke gerechtelijke 
stappen, zo luidde zijn opdracht bij notariële machtiging.38 De 
missie had niet het gewenste effect. Kort daarop ontbond De 
Gendt het compagnonschap en kreeg hij op zijn beurt het 
bericht dat zijn voormalige compagnons een notaris als zaak-
waarnemer hadden benoemd om het geschil uit te vechten.

Ondertussen begonnen de zaken omstreeks 1819 aan alle 
kanten uit de hand te lopen en zat hij in dringende geldnood. 
Het regende dwangbevelen van zakenpartners die geld 
 wilden zien: J. le Voncken te Maastricht, Wouters te Breda,  
P. van der Stichelen te Gent, Dhamers & Co te Brussel, Gale-
sloot & Co te Amsterdam, Père Martinis Tilkin te Gent, A.V. 
Santen te Den Bosch.39 Vrijwel zonder uitzondering wees hij 
de vorderingen af en verweet hij de tegenpartij zich niet aan 
de afspraken te hebben gehouden. Tegelijkertijd hield hij 
sociaal zijn gezicht in de plooi door als ‘burger’ zitting te 
nemen in een commissie van de nieuwe Maatschappij van 
Weldadigheid in Delft die geld inzamelde om ‘een geschikt 
huisgezin’ op te sturen naar de nieuw gestichte kolonie 
 Frederiksoord in Drenthe.40

10 Schets van een veldkeuken, 1799. Litho Joannes Bemme naar tekening 
van Dirk Langendijk. (RMA RP-P-1912-306)

9 Bekendmaking 
van het Departe-
ment van Oorlog 
in de Staatscou-
rant van 30 maart 
1818 van de prijzen 
die De Gendt 
vergoed krijgt voor 
zijn leveranties aan 
het leger.
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RAMPENPLAN Om het noodlot te keren trof 
De Gendt ook andere maatregelen. Zo kocht hij van 

de inspecteur van de douanerechten in Maassluis een lening 
bij de Weeskamer in Gouda van ruim 6000 gulden.43 Ook van 
zijn buurvrouw op de Oude Delft, Elisabeth Muller, de 
weduwe Schultz, leende hij geld. De oude dame woonde 
overigens niet veel meer op de Oude Delft, maar vooral op 
haar buiten te Naaldwijk. Toen zij er lucht van kreeg dat het 
misging met de familie De Gendt eiste zij haar geld (1700 
gulden) terug. Op 10 december 1819 zei kantoorbediende 
Deutz nog dat hij niet kon betalen omdat De Gendt niet thuis 
was. Drie weken later, op 3 januari 1820, meldde boekhouder 
Johannes Hermans dat ‘aan dit kantoor geen fondsen 
voorhanden zijn’ om te betalen.44

De beide dames van het schilderij speelden in de crisis een 
grote rol en stonden in de storm hun mannetje. Zijn huis en 
ander onroerend goed had De Gendt al op 7 september 1819 
overgedragen aan zijn schoonzuster Catharina Wolffers. Om 
dat zo onzichtbaar mogelijk te houden, deed hij dat bij een 
notaris in Rotterdam.45 Zelf hield De Gendt zich onvindbaar 
en zijn schoonzuster nam het heft in handen. In de loop van 
1820 kreeg zij voor ruim 22.500 gulden aan vorderingen van 
hem overgedragen, deels via haar zuster Antoinetta die nu 
ook in de zaken betrokken werd.46 Catharina nam ook de 
 invorderingsactiviteiten van Guillaume bij Delftse midden-
standers over en incasseerde daarbij substantiële bedragen.47

Antoinetta benoemde in maart Gabriel Birard te Namen 
tot zaakwaarnemer en machtigde hem om namens haar man 
met alle ten dienste staande middelen de rekening te innen 
van de geleverde levensmiddelen en foerage voor de 
 Pruisische troepen in de vestiging Luxemburg over januari 
1818.48 Ook elders benoemde zij zaakwaarnemers, onder 
meer in Amsterdam, Batavia en bij een faillissement van een 
 leverancier in Doornik.

