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IIisto-visie
De fomilie Woterhqm
Em vaD de :nvloedrijkste
fan;l;es in Hassett was de
làmil;e Wateàan. Lubbenus
Waie.ham was gehuwd met
Lucia Gerits. Zij was €erder
setrouNd gew€$t met Jan

Lubb€tus V€l1camp. Uit dit
huuelijk weId in 1624 G€Àardus seboren, die

in

1649

predikant in Oldenzaal werd.
Dat Oe.t'ddus nief

óíbehid-

deld was, mas wel bliik€n uit
het feit dat h;j voor 9.000 gulden het go€d &otenhuis inclu-

siefde watemolen, stuw en
erfi narkeÍichteschap te Gam-

Niet lang na de geboorte van
GerhàÍdus moet Jan Lubbfftus
zijn seío €n. In november
1626 beviel zij van Amoldus
wateÍham. cevolgd door Casparus (febmari 1629), JÀnne-

In

rr. I

I

gÍd€n \erhoogd.

Ea

ken (oktober 1630) Johann€s

me1 50

(okrober 163 1 ), Hendricus
(mei 1634), Lubbertus (1635)
en Geenruit (ianuari 1ó36).

1
bez@k aatr hurs kostte
schelDs. Aleen aÍmen hoef-

tlB

Allejongens sinsen naar de
Latiinse school in Hassèft en

ir

later naar de lntijnse school
Kampen. Amoldus en Johannus hebben daama hun studie
in lÉiden voortgezÉt. Arnoldus studerde daa. Íechten

Familiewapen
rcchts in:lzxur eea

en Joharms medicijnei.

eend \'Jn

InatstgenGmd€ v€stigde zich
ook later als arls in Hasselt.
Hij ontving daarvoor in 1650
e€n tmctemenl van 100 golder. vooÍ dat geld hield hij

^rcrnmende
rih
cÍ. gcbckl ïan gond.

eike donderdag nfling. Wilde
men op een andere dag hem
madplegen, dan lnoest m€n
voor een bezoek 4 guld€Ír

schild: links: in sinoplel
e€rr slappcnd lilm \,irn

gepool Yan kecl:

dekkledcn.rr \lrongl

hclrnca,nlirr en
^hcr:
ken. dc ccnd \ar hel

7ik.r

dekkledcn cfl

$ronlt : sirropcl co
zilreri lrchntckcn: hct
i n ltrn hsl schild.

In 1653 werd àjn iíIomen

dll nummer:

Loterii in Hcsselt
VooIal lega hÈt €ind van het
jaar worden $e tegenwoordie
overspoeld door lolerij àan-

biedingíL Bij de ene valten
nog mooi&e pnizen te winnen dan bij de ander€. weinigen weten die verleiding nog

tole;j€n njn

niet

euw- Ook

in de Àchtiende eeuw wèrden
mensen ov€rg€hmld om loten
te kopen. Ell dat deden ze
blijkbaar graas.

Zo oÍganisee.de in l71l de
nlversrnid Verstelt uir Zwolle
in Hasselt een loterij. In totaal
gins h€t daa.bii om 6.900
lot€n vaí resent;en snriver ps

Loi.riibfl ele tit Ste?B

iJk

hij t 380
pd bes.hjHdns. De

shrk. In totaal srelde

prija
kes

op he! wilme1r von esn

prijs iBS dts één op

\ijÍ:

De hoofdprijs was etn koilie

Ioterii

IN

Een klqchl von

Hosselt

de dioconie
pot terwede var 370 gulden. De tweede pnjs was een

Íing vd

100

den. V€rder konden nos sewonnen worden 60lepe,s , die
pd stuk drie gulden
en
60 snuifdoze, van elk §íee
gulden per sluk.

kstfl

gul-

d;amanten
dcn o1 de derde prijs bestond
oil een kandelaar van 70 gul-

Zo mo'rrr wol gelollen

dd skat
periode

meld

ulal

I9 I7

het aanial doda lfl de

l9l I

Ze

maar n
neetm hcl
stoomschepfl to1 5.000 al In het
iaar daarop voigcnd zet de
d.Lng zch vooí cn ook 1Í
1919 § tr nos (jG spake En

Eijwl oedsetasl,

7n ftaar u at getaller Wai
zeggm 7e In de reeks hleron-

- 19201qzeggd lets, mar

ookÉed niet alles Als i!
I9I8 de Spanse (lriep it
breek heeft dal ook roor Has-

slt gs,olgd. Hei dodmmlal
fleot ioe Het is het hoogste

Omk hel aetal zeilschepen
1€íooot eetr dallng. Maar

dez-e

È mhder sterk datr bi,j de
sies mogen § e txekkcn. L1 de

loevoego, die mn het

kmcn we @DstateM.lat m 1916 §rmi q
ow watd remodd *ordl Dc
tod optÍedmde mrlogschaar-

36

wiin voor het heilig
a\,otrdmaal door de diaconie
b€Íaald $ed.
Daarme€ \'oorzagm - volgcns de aliaLenen - de armen
dc Íijken !'ar wijn.
de

Metr woeg oftheÍnng hieÍvan en verzocht de inagistraal tevens orn dc achleÍslallige bedmgcn in dc lege
diamniekist weeÍ Íe íonen

meer aan kolm kotr komen
Ovene.ens. Dct allem op hel
gebicd vd vmind.rdc bruggelden hàd drt looÍ Hasselt

gelolgd
aan

klmd tr t§e.eeks

e6ste p1aals

sle z21wel hidaan debet zun

opdrachto sluiter Niemmd li€l il]rrMs ret d*

vmruilzichtm nog een sto@schip bo wo un zeilschetd
hadda op langse ternijn uitdaaÍd gear toekmftt meer.
We*loosleid was het gevole

I)e rerklari.g van het afne

!*ir' ..r";}dl&]W
"c€s.hiedenir is hei

verisoi von mensen uit
hel verledén. Sons kon
ddt veftool door
gétàllén veÍield

mende aantal stmmschepen
moet gezehr worda in het
feit dat ms pÈkisch fliet
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Llok de plaarseLjk€
wcrf mocsl l,maege get6€L

aan

tal z:ilschepen, de tq,eede
Érie he1 @nl!1 slmDschepen.
'I ot l916 blijli de veÍhoudins

de

haar beklag over het feit dat

sr@mch€pm. Welke conctuWe

aanÍnl stmnschepd .lat de
brog ovd het 7-r.arte*ata
passeeÍ d het aaflial zEil
schepm dat in diezelíde pe
riode de ii\itr hEvaren helï
De e€Íste serle bet eft het aan'

In 1654 deed
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; Perigrinus vqn Bsrmentloe richl een
drukkerij le Hosseh op.
I 481

Hoogstmal 12. E€n markanr
gebouw. Hier zou Kiliaen van
Rensselaer. €€n van de sdchters ro Nry York gebo.cn
nj..Ilie. h@ft ook P€risdnus

hen bewaard. Tussar beide

va. Bame.tloe sewe.kt. Hij
was een vm de eeBie dmkke.s
van ons land.ln de Koninkli-

,larcn b€roend€ drukLe.s in

ike Bibliorhe€k re Den Haag
worden nog zeven boeken vai

e€rsder geno€mde personen
bestaat €en bepaalde rclatie.

De moeder lan Kiliaen was
een Pafiaet. En de Pnnae|s

ovqiisel.
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