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1.
Mijn - na 19 Mei 1917 begonnen - onderzoek naar het
antwoord op de vraag, wie toen de .e igenaren waren van de
zich in het "West-Friesch Museum" te Hoorn bevindende
verzameling geschilderde portretten van leden en aanverwanten en het archief van het in den titel dezes genoemde
geslacht, heb ik in 1926 gestaakt wegens tijdsgebrek en omdat ik niet alle gegevens had, welke ik wenschte te hebben.
Pas na het overlijden van Allard Merens ( 15 Dec. 187218 Oct. 1945) heb ik de mij ontbrekende gegevens gekregen
en mijn onderzoek voltooid.
In Maart 1946 voorzag ik, dat ik enkele maanden later
in staat zou zijn om o.m. mijne meening goed gemotiveerd
mede te deelen, en van den 22sten dier maand af heb ik aan
47 lede·~ en aanverwanten van het geslacht per circulaire medegedeeld, dat gevolgen van het overlijden van Allard het m.i.
noodig, althans zeer wenschelijk, maakten, dat zoo spoedig
mogelijk onder mijne - ?!thans aanvankelijke - . leiding
eene bijeenkomst gehouden zou worden van eenige tot deelneming daaraan t.z.t. door mij uit te noodigen personen ter
behandeling van enkele het geslacht betreffende aangelegenheden, en verzocht, mij vóór een bepaalden datum schriftelijk mede te deelen, of zij in ·principe bereid waren om aan
de bijeenkomst deel te nemen, en zoo ja, dan evenzoo hunne
eventueele wenschen dienaangaande.
Ik kreeg 1 circulaire als onbestelbaar terug (de geadresseerde was overleden), van 14 geadresseerden geen en van
9 ontkennend antwoord, van 10 mededeeling van zekere of
waarschijnlijke verhindering en van de overige bevestigend
antwoord. Een der laatstbedoelden en 3 andere personen
noodigde ik uit om als mijn gast aan de bijeenkomst deel te
nemen, hetgeen zij verklaarden gaarne te willen doen, behoudens verhindering. Daarna kreeg ik nog 1 bericht van
verhindering en bepaalde ik de bijeenkomst op 21 September, te Amsterdam te houden. Ik deed tijdig een bewijs van
toegang toekomen aan allen, die zich tot deelneming bereid
verklaard of eene mededeeling van waarschijnlijke verhindering gedaan hadden, waarna ik van 1 der eerstbedoelden
mededeeling ontving van de reden, waarom ik op zijne komst
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niet moest rekenen; ik schreef hem dadelijk terug , waarom .
die r.eden volkomen ongegrond was, en verzocht hem, mijne
mededeelingen in de bijeenkomst af te wachten alvorens
zijne houding te gaan bepalen, maar hij is niet gekomen. Ik
kreeg ook nog enkele berichten van verhindering en aan de
bijeenkomst is deelgenomen door 1 persoon als mijn gast,
door 1 als zoodanig en als familielid en door 8 andere familieleden. Ik heb haar geleid, veel medegedeeld, eenige beschouwingen gehouden en meeningen geuit, naar aanleiding waarvan besprekingen gehouden zijn, en aan het einde der
bijeenkomst het door me gehoopte resultaat verkregen. Het
belangrijkste daarvan zal ik in het volgende mededeelen.

II.
Allard Merens (8 Febr. 1771-1 Nov. 1851) heeft een .
stuk papier nagelaten, waarop hij geschreven had:
Ik begeer dat na mijn overlijden het geslagtboek en de
Fami.elje Portretten zullen overgaan, aan mijn Dochter
Cornelia, .als zijnde Zij de oudste van dat geslagt.
Hoorn 1840. (Zijne handteekening) A. Merens.
Hij was in 1840 de oudste, althans het oudste mannelijke
lid, van het geslacht en heeft natuurlijk bedoeld, dat Cornelia de oudste daarvan zou zijn, als zij bij zijn overlijden nog
leefde. " Overgaan" heeft, althans in dit stuk, alleen feitelijke ,
geene juridische, beteekenis. De Heer Prof. Dr. J. Ph. de
Monté ver Loren, als mijn gast aanwezig, heeft in de bijeenkomst verklaard, dat onder "het geslagtboek" ongetwijfeld het geheele fam.i lie-archief verstaan moet worden of
begrepen is; dit strookt geheel met de geschiedenis daarvan
en in dit geschrift zal ik verder het woord " archief" gebruiken, wanneer ik het familie-archief bedoel en niet wegens
aanhaling iets anders moet schrijven. Het heeft geen nut, de
verklaring verder te beschouwen of uit te leggen, want het
is niet van belang, hoe wij dit doen, maar alleen, hoe Allards
erfgenamen het gedaan hebben.