Tegen de voormalige buurvrouw, de weduwe Schultz uit 
Naaldwijk, zei zij echter in mei 1820 nogmaals dat haar man 
niet thuis was en ‘dat er geen gelden voorhanden zijn om te 
betalen’.49

De definitieve aftocht uit Delft werd in augustus 1820 
ingezet, toen Catharina Wolffers ene Bernard Heyden te 
 Düsseldorf machtigde om voor haar rekening aldaar een 
 landgoed te huren of te kopen.50

BANKIERSDIENSTEN Terzelfdertijd had 
De Gendt met zijn vele contacten en zijn hoge 

uitgaven als foerageur ook een soort bankiersfunctie in de 
stad verworven en werd hij in de nog steeds vrij chaotische 
maatschappij door allerhande kooplieden van buiten de 
stad benaderd om hun zaken ter plaatse voor hen te willen 
regelen. Zo vorderde De Gendt bij de aardewerkfabriek van 
Sanderson en Zoon (Oude Delft 4-6) geld namens de 
gebroeders Philips in Sunderland en de firma Rotschild in 
Londen, en bij de Delftse zeepfabriek J. Bousquet & Co in 
de Molenstraat ook namens een opdrachtgever in Londen. 
Voor een wijnhandelaar in Antwerpen inde hij een 
rekening bij tapper Daniel Florijn op de Wijnhaven.  
Verder trad hij ook op voor schuldeisers van kabinetwerker 
Cornelis van Schaik op de Oude Delft (nu nummer 174), 
metselaar Hendrik Tieleman op het Oosteinde, schoen-
maker Chris Oostendorp op de Boterbrug en bijouterieën-
winkelier J.P. Bollaen eveneens op de Boterbrug, zadel-
maker P.J. Veltkamp op de Buiten watersloot en van een 
groot aantal schuldeisers van de gebroeders Kolve, 
winkeliers op de Markt. Voor Van Schaik resulteerde  
dat in elk geval in een forse hypotheek op zijn bedrijf bij  
De Gendt.

Niettemin was het duidelijk dat De Gendt alle middelen 
te baat moest nemen om aan geld te komen. Vandaar ook 
zijn claims over oude rekeningen bij het Departement over 
de transporten en zijn verzoeken om steun voor zijn 
 pogingen om van de gouverneur van Luxemburg zijn geld 
te krijgen van de foeragering van de Pruisische troepen 
aldaar. Op dat laatste punt kreeg hij inderdaad steun, maar 
vooralsnog geen geld. Op 20 december 1819 deed het 
Ministerie van Oorlog in het Frans een klemmend beroep 
op de gouverneur van het Groothertogdom Luxemburg om 
de rekening van De Gendt (à 44.026,91 gulden) inzake de 
foeragering van de troepen in januari 1818 nu eindelijk 
eens te betalen.41 Drie maanden later kreeg hij bericht dat 
de minister van Buitenlandse Zaken, baron Van Nagell, 
zich voor de zaak had ingezet en de toezegging had gekre-
gen dat de koning van Pruisen fondsen ter beschikking had  
om te betalen, indien De Gendt een behoorlijk certificaat 
kon overleggen voor welke prijzen hij het contract had 
afgesloten.42
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overleden.55 Hoe De Gendt zijn carrière in Düsseldorf precies 
vervolgd heeft, blijkt in coronatijden wat moeilijk in detail na 
te gaan. Opmerkelijk is in elk geval wel dat regerend vorst 
Friedrich Herman Otto van Hohenzollern-Hechingen hem op 
8 maart 1825 in de adelstand verhief en hem officieel 
toestond zich Freiherr Wilhelm de Gendt von Gendtedel te 
noemen. De Gendt had dat voor elkaar gekregen door voor te 
wenden dat hij van geboorte al van hoog-adellijke bloede 
was, maar helaas ‘als gevolg van de Reformatie’ niet in staat 
was de geboortebewijzen van ‘zijn overgrootvader Peter de 
Gendt’ te overleggen. Daardoor stond hij ten onrechte niet 
met zijn stamboom in het Nederlands Adelsregister, beweerde 
hij. Wel kon hij een familiewapen overleggen. Daarvoor 
overhandigde hij het wapen van de vermaarde Hollandse 
admiraal baron Willem Joseph van Ghent, oprichter van het 

