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C. K. KESLER

In mijn artikel over de invoering van de pinda- en oranjeappel-
cultuur op Curagao in dit tijdschrift maakte ik in een noot de
opmerking, dat er eenige verwarring schijnt te bestaan omtrent
de beide Directeuren Van Beuningen, die in het eerste gedeelte
van de 18e eeuw op Curacao geweest zijn. Die verwarring bestaat
inderdaad en het bleek mij, dat zij grooter is, dan ik eerst ver-
moedde.

Vooreerst zij hier vermeld een mededeeling en een vergissing
van Hamelberg. Deze schrijft in een noot op blz. 130 in zijn werk
„De Nederlanders op de West-Indische eilanden" het volgende:
„Nog thans (nl. in 1901, K.) is de pinda-cultuur een der alge-
meenste op het eiland. Wij plaatsen het portret van ie
<&:zer CM&Mwr, afgedrukt van het origineel, i» fe2 tó( i;a»
# . ^4. va» fiewmwge» te f/fr«c/tó".

Ik heb hierin eenige woorden gecursiveerd, daar zij, meen ik,
niet juist zijn. In de eerste plaats is de opgave omtrent de her-
komst van dit portret eenigszins onverklaarbaar, daar blijkens
een mededeeling van een der zoons van den heer H. A. van Beu-
ningen, welke laatste inmiddels overleden is, deze een dergelijk
portret van den Directeur van Curacao niet heeft bezeten.

Dit is echter van minder belang; er bestaan genoeg portretten
van dezen functionaris *). Maar, — en dit is de vergissing van
Hamelberg, — het portret, dat deze vermeldt als dat van den in-
voerder der pinda-cultuur is niet het zijne, maar dat van zijn broe-
der Mr. Jan van Beuningen, Heer van Darthuizen en Zuilenburg.

') Mij zijn de volgende bekend:
1. Jan van Beuningen, Heer van Darthuizen, Directeur der West-

Indische Compagnie. Zwarte kunst door J. Gole, folio.
Met geschreven onderschrift: De Heer Jan van Beuningen, voor het

wapen en den naam van den graveur.
2. Als voren, op ouderen leeftijd, zwarte kunst door J. Gole, folio.

Met geschreven onderschrift: Jan van Beuningen, Darthusiae Topar-
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Een tweede vergissing, — overigens zeer begrijpelijk — is te
vinden in Elias' „De vroedschap van Amsterdam" I op blz. 342.
Daar leest men, dat Mr. Jan van Beuningen Gouverneur van
Curacao was van 1715 tot 1720 *). Blijkbaar heeft de schrijver
hier de beide broeders voor denzelfden persoon aangezien. Deze
vergissing werd wellicht hierdoor veroorzaakt:

Jonathan van Beuningen was, zooals Hamelberg opgeeft Com-
missaris van den Train en de Militie. Hij was als zoodanig benoemd
op 17 Mei 1714 en werd in het volgende jaar na den dood van
Jeremias van Collen, tot wiens familie hij door aanhuwelijking
behoorde, eerst provisioneel en het jaar daarna definitief Direc-
teur. Hamelberg vermeldt een en ander omtrent zijn bestuur, dat
voor hem vrij lastig schijnt geweest te zijn, o.a. door de vijandig-
heden, die hij zich op den hals haalde bij het uitvoeren van op-
drachten van Bewindhebbers der Kamer van Amsterdam in zake
het terugnemen der z.g. „ingezerkte" (d.w.z. door particulieren
wederrechtelijk in bezit genomen) gronden, die aan de Compagnie
toekwamen. Een kwestie trouwens, waarmede in anderen vorm
latere Gouverneurs ook wel eens last gehad hebben *).

Hij vroeg en verkreeg na een vierjarig bestuur in 1720 ontslag
en werd opgevolgd door zijn ouderen broeder Mr. Jan van Beu-
ningen, Heer van Darthuizen en Zuilenburg, die slechts zeer kort
de kolonie bestuurde. Jonathan van Beuningen kwam in Septem-
ber 1720 te Amsterdam aan, na het Directeurschap te hebben
overgedragen en in dezelfde maand nl. op 18 September 1720
overleed op Curacao zijn broeder en opvolger *).

cha, Societatis Indiae Occidentalis Director, voor het wapen en den
naam van den graveur.

(Deze beide portretten komen voor in het eerste gedeelte van den
Atlas van Amsterdam van D. C. Meyer Jr.)

3. Catalogus Historische Tentoonstelling van Amsterdam 1876,
p. 128.

1690. Portret van Jan van Beuningen, Bewindhebber der West-
Indische Compagnie.

i) Ook A. M. H. J. Stokvis noemt in zijn „Manuel d'histoire, de gene-
alogie et de chronologie, III, 509 de twee volgende gouverneurs van
Curacao, Bonaire en Aruba:

Johan van Beuningen.... 1715.
Johan van Beuningen van Suylenburg en Darthuysen.... 1720.
«) Zie hierover de „Encycl. v. Ned. West-Indië", onder „Grondpoli-

tiek", blz. 335.
») Hamelberg vermeldt, dat aan de X bericht werd, dat Mr. Van

Beuningen „ontijdig" was overleden. Wellicht bezweek hij aan gele
koorts, die juist in dien tijd weder op Curacao schijnt geheerscht te
hebben. (Zie Hamelberg, blz. 103).
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Vermoedelijk heeft nu Dr. Elias de beide broeders, Jon. (afkor-
ting van Jonathan) en Jan voor denzelfden persoon aangezien,
vandaar de bovenvermelde opgave bij den laatste, dat hij 1715—
1720 Gouverneur van Curacao was.