Die erfgenamen waren zijne kinderen Cornelia, Jacoba
Maria, wed. van Jan Steeling, Mr. Dirk, kantonrechter te
Zaandam, Dr. Cornelis ( Gallis), geneesheer aldaar, Christiaan Jacob , notaris te Medemblik, en de minderjarigen
Allard, Jan Christian, Maria Jacoba en Neeltje, geboren
uit het huwelijk van zijn vooroverleden zoon Jan Christian
en Guurtje Baert, welke laatste als moeder-voogdes de minderjarigen verteg enwoordigde.
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Ik heb nauwkeurig gelezen een authentiek afschrift van
de akte, op 2, 3 en 4 Febr. 1852 verleden voor den notaris
Gerrit Boldingh te Hoorn, waarbij de boedel en de nalatenschap geïnventariseerd en beschreven en de roerende , lichamelijke goederen zeer gespecificeerd vermeld en getaxeerd
werden, en daarin niet vermeld gevonden eenig gedenkstuk
van of betreffende het geslacht of de familie of een of meer
der leden en/of aanverwanten daarvan. Evenzoo heb ik gelezen zulk een afschrift van de akte, op 19 April 1852 voor
den genoemden notaris in tegenwoordigheid van den bevoegden Kantonrechter verleden ten verzoeke en in tegenwoordigheid van de 5 kinderen-erfgenamen en Guurtje
Baert als moeder-voogdes van de minderjarige erfgenamen
en in tegenwoordigheid van Mr. Dirk als hun toezienden
voogd.
In de laatstvermelde akte is opgenomen de verklaring van
de comparanten, dat de erflater overleden was "zonder bij
uiterste wil over zijne natelatene goederen beschikt te hebben", vervolgens de staat der te scheiden en te deelen massa
en daarna de scheiding en deeling daarvan met uitzondering
van enkele bestanddeelen, welke "tusschen de gezamenlijke
belanghebbenden in deze nalatenschap nog in het gemeen
en onverdeeld" bleven. Deze bestanddeelen zijn in de akte
vermeld, sub 1° en 2° telkens eene vordering, sub 3° "eenige
geschilderde portretten" en sub 4° . , ~out, hop, bier en turf".
De comparanten verklaarden verder, dat zij met de scheiding en deeling "volkomen genoegen" namen, de nalatenschap hielden voor "finaal vel'effend en gescheiden met uitzondering van hetgeen hiervoor is vermeld, vooralsnog in
het gemeen en onverdeeld moet blijven" , het onverdeelde
lieten "onder bewaring" 'van :Cornelia en hunne rechten
daarop voorbehielden. De Kantonrechter heeft de akte
mede-onderteekend.
De vermelde portretten zijn ongetwijfeld de familieportretten en al is het archief en zelfs ook het "geslagtboek" in
deze akte niet genoemd, het is onbetwistbaar en onbetwist,
dat ook die gedenkstukken in de nalatenschap aanwezig
waren en Cornelia na het overlijden van haren vader de bewaarster daarvan is geworden. Ten aanzien van de portretten ·
blijkt uit de akte, dat de erfgenamen die als tot de nalatenschap behoorende en dus als eigendom van den overledene
beschouwd en onder bewaring van Cornelia gelaten hebben.
Dat Allard de eigenaar was van de roerende gedenkstukken van het geslacht, volgt uit het feit, dat hij vóór 1 Oct.
1838 de oudste, althans de oudste man, van het geslacht was,
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in verband met het feit, dat - naar men mag aannemen van oudsher tot dien datum te Hoorn met betrekking tot zulke
goederen als recht of als door de overheid erkende gewoonte
,,majoraat" gold, d.w.z. het voorrecht, speciaal op het gebied
van het erfrecht, van . den "oudste" van het geslacht of de
familie, krachtens hetwelk deze de eigenaar van zulke
stukken werd tengevolge van het overlijden van den vorigen
"oudste". Onder "oudste" verstaat men ten deze het oudste
wettige of gewettigde lid van het geslacht of de familie, dat
in den bloede het naast staat tot de(n) gemeenschappelijke(n) stamouders, -vader of -moeder, en in den regel. althans feitelijk, het oudste mannelijke lid, dat in het geslacht
gebleven is.