In juni 1821 kwam het Ministerie van Oorlog met een laatste 
aanbod tot schadeloosstelling voor de claims die De Gendt 
eerder had ingediend. Eerder nog had De Gendt een aanbod 
van 3000 gulden afgewezen.51 Vertrouweling Henricus Deutz 
kreeg zes weken later van Antoinetta een machtiging om in 
alle resterende zaken van De Gendt verder te behartigen.52 
Kort daarop veilde Deutz ook het onroerend goed in Delft, dat 
op naam stond van Catharina Wolffers.53

ADELLIJKE BALLINGSCHAP IN 
PRUISEN Inderdaad vertrok De Gendt met zijn 

vrouw naar Düsseldorf, waar hij uiteindelijk in 1840 zou 
overlijden.54 Vermoedelijk is zijn schoonfamilie meeverhuisd, 
want schoonvader Laurens Wolffers is daar in 1832 ook 

11 Het familiewapen dat De Gendt overlegde in zijn 
aanvraag voor verheffing in de adelstand in 1825. 
(LANDESARCHIV BADEN-WÜRTTEMBERG)

12 Gravure van de 
graftombe van 
admiraal baron 
Willem Joseph van 
Ghent in de Dom-
kerk in Utrecht 
door A. de Winter. 
(UIT: MEDALISCHE 
HISTORIE DER REPU-
BLYK VAN HOLLAND, 
1690)
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ingediende wapen met geblokte band op te sieren met een 
helm met struisvogelveren en twee zilveren windhonden als 
schildhouders.56 

Vermoedelijk is De Gendt een geregelde gast geweest in 
het slot Benrath aan de Rijn vlakbij Düsseldorf. In dit fraaie 
achttiende-eeuwse rococopaleis woonde destijds Friedrich 
Wilhelm Ludwig von Preussen, een neef van de Pruisische 
koning. Vanuit dit slot bestierde deze de nieuwe Pruisische 
Rijnprovincie die sinds de Franse nederlaag van 1815 was 
gevormd. De Gendts twee dochters Marie Rosa en Jacoba 
ontvingen volgens familieaantekeningen in 1822 hun heilig 
vormsel in Benrath. Mogelijk was hij er dus in geslaagd zijn 
leveranties aan de Pruisische troepen te continueren, al 
 ontbreken daarvoor harde bewijzen. Merkwaardig is wel dat 
bij de adelstoekenning nadrukkelijk vermeld staat dat De 

Korps Mariniers, die in 1672 in een gevecht in de Solebay 
door een Engelse kanonskogel om het leven kwam en op 
staatskosten in een graftombe in de Utrechtse Dom werd 
bijgezet. Zijn familiewapen werd destijds met hem mee 
begraven omdat hij de laatste manlijke afstammeling van zijn 
familie was. (De voorouders van deze zeeheld bewoonden 

ooit een kasteeltje bij het Betuwse dorp 
Gendt.) De erkenning als Freiherr was 
voor Wilhelm niet voldoende. Direct 
schreef hij een brief om de titel ‘baron’ 
te mogen voeren. Ook dat werd hem 
op 16 oktober 1825 alsnog toegekend. 
Ook kreeg hij toestemming het 

13 De beeltenis van admiraal baron Willem 
Joseph van Ghent op een postzegel uit 1943.

14 Een wandschildering van het slot Benrath bij Düsseldorf door Antoine Charles Horace Vernet uit 1805. De Gendt kwam na zijn vertrek uit Delft hier 
waarschijnlijk geregeld over de vloer. (WIKIMEDIA COMMONS)
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Gendt nog ‘woonachtig’ is ‘in Delft’. Dat hij daar in de buurt 
een landgoed heeft weten te bemachtigen, zoals hij ooit van 
plan was, is dan ook niet gebleken.

Het enige concrete wapenfeit dat we in Düsseldorf van De 
Gendt hebben gevonden is een plan voor verbetering van het 
gevangeniswezen in Pruisen, dat hij in 1828 het licht heeft 
laten zien.57 Klaarblijkelijk was hij inmiddels dus op deze 
 branche overgestapt. 