De vergissing van Hamelberg met betrekking tot het tegenover
blz. 130 gereproduceerde portret is echter minder gemakkelijk
te verklaren. Dit vertoont nl. het omschrift J. van Beuningen,
Darthusiae Toparcha, Societatis Indiae Occidentals Director.
Heer van Darthuizen en Zuilenburg *) nu was Mr. Jan van Beu-
ningen *) en niet zijn broeder Jonathan, de invoerder van de
pinda-cultuur. Het wapen, dat onder het portret bij Hamelberg
staat, is een wijziging van het familiewapen der Van Beuningens;
het wapen van Darthuizen is er o.a. aan toegevoegd *).

') Darthuizen, ook wel eens onder den naam Derthuysen voorko-
mende, voormalige ridderhofstede in het Oosterkwartier der provincie
Utrecht in de heerlijkheid Darthuizen, het stamhuis van het adellijk
geslacht Darthuizen, hetwelk met Otto van Darthuizen, die in het jaar
1580 te Utrecht jammerlijk vermoord werd, schijnt te zijn uitgestor-
ven. Ter plaatse, waar dit huis gestaan heeft, ziet men thans den
Darthuizerberg.

Zuilenburg. Voormalige riddermatige hofstede, in het Overkwartier
der provincie Utrecht, arr. en 4 uur Z. ten O. van Amersfoort, kant. en
één uur N. van Wijk bij Duurstede, gem. Over- en Neder Langbroek,
ten N.W. van de kerk.

De hofstede was een vierkant steenen huis, dat in het midden der vo-
rige eeuw opnieuw was opgehaald, doch nog eenige oude muren ver-
toonde. In het jaar 1536 werd het door de Staten der provincie Utrecht
voor eene ridderhofstede verklaard, het behoorde tot het jaar 1530 aan
Berend uit den Eng en naderhand aan zijnen zoon Amelis uit den Eng
den Jongen, die ermede verleid werd in het gemelde jaar.

In het jaar 1747 kwam het in het bezit van Jonathan Frederik Chris-
tiaan Reinhard, Baron van Reede, Graaf van Athlone. Ter plaatse,
waar het gestaan heeft, ziet men thans een daghuurderswoning.

(A. J. van der Aa, Aardr. Woordenboek der Nederlanden, 1851.)
*) Hij werd door Keizer Karel VII den 25 Maart 1713 in den erfelij-

ken Rijksadelstand verheven.
») Het wapen van het geslacht Van Beuningen was als volgt::
Doorsneden, I. van azuur met drie vlammen van goud, naast elkan-

der, uitgaande van de snijdingslijn.
II. van zilver met een haan van keel.
Helmteeken:
Dekkleeden
Wapenspreuk

de haan.
boven goud en azuur, onder zilver en keel.
Vigilanter.

(A. A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke
Nederlandsche familiën).

Het wapen onder het portret van Mr. Jan van Beuningen is als volgt:
Gevierendeeld.

I. Van azuur met vier vlammen, enz.
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In de Encyclopaedic van West-Indië vindt men dus terecht
opgegeven onder de lijst der Gouverneurs: Jonathan van Beu-
ningen 1715 prov. en 1716—1720 effectief Directeur en Mr. Jan
van Beuningen 1720.

Er bestaan omtrent deze familie meer verwarringen. Mr. Jan
van Beuningen was gehuwd met Catharina Constantia van Leeu-
wen, een dochter van den Prof. Theol. en Predikant Gerbrand
van Leeuwen te Amsterdam en zijn echtgenoote Catharina van
Collen, zuster van den Burgemeester Ferdinand van Collen.

Aangaande haar vermeldt Elias, dat zij op 17 November 1720,
evenals haar echtgenoot op Curacao overleed. Ook dit is niet
juist; de weduwe van den overleden Directeur Mr. Jan van Beu-
ningen overleed te Amsterdam op 14 November 1720 *).

Men is allicht geneigd te veronderstellen, dat de beide Direc-
teuren Van Beuningen zoons waren van den bekenden Amster-
damschen Burgemeester Mr. Coenraed Van Beuningen, den vriend
van Johan de Witt en tegenstander van Willem III. Dit is echter
niet het geval. Mr. Coenraed van Beuningen was gehuwd met

II. Van zilver met een haan van keel.
III. Als I.
IV. Als II.
Hartschild: van zilver met drie ovale roode gespen, 2 en 1.
(Dit laatste is het wapen van Darthuizen. Zie J. B. Rietstap, Hand-

boek der Wapenkunde, 1857, blz. 237.)
•) Dit blijkt uit twee plaatsen:
1. Uit een manuscript-geslachtslijst, opgemaakt door Hendrik van

Beuningen (gepubliceerd door J. G. Frederiks in het Maandblad van
het Genealogisch-heraldiek genootschap „De Nederlandsche Leeuw"
XVII, 1899, 159—162, waar men het volgende vermeld vindt:

1720. Den 18 September (is overleden) Jan van Beuningen. In Cura-
cao als zijnde gouverneur, etatis 53, 8 maanden, is getrouwt 26 April
1695.