Aan een door den in 1 genoemden Allard van wijzigingen
en aanvullingen voorzien exemplaar van het boekje "Genealogie van het geslacht Merens" enz. door M . J. D. Merens
ontleen ik (blz. 40-47) , dat na het overlijden van Allard
Merens 1( 9 Juni 1663-12 Juni 1716) "het geslacht wederom
slechts in een der zonen voortzetting" vond en wel in den
tak van Lucas (van Neck) (26 Juli 1698-16 Oct. 1776) ;
dat diens oudste zoon 'Mr. Allard op 20 iNov. 1802
ongehuwd overleed en zijn tweede 'zoon Mr. Dirck
op 18 Aug. 1801 en ;alleen twee dochters naliet, gehuwd
in de -geslachten Huydecoper van Nigtevegt en van
Bronkhorst; dat de derde zoon (het laatste kind) Mr. Meynard
(wiens naam ik in authentieke afschriften van authentieke
akten "Meinard" geschreven heb gezien) overleed op 6 Juni
1802; dat diens oudste zoon Mr. Lucas op 31 Dec. 1794 overleed, zijn volgend kind Cornelia (Johanna?) op 15 Juni 1799
en gehuwd was in het geslacht Schagen en zijn derde kind
de nu reeds meermalen genoemde Allard was; en hieruit concludeer ik, dat deze sinds 20 Nov. 1802 de "oudste", althans
de oudste in het geslacht gebleven man, van het geslacht
Merens was, zoodat hij reeds lang voor zijn overlijden en in
elk geval in 1840 de eigenaar van de roerende gedenkstukken
daarvan was; het is immers niet aan te nemen, dat in dit geslacht het majoraat niet uitgeoefend of gevolgd zoude zijn.
Ten overvloede zou met goed gevolg beroep gedaan kunnen worden op de verjaring als wijze van eigendomsverkrijging en het verdient voor zooveel noodig opmerking, dat
nooit iemand betwist of betwijfeld heeft, dat Allard de eigenaar van de familieportretten en het archief geweest is; integendeel, allen, die zich ooit met deze goederen na zijn
overlijden bemoeid hebben, zijn daarbij steeds uitgegaan van
het standpunt, dat hij de eigenaar was.
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Cornelia kreeg dus na zijn overlijden haar aandeel in den
onverdeelden eigendom en den plicht tot bewaring van de
meergenoemde stukken.

III.
Cornelia ( 18 Mei 1794-1 Maart 11881 ) liet als uitvoerders
van hare uiterste wilsbeschikkingen na haren broeder Mr.
Dirk, Gerrit Boldingh, oud~notaris, en Willem Jacobus van
der Wolff Courrech, makelaar, van wie de eerste woonde
te Haarlem en de beide anderen woonden te Hoorn.
Bij akte, verleden op 24 Juni 1881 voor den notaris Claas
Boldingh te Hoorn in tegenwoordigheid van den Kanton~
rechter aldaar, compareerden Dr. Adrianus Hendrik Jacob
de Bordes, zonder beroep, wonende te ' s~Gravenhage, als
gemachtigde van Jacoba Maria Merens, wed. van Jan
Steeling, Gerrit Cornelis Merens, candidaat~notaris, wonende
te Haarlem, als gemachtigde van Mr. Dirk Merens Allardszoon, oud~Kantonrechter, Allard Merens Jan Christianszoon,
notaris, wonende te Haarlem, voor zichzelf en als gemach~
tigde van zijne zusters Maria Jacoba, wed. van Wilhelm
Gerhard Petrus Troester, en Neeltje, echtgenoote van
Charles de Hoog, makelaar, wonende te Amsterdam, alsmede
van Hendrika Catherina Merens, echtgenoote van Prof. Dr.
Tjalling Justuszoon Halbertsma, hoogleeraar, wonende te
Groningen , Dr. Thijs Fedde Risselada, arts, wonende te
Sneek en in gemeenschap van goederen gehuwd met Luberta
Gerarda Merens, Allard Merens Christiaan Jacobszoon,
fabrikant, en Joannes (moet zijn : Johannes) Merens, beiden
wonende te Haarlem, Joan Muysken , ambtenaar bij het
Grootboek, wonende te Amsterdam en in gemeenschap van
goederen gehuwd met Maria Jacoba Merens, en van Dr.