ANTECEDENTEN Omstreeks 1830 lijkt  
zijn carrière een nieuwe wending te hebben 

genomen. Op 30 januari 1830 kreeg het Departement van 
Buitenlandse Zaken in Den Haag een in het Frans gestelde 
brief van de Pruisische gezant met het verzoek om 
inlichtingen naar het verleden van De Gendt. Daarop 
speelde het ministerie de vragen van de gezant door naar 
het gemeentebestuur van Delft. Vrijwel per kerende post 
antwoordden burgemeester en wethouders op 9 februari, 
dat Guillaume de Gendt wel in Delft gewoond had en 
getrouwd was, maar daar niet was geboren. Zij wisten van 
hem te melden dat hij van beroep koopman was en na 1813 
aannemer van transporten van Rijksgoederen te water en 
daarna ‘algemeen aannemer der vivres voor de militairen, in 
welker laatste betrekking hem desastres zijn overkomen, 
waarvan de omstandigheden de vergadering niet genoeg 
bekend zijn, dan de welke ervan de oorzaak zijn geweest 
dat hij deze stad verlaten heeft en naar Dusseldorp 
vertrokken is’. Zij schreven verder dat hij bekendstond  
als iemand van goed zedelijk gedrag, maar dat het hun 
overigens niet bekend was dat hij tot de adel zou behoren 
en dat hij in Delft een gewoon burgermeisje getrouwd 
had.58 Wat de aanleiding was voor dit antecedenten-
onderzoek blijft helaas onduidelijk. De brief van de gezant 
geeft daar geen opheldering over. Maar het lijkt erop dat hij 
inmiddels in ongenade was gevallen. 

Op 28 februari 1840 overlijdt De Gendt om vier uur ’s 
middags. In de overlijdensakte wordt hij omschreven als 
‘Rentner baron Wilhelm de Gendt’, wonend op de Bilker 
Strasse 1032 in Düsseldorf. Opmerkelijk is dat in de akte het 
woordje ‘baron’ er later bij gefrommeld lijkt te zijn en dat de 
toevoeging ‘von Gendtedel’ in de akte ontbreekt. 

Het huis waar hij is overleden (nu Bilker Strasse 15)59 was 
 vermoedelijk zijn eigendom. In 1842 woonde zijn weduwe er 
nog. Zij is dan als weduwe ‘Baronin’ de Gendt, geb. Wolffers 
op dit adres in het adresboek van Düsseldorf te vinden.60

Op 7 november 1843 werd het grote huis door notaris 
Lübeler op een openbare verkoping aan de meestbiedende 
te koop aangeboden in de Düsseldorfer Anzeiger. Het werd 
daarbij omschreven als een pand dat zeer geschikt is voor 
een expeditie- of handelszaak. Het bestond uit een zaal, 

15 Bilker Strasse 15 in Düsseldorf, het woon- en sterfhuis van De Gendt, 
tegenwoordig bekend als het ‘Schumann Haus’, omdat Robert Schumann 
ook hier met Clara zijn laatste dagen sleet voor hij in 1854 van de brug 
over de Rijn sprong. (FOTO WIEGELS, WIKIMEDIA COMMONS)
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vijftien kamers, een waskeuken, pakhuis, twee onderling 
verbonden keldergewelven, een binnenhof en tuin.61 Twee 
weken later blijkt het huis toch niet op 7 november verkocht 
te zijn. Het werd toen in een andere krant opnieuw te koop 
aangeboden, nu ondershands. Men kon daarvoor de notaris 
benaderen.62 Kort daarop kan men er meerdere gemeubi-
leerde kamers huren.63

Een jaar later adverteerde dezelfde notaris dat op dinsdag 
en woensdag 8 en 9 oktober 1844 ’s middags om twee uur in 
het huis van weduwe De Gendt op de Bilker Strasse 1032 
diverse meubels, zoals een secretaire, bedden, mahonie 
 linnenkasten, tafels, grafiek, kristal, porselein en glaswerk, en 
Engels verzilverd servies bij een boedelverkoop de deur uit 
gingen.64 Betekende dat soms dat de weduwe op zwart zaad 
zat en Düsseldorf wilde verlaten? Of maakte zij ruimte vrij om 
nog meer van het pand te verhuren?65