1720. Den 14 November (is overleden) Catharina Constantia van
Leeuwen, sijn vrouw. In Amsterdam, Etatis c. 45, sijnde 1675 gebo-
ren.

1724. Den 2 Mey (is overleden) Jonathan van Beuningen. Etatis 45,
6 maanden, 22 dagen, oud-Gouverneur van Curacao, den . . . . Sep-
tember 1720 vandaar alhier gearriveert.

2. Uit een inventaris harer goederen, opgemaakt te Amsterdam
door den Notaris A. Commelin.

Mr. Jan van Beuningen en Cath. Const, van Leeuwen hadden drie
zoons en vier dochters. De zoons overleden kinderloos. Den tweeden
daarvan vermeldt Hamelberg in de noot op blz. 132. Hij studeerde te
Harderwijk in de rechten in 1716 en '17 en overleed te Middelburg op
13 Augustus 1726.
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Jacoba Victoria van den Heuvel, gezegd Barletotti *) en stierf in
1693 kinderloos na eenigen tijd voor zijn dood wegens verstands-
verbijstering onder curateele gesteld te zijn.

Hoezeer in de 18e eeuw de regeeringsfamiliën en de bestuurders
der koloniën onderling verwant waren en hoe allerlei standen,
vooral van Amsterdammers, belang hadden bij datgene, wat daar
geschiedde, blijkt wel uit het volgende: De familie Van Beuningen,
waartoe de beide Directeuren, waarover dit artikel handelt, be-
hoorden, was door huwelijken van allerlei leden ervan verwant
aan geslachten, die men telkens in de koloniale geschiedenis van
Oost of West ontmoet. Men treft erbij aan namen, als Reael,
Coymans, Van Collen e.a.; men vindt vermeld, dat Caspar van
den Heuvel, gezegd Bartelotti met Johan Maurits naar Brazilië
ging, en dergelijke bijzonderheden meer.

De bovenvermelde geslachtslijst is wel eens toegeschreven aan
den Amsterdamschen Burgemeester; het is echter gebleken, dat
zij werd opgemaakt door Hendrik van Beuningen, een ander lid
derzelfde familie *). Deze lijst stelt vast, dat de Directeur van
Curacao geen andere zoons had, dan de drie bovenvermelde. Het
vermoeden is echter geopperd, dat van hem ook een zekere Jan
van Beuningen, van beroep kuiper, afstamde, die in denzelfden
tijd te Amsterdam woonde en uit Emmerik afkomstig was^).
Deze was in 1694 25 jaar oud, dus geboren in 1669; hij kon dus
geen zoon zijn van Mr. Jan van Beuningen, die in 1667 geboren
werd.

Deze andere Jan van Beuningen was gehuwd geweest met een
zekere Catharina Kort, dochter van een weduwe, wier eigen naam
was Pieternella F/M. Na den dood zijner eerste vrouw hertrouwde

il hij met Trijntje Faw To/. Onder hun afstammelingen komt voor
een Johannes Jacobus van Beuningen, die gehuwd was met Hen-

' / ' •

') Zij was een dame, die destijds nogal over de tong ging, waartoe zij
wel aanleiding gegeven schijnt te hebben. Haar volledige naam was
Jacoba, Harpensis, Dunensis Victoria van den Heuvel, gezegd Barte-
lotti. De voornamen had haar vader haar gegeven, daar juist op den
dag harer geboorte de overwinning van Tromp bij Duins bekend werd.

De familie Van den Heuvel had ter verkrijging van een aanzienlijke
erfenis, in overeenstemming met de bepalingen daaromtrent in het
testament, den naam Bartelotti aangenomen. Dit was het testament
van Jan Baptista Barelotti, een Italiaan van afkomst en hoofd van een
handelshuis, dat zich vooral met den Italiaanschen en Levantschen
handel bezig hield. Hij woonde tot ong. 1608 te Haarlem in de Bartel-
jorisstraat, die waarschijnlijk wel naar hem genoemd zal zijn.:

') J. G. Frederiks in „De Nederlandsche Leeuw" 1899, 161 en 162.
') o.a. door Vorsterman van OyeD.
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riette Maria £txnzav£tt (1788—1864). De beide eerste gecursi-
veerde namen zijn nog thans in Suriname bekend; de laatste trekt
de aandacht doordat reeds in 1726 een Curacaosche kapitein
Balthasar Lixraaven genoemd wordt en doordat van 1781—'82
Jan Lixraaven als Luitenant-Gouverneur der kolonie wordt ver-
meld.

Amsterdam, Augustus 1931.
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