Halbertsma voornoemd als voogd over den minderjarigen
Chistian Jacob Merens, in die qualiteit voor zooveel noodig
bijgestaan door G . C. Merens voornoemd als gemachtigde
van Hermanus Egbertus ten Boekel als toezienden voogd
over dien minderjarige, en Allard Gallis Merens, candidaatnotaris, wonende te Tholen, in privé en als gemachtigde van
Dr. Gerard van Helbergen, conrector aan het gymnasium
te Delft en in gemeenschap van goederen gehuwd met Alida
Gallis Merens.
Deze comparanten gaven toen te kennen, dat Cornelia on~
gehuwd en zonder achterlating van ad~ of descendenten over~
leden was en bij haar geheim testament, gedeponeerd ten
kantore van den genoemden notaris blijkens voor hem ver-
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leden akte van superscriptie van 24 Juni 1874 (en ook overigens overeenkomstig de wet behandeld) , had gemaakt eenige
legaten, benoemd tot erfgenamen van hare overige nalatenschap voor 115 gedeelte hare zuster Jacoba Maria, haren
broeder Mr. Dirk, haren broeder Dr. Cornelis, tot wiens aandeel wegens zijn vooroverlijden gerechtigd waren zijne eenige
kinderen Allard en Alida Gallis Merens, de kinderen Allard,
Maria Jacoba en Neeltje van haren overleden broeder Jan
Christian en de kinderen van haren overleden broeder Christiaan Jacob, zijnde Hendrika Catherina, Luberta Gerarda,
Allard, Johannes, Maria Jacoba en Christian Jacob, en had
bepaald:
dat de familieportretten en het stamboek in haar boedel
aanwezig vóór alle deeling moeten worden afgegeven
aan haar broeder Meester Dirk Merens Allardszoon
om door hem met zorg te worden bewaard met verzoek
te zorgen, dat die stukken zoolang mogelijk overgaan
en bewaard blijven bij mannelijke afkomelingen van
haar vader Allard Merens.
De comparanten brachten vervolgens de scheiding en verdeeling van de nalatenschap tot stand , gaven (sub a . ) aan
Gerrit Cornelis als gemachtigde van Mr. Dirk 6 obligaties
af ter administratie, lieten enkele (sub b. ) genoemde bestanddeelen in het gemeen en onverdeeld blijven onder Mr. Dirk
en verklaarden (sub c. ) : " dat het stamboek en de · familieportretten zijn gesteld onder bewaring van den Heer Dirk
Merens Allardszoon voornoemd , om daarmede te handelen
als in voornoemd testament der erflaatster is bepaald."
Het aandeel van Cornelia in den eigendom van de portretten en het archief was door hare erfgenamen verkregen; deze
lieten ze in het gemeen en onverdeeld en bewaren door Mr.
Dirk. Ook daarna heeft scheiding of verdeeling niet plaats
gehad. Uit de vermelding van Cornelia's erfgenamen en de
verder daarvoor noodige gegevens kan ten allen tijde vastgesteld worden, wie op zeker tijdstip de gezamenlijke
eigenaren wa.ren of zijn en welk aandeel elk hunner had of
heeft; dit moet echter van zuiver theoretische beteekenis blijven, want het moet nooit tot eene scheiding of verdeeling
komen!

IV.
Mr. Dirk Merens Allardszoon (9 Sept. 1801.....-20 Juli 1884)
werd dus eigenaar voor zijn deel en bewaarder van het geheel, maar hij woonde te Haarlem en heeft zelf nimmer be-
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waard de familieportretten, maar wèl het archief (of wat
daarvan overgebleven was, toen hij het onder zich kreeg).
Het is zoo goed als zeker, dat zijn mede-executeur Boldingh
of diens zoon de notaris hem slechts een (klein) deel van het
archief toegezonden en de portretten voor of namens hem
bewaard heeft.
·
Allard Merens Jan Christianszoon ( 1 Dec. 1833-29 Jan.
1893) was toen het eenige familielid, dat - in zijne woning
aan de Jansstraat No. 79 te Haarlem (sinds het einde van
1893 " Bisschoppelijk Museum ") - ruimte had voor zeer
goede plaatsing van de portretten; dat huis was bovendien
een " centrum" van de toen groote familie en hare vele aanverwanten en na het overlijden van Mr. Dirk zou hij de
" oudste" van het geslacht zijn. De portretten werden hem
in bruikleen aangeboden, maar hij heeft ze wegens bezwaren
van zijne echtgenoote tegen de bewaring onder hare medeverantwoordelijkheid voor de verzorging etc. ervan niet
aanvaard. Toen heeft de Burgemeester van Hoorn Mr. W.