STRIJDLUSTIGE WEDUWE Uiteindelijk 
krijgt de hele geschiedenis nog een opvallend 

staartje. Eind jaren veertig van de negentiende eeuw lijkt de 
weduwe toch weer naar haar geboortegrond teruggekeerd  
en vastbesloten om een oude rekening te vereffenen. Als 
erfgename van wijlen Guillaume de Gendt daagt zij samen 
met haar dochters Charlotta, Maria Rosa en Jacoba de Staat 
der Nederlanden voor de Hoge Raad en eist 784.391,87 
gulden wegens niet uitbetaalde vergoedingen voor de 
leveranties van vivres en fourages die haar overleden 
echtgenoot als aannemer-generaal van het Nederlandse leger 
in de periode november 1817 tot november 1818 verzorgd 
heeft. Voor de bewijsvoering van deze claim eist zij brutaal-
weg dat de aangeklaagde partij alle op de kwestie betrekking 
hebbende stukken op tafel moet leggen. Voor het pleidooi 

heeft zij mr. H.A.A. van Berkel en mr. J.C. Faber van Riemsdijk 
in de arm genomen, die daarvoor vermoedelijk een 
behoorlijke vergoeding hebben genoten.66

De eisen worden door de Raad afgewezen, en de eiseres 
wordt veroordeeld in alle kosten. Het Hof oordeelt dat er in 
het verleden wel degelijk betalingen hebben plaatsgehad, ook 
bij voorschot, en voor zover dat niet het geval was geweest de 
vragende partij in het verleden in gebreke is gebleven daar-
voor deugdelijke bewijsstukken te tonen. De Raad vindt dat 
van de Staat niet in redelijkheid kan worden verlangd in zulke 
algemene termen alle stukken te leveren, die mogelijk op de 
zaak betrekking hebben.67 Overigens wordt in deze rechtszaak 
nergens de titel ‘barones’ van de eiseres vermeld. Elke verwij-
zing naar een eventuele adellijke status van de klagende  
partij ontbreekt.

Met de afwijzing was voor de weduwe de kous niet af. Een 
jaar later eist zij opnieuw bij de Hoge Raad dat deze de Staat 
zou horen over de uitvoering van het contract. Hetgeen 
opnieuw wordt afgewezen.68 In 1854 vraagt zij om revisie van 
de zaak, en hoewel blijkt dat zij weinig nieuwe feiten weet aan 
te voeren, weten haar advocaten het proces eindeloos te 
 rekken, totdat alle eisen uiteindelijk opnieuw worden afgewe-
zen. Na vijf jaar procederen wordt de zaak op 3 maart 1859 
eindelijk definitief door de Raad ‘geroyeerd’. De strijdlustige 
weduwe is dan inmiddels 76 jaar.69

De dochters van De Gendt lijkt de adellijke status wel te 
hebben aangesproken. De jongste dochter Jacoba, die het 
familieportret erfde, noemde zich baronesse Jacqueline de 
Gendt de Gendtedel, blijkt uit een labeltje van de restauratie 
aan de achterzijde van het schilderij. Zij is met het schilderij 
kennelijk weer in Vlaanderen terechtgekomen. Haar zuster 
overleed in 1877 als Freiin Maria Gertrud Rosa Gendt von 
Gendtedel (zonder ‘de’) in Keulen.70

NOTEN

1 NA, Ministerie van Oorlog, inv.nr 94, stuk 
no. 56 Verbaal Ministerie van Oorlog,  
21 oktober 1814.

2 NA, Onder-prefect en Districtscommis-
saris van het arrondissement Rotterdam, 
inv.nr 124, burger no. 2987. Bij de aangifte 

van de geboorte van zijn dochter Jacoba 
op 2 april 1812 noemde hij zich 43 jaar. 
SAD 15, nr 1, Geboorteakte 1812 nr 126.  



59

GUILLAUM
E DE GEN

DT (1768-1840)
H

ISTO
RISCH

 JAARBO
EK D

ELFT 2021

In 1817 bij de geboorte van een zoon die 
binnen een dag overleed, 47 jaar (SAD 15, 
6, Geboorteakte 1817 nr 403).

3 Stadsarchiv Düsseldorf, Sterburkunde 
1840 nr. 174, 29 februari 1840.

4 Familieaantekeningen De Gendt, in 1985 
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De Gendt.
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ONA), inv.nr 3348, notaris Goeverneur 14 
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6 SAD, Losse aanwinsten, inv.nr 242, 
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(collectie CBG). Het betrof behalve De 
Metalen Pot ook een huis op de Geer 
(wijk 1-448), een huis op het Oosteinde 
op de hoek van de Hopsteeg (wijk 2-532) 
en een pakhuis aldaar (wijk 2-540). Uit 
Morien en Spiero (1999) 54 blijkt dat ook 
de Stadsherberg aan het Zuideinde in de 
val is meegesleept.

20 SAD, College van zetters, inv.nr 4, 
Bezwaarschriften tegen opgelegde 
 belastingaanslagen 1812-1828.

21 NA, Ministerie van Oorlog, Agenda nr 
13796, verwijzend naar Verbaal 3 novem-
ber 1814, nrs 18 en 19.

22 SAD, Secretarie 1813-1938, inv.nr 79, 
Notulen B en W, 22 juni 1816 nr 1.

23 NA, Ministerie van Oorlog, Verbaal 21, 
oktober 1814, nr 94, stuk nr 56.

24 NA, Ministerie van Oorlog, Verbaal 710, 
19 april 1820 nr 72.

25 Voor het contract, zie: J.D. Doorman, 
Memoriaal voor de officieren der artille-
rie en genie; mitsgaders voor de maga-
zijnmeester der artillerie, plaatselijke 
commandanten etc. etc. (1817) derde 
deel, eerste stuk, 642 e.v.

26 NA, Ministerie van Oorlog, Verbaal 710, 
19 april 1820 nr 72. Voor verdere stukken 
in dezen wordt verwezen naar 21 mei 
1816 (nr 50); 21 juni 1816 (nr 54); 6 mei 
1817 (nr 42); 13 juni 1817 (nr 7); 26 juli 1817 
(nr 13); 9 februari 1818 (nr 43); 15 juli 1818 
(nr 30); 27 januari 1819 (nr 2a) en 14 juni 

1819 (nr 102).
27 NA, Ministerie van Oorlog, Verbaal 646,  

4 november 1819 nr 3.
28 SAD, ONA, inv.nr 3576, notaris S.A. Schol-

ten veilingakte 1821 akte 203, 209 en 227.
29 SAD 14 en 15, Gegevens Doop- en 

Begraafboeken en akten Burgerlijke 
Stand. Zie ook de aantekeningen van 
noot 4.

30 SAD, Burgerlijke Stand, Overlijdensakte, 
14 november 1819.

31 Zie de familieaantekeningen van noot 4.
32 Het schilderij was in 1985 in bezit van J.J. 

van Nijland in Brugge, evenals de op het 
schilderij afgebeelde vergulde empire-
klok. Het schilderij is in 2019 geveild en 
hangt sindsdien in Gouda.

33 SAD 309, Schuttersgenootschap Diletto 
ed Arme, nrs 8-9.

34 Voor het contract over de leveranties 
van levensmiddelen en fourages voor ’s 
Konings Armee van 1 november 1817 tot 
en met 31 oktober 1818, zie: Receuil 
 militair, bevattende de wetten, besluiten 
en orders, betreffende de Koninklijke 
Nederlandsche Landmagt, 1817 tweede 
deel, 196-232.

35 NA, Ministerie van Oorlog, Verbaal 1819 
stuk 119 en rapport van 2 maart 1820; 
kopieën van uitgaande stukken 2 maart 
1820, nr 49.