K. Baron van Dedem tot de familie, althans Mr. Dirk. het
verzoek gericht, ze in bruikleen te geven ter plaatsing in het
"West-Friesch Museum", en dit verzoek is ingewilligd. Op
15 Juni 1.881 schreef de Heer G. Boldingh aan Mr. Dirks zoon
Gerrit Cornelis: "De portretten heb ik aan den Heer Baron
van Dedem , voor het museum afgegeven, zijn Ed. zou nu
gaarne de lijst van de portretten ontvangen, om daarna een
bewijs van ontvangst aan de familie ter hand te stellen."
Aldus is geschied en de Commissie van Toezicht op het Museum heeft schriftelijk erkend, van Mr. Dirk 33 (omschreven)
portretten in bruikleen ontvangen te hebben. (Ik merk hierbij op, dat het Museum sinds zijne oprichting is eene niet~echtspeirsoonlijkheid-hebbende instelling van de gemeente
Hoorn, voor haar beheerd geworden door de Commissie van
Toezicht op het Museum, de gemeente Hoorn de bruikleenster van de portretten is en alle stukken, met betrekking tot
deze bruikleening van, namens of voor de Commissie uitgegaan, geacht moeten worden te zijn uitgegaan van de gemeente, resp. haar bestuur.)
Van het oogenblik, waarop de portretten aan den Burgemeester werden afgegeven , af was Mr. Dirk ook zelfs formeel
niet meer bewaarder daarvan, zijn ze in bruikleen gelaten aan
de gemeente Hoorn en heeft nimmer een lid of aanverwant
van het geslacht Merens ze bewaard.
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v.
Gerrit Cornelis Merens (24 Nov. 1844.....-10 Mei 1905)
woonde tot hun overlijden bij zijne ouders in en hielp of verving zijn vader gedurende diens laatste levensjaren bij of
in de verrichting van zijne werkzaamheden, speciaal ook met
betrekking tot den boedel en de nalatenschap van Cornelia.
Hij overleed ongehuwd en kinderloos en het is alleszins begrijpelijk, dat daarna niemand ook maar eenigszins voldoende
wist, hoe het met de portretten en het archief "gegaan" was.
Zij, die daarmee te maken kregen of vrijwillig zich gingen
bemoeien, dachten, dat zijne erfgenamen, die toen ook de
gezamenlijke erven van Mr. Dirk en diens weduwe waren,
de gezamenlijke eigenaren van de beide verzamelingen waren; dit standpunt werd tot omstreeks het begin van 1914
door alle bedoelde personen ingenomen. Het meest ging .
zich met de verzamelingen bemoeien en in 1 genoemde Allard,
die eenigen tijd na het overlijden eene verzameling familiearchivalia uit den boedel onder zich kreeg en in 1909 het
initiatief nam tot het oprichten van de familie-vereeniging .

Vl.
De vereemgmg "Familie Merens" werd in 1909 opgericht
en haar eerste en voornaamste doel was, de portretten en
het archief in eigendom te verkrij gen. Eerst omstreeks het
begin van 1914 kwam haar bestuur tot het juiste inzicht,
dat de in V vermelde meening onjuist was , maar de erven Mr.
Dirk Merens Allardszoon bleven die hebben.
Het heeft geen nut, nu mede te deelen wat tot omstreeks
het begin van 1938 met betrekking tot de bedoelde verkrijging gedaan of nagelaten is, want dat heeft geen enkel deugdelijk resultaat gehad, maar wat daarna gebeurd is moet ik
!Vermelden, omdat waarschijnlijk velen meenen, dat op 5
November 1938 de eigendomsverkrijging tot stand gekomen
is, en die meening volkomen onjuist is.
Allard voornoemd en D irk Merens Allardszoon (21 Jan .