36 Zie de gespecificeerde (in het Frans 
gestelde) rekening in NA, Ministerie van 
Oorlog, Verbaal 694, 7 maart 1820.

37 Een en ander valt op te maken uit akte 
SAD, ONA, inv.nr 3572, notaris S.A. 
 Scholten 1819, akte 175, waarbij De Gendt 
de samenwerking opzegde. Onderzoek in 
de notariële archieven in Maastricht 
leverde helaas weinig concreets op: 
Hendrik Poswick sloot daar volgens het 
repertorium van notaris P.D. Jessé op  



60

H
ISTO

RISCH
 JAARBO

EK D
ELFT 2021

GUILLAUM
E DE GEN

DT (1768-1840)

18 november 1816 een akte van aanne-
ming (nr 403) die helaas niet meer is 
terug te vinden. Hetzelfde geldt voor een 
borgstelling van Henri Poswick van 
108.566,66 gulden ten gunste van het 
Gouvernement 3 oktober 1817, akte 146. 
Ook dat stuk ontbreekt.

38 SAD, ONA, inv.nr 3571, akte opgemaakt 
door notaris S.A. Scholten ten huize van 
De Gendt 1819, akte 17.

39 SAD, ONA, inv.nr 3608, Wisselprotesten 
notaris Scholten 1817, 18 en 24 december; 
1818, 1 april, 9 oktober, 13 november en 19 
november; 1819, 28 juni en 28 en 31 
augustus. Het betrof bedragen van 2350 
gulden (Voncken), 1000 gulden (Wou-
ters), 1417 gulden (Stichelen), 2830 gul-
den (Dhamers), 1890 gulden (Galesloot), 
800 gulden (Tilkin) en 400 gulden (San-
ten).

40 Rotterdamsche Courant, 8 juni 1819.
41 NA, Ministerie van Oorlog, Verbaal 664, 

20 december 1819, nr 50.
42 NA, Ministerie van Oorlog, Verbaal 694,  

7 maart 1820. En: 20 maart 1820 (nrs 
72-73); 30 mei 1820 (nrs 74-75) en  
5 juni 1820 (nr 98).

43 SAD, ONA, inv.nr 3572, notaris S.A. 
 Scholten 1819, akte 241.

44 SAD, ONA, inv.nr 3608, notaris S.A. 
Scholten wisselprotesten 10 december 
1819 en 3 januari 1820.

45 Bij notaris Beyerman te Rotterdam,  
zie SAD, ONA, inv.nr 3576, notaris S.A.  
 Scholten 1821, akte 203.

46 Op 31 januari 1820 drie vorderingen ten 
laste van D. Haigh te Amsterdam, een 
restant hypotheek van juffrouw 
 Hugenum en een vordering op de predi-
kant en de armenbezorgers te Voorburg. 
(SAD, ONA, inv.nr 3573, notaris S.A. 
Scholten 1820 akte 21, 22 en 23). Op  

14 augustus 1820 droeg haar zuster 
Antoinetta Wolffers namens haar man 
nog eens vier vorderingen over ter 
waarde van samen 15.935 gulden, waar-
onder een hypotheek van kabinetwerker 
C. van Schaik en de leningen aan de 
Weeskamer van Gouda. Bovendien werd 
zij eigenaresse van een honderdste por-
tie of 300 gulden in een levensverzeke-
ring van de maatschappij De Eendragt uit 
1777. SAD, ONA, inv.nr 3574, notaris S.A. 
Scholten 1820 akte 285-289.

47 SAD, ONA, inv.nr 3608, Wisselprotesten 
S.A. Scholten. Zeker zestien keer wist zij 
bedragen variërend van 100 tot 900 
gulden bij vertrouwde klanten van De 
Gendt te innen tot 1821.

48 SAD, ONA, inv.nr 3573, notaris S.A. 
 Scholten 1820 akte 70.

49 SAD, ONA, inv.nr 3608, notaris S.A. 
Scholten wisselprotest 2 mei 1820.

50 SAD, ONA, inv.nr 3574, notaris S.A. 
 Scholten 1820 akte 299.

51 NA, Ministerie van Oorlog, Verbaal 896,  
9 juni 1821 nr 27.

52 SAD, ONA, inv.nr 3576, notaris S.A. 
 Scholten 1821 akte 140.

53 SAD, ONA, inv.nr 3576, notaris S.A. 
 Scholten 1821 akte 203, 209 en 227 (26 
juli 1821). Het huis W3-37 werd gekocht 
door W.H. van der Mandele voor 13.600 
gulden, een pakhuis op de Scheepmakerij 
W 7-161 ging weg voor 530 gulden. Het 
pakhuis W1-90 op de Koornmarkt (inge-
zet voor 850 gulden) en 536 roeden land 
(ingezet voor 4700 gulden) werden bij 
de veiling opgehouden. Het pakhuis op 
de Koornmarkt werd enige tijd later 
verkocht aan Willem Wijnaendts.

54 Zie noot 3.
55 Familieaantekeningen, zie noot 4.
56 Landesarchiv Baden-Württemberg, 

Staatsarchiv Sigmaringen, Standeser-
höhungen durch die Fürsten von 
 Hohenzollern-Hechingen, Ho T7 nr. 831.

57 Landesarchiv Nordrein-Westfalen, 
 Wilhelm Gendt von Gendtedel, ‘Anmass-
geblicher Plan zur bessern Einrichtung 
der Gefängnisse im Preussischen Staate’ 
(1828), bibliotheeknr RW 0001 nr. 773.

58 NA, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
inv.nr 588 (brief van de gezant, 30 januari 
1830) en nr 589 (antwoord uit Delft,  
9 februari 1830 en antwoord aan de 
gezant). Zie ook bijlagen bij notulen B en 
W: SAD, Secretarie 1813-1938, inv.nr 452,  
3 februari 1830.

59 Vriendelijke informatie van Frau Kerstin 
Früh van het Stadsarchiv Düsseldorf.

60 Adressbuch für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf (1842), Elferfeld 1843, 25.

61 Düsseldorfer Anzeiger, 7 november 1843.
62 Düsseldorfer Zeitung, 19 november 1843.
63 Düsseldorfer Anzeiger, 7 december 1843.
64  Düsseldorfer Zeitung, 29 september 1844.
65 In de Düsseldorfer Anzeiger van 26 sep-

tember 1845 werden op Bilker Strasse 
1032 opnieuw meerdere gemeubileerde 
kamers te huur aangeboden. Desgewenst 
kon men er ook in de kost worden 
 genomen.

66 NA, Hoge Raad, inv.nr 75, zitting 23 maart 
1849.

67 Passim. Zie ook Weekblad van het Regt, 
22 juli 1849.

68 Weekblad van het Regt, 21 november 1850.
69 Weekblad van het Regt, 30 november 

1854, 7 oktober 1855 en 11 november 1855; 
Rotterdamsche Courant, 22 november 
1858; Weekblad van het Regt, 7 maart 
1859.

70 Gothaisches genealogisches Taschen-
buch de freiherrlichen Häuser 28e jg 
(1878) 1009.
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3145 XC  Maassluis

010 304 71 54

Showroombezoek alleen op afspraak www.vanwitteloostuijn.nl
info@vanwitteloostuijn.nl

Al sinds 1913  het 

vertrouwde adres 

voor uw complete 

woning- en/of 

bedrijfstoffering!

Complete Woninginrichting



Genieten
Een mondiale keuken van kaliber. Met de beste 
ingrediënten uit binnen- en buitenland, verser dan 
vers, creëert chef kok Jan Pieter Both een smaak-
volle explosie op uw bord. 

Culinair genieten, dat betekent bij ons persoonlijke 
aandacht van de gastheer en heerlijke verrassingen van 
de chef. Dankzij onze sommelier drinkt u bij elke gang 
altijd de beste wijn. 

Vergaderen bij Kruydt
Naast onze drie meetingrooms op de 1e verdieping 
vindt u op de begane grond onze boardroom, bij uit-
stek geschikt voor  private dining, een businesslunch 
of een netwerk diner. De sfeer in combinatie met de 
sensatie op uw bord zorgen voor een unieke ervaring. 

Een zaak 
van kaliber
Kwaliteit en sfeer in hartje Delft

Paardenmarkt 1  |  2611 PA Delft  |  088 024 39 19

www.restaurantkruydt.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag vanAF 11:30 uur
Zaterdag vanAF 17:30 uur
Zondag gesloten