1874.....-17 Nov. 1940) hebben in 1938 geruimen tijd met
elkaar onderhandeld, waarvan het gevolg was, dat de laatstgenoemde als Voorzitter en namens het Bestuur der vereeniging en Allard in de op 5 Nov. 1938 gehouden alg. verg.
der vereeniging .....- zonder behoorlijke toelichting .....- gezegd
hebben, dat zij de zaak geregeld hadden en de vereeniging
den eigendom zou verkrijgen door de onderteekening van
eene ter tafel liggende akte, tot het onderteekenen waarvan

10

namens de vereemgmg het bestuur de machtiging van de
vergadering vroeg. Het stuk werd niet voorgelezen en ik heb
toen schorsing van de vergadering gevraagd en verkregen;
in de toen gevolgde "feestelijke" pauze heb ik maar heel
even gelegenheid gehad om het stuk ...- vluchtig ...- te lezen
en zag ik, dat de vermelde beweringen onjuist waren, maar
die vergadering en hare leiding waren zóó, dat het geen
nut kon hebben, een bezwaar te opperen. Ik heb dus maar
gezwegen en na de heropening van de vergadering werd de
gevraagde machtiging met stilzwijgen van allen verleend en
het stuk onmiddellijk onderteekend.
Na Allards overlijden heb ik eene foto-copie van een der
exemplaren ervan gelezen . Het houdt in, dat Dirk voornoemd
voor zich en als gemachtigde van Johan Albrecht, Margaretha Maria Christiana en Cornelis Dirk Merens verklaart
"ever te dragen aan de Vereeniging " Familie Merens", ge-vestigd"." (enz.) " alle rechten van bewaring van hem zelve
en zijne voornoemde lastgevers op de navolgende familieportretten en een glazen bokaal zich thans in bruikleen bevindende in het West-Friesch Museum te Hoorn en in den
thans bestaanden catalogus opgenomen onder de eerstvolgende nummers"". (volgen de nummering en aanduiding van
34 portretten) en Allard voornoemd verklaart "over te dragen aan bovengenoemde vereeniging 1 ) het eigenhandig
journaal van de reis van Jan Martenszoon Merens door
Frankrijk, Italië en Duitschland in 1600, 2) het stamboek
aangelegd door Mr. Meynard Merens in + 1768, 3) het
verdere oud familie-archief, welke stukken zich thans onder
zijne berusting te Amsterdam bevinden, terwijl ter anderer
zijde door deze Vereeniging deze overdrachten worden aangenomen door de mede-ondergeteekenden" (volgen de namen
etc. van de 3 bestuursleden) "als te zamen uitmakende het
Bestuur van de hiervoor genoemde Vereeniging ". Het stuk
is gedateerd te Haarlem 5 November 1938.
Ik memoreer, dat de portretten toen al gedurende ruim 57
jaar niet meer door een Merens bewaard waren, en vermeld,
dat dit ook geldt voor de "bokaal" (m.i. een "glas"), nooit
de wensch te kennen gegeven was, dat de vereeniging ook
maar 1 van die voorwerpen zou bewaren, en een bewaarnemer niet een recht van bewaring (wel den plicht tot - goed
- bewaren) heeft en dus zulk een recht niet kan overdragen .
Maar het belangrijkste is, dat Dirk c.s. niets in eigendom
overdroegen, zelfs niet hunne aandeelen in den onverdeelden
eigendom. Het is de vraag , of Allard bedoeld heeft, over te
dragen in eigendom dan wel slechts feitelijk , maar zeker is,
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dat hij in eigendom nooit méér kon overdragen dan zijn aandeel in den gemeenschappelijken eigendom en dat de bedoeling om in eigendom over te dragen niet uit het stuk blijkt.
Even zeker is, dat hij ook na 5 Nov. 1938 is blijven weigeren, ook maar 1 stuk van het archief aan iemand af te geven,
en in zijn testament (d.d . 11 Sept. 1944) beschikkingen heeft
gemaakt, alsof hij de eigenaar van het archief was. (Deze
beschikkingen zijn en worden natuurlijk niet uitgevoerd.)
Het stuk d.d . 5 Nov. '38 heeft dus, althans ten aanzien van
de gedenkstukken, geen rechtsgevolg gehad en kan dat nooit
hebben.
Het bedoelde glas is met de portretten in 1881 in bruikleen gegeven en voor dit voorwerp geldt ook wat ik met
betrekking tot die portretten geschreven heb ; het familiewapen is erin gegraveerd en volgens Allard is het in 1674
te Venetië (ik acht dit te betwijfel en) vervaardigd voor Mr.
Meyndert Merens. In het stuk is ook vermeld het door
Meinard Merens c.s. in 1906 in bruikleen gegeven portret
van Mr. Dirk Merens Allardszoon, dat niet behoort tot de
collectie van 1881 ; ook daarvan droegen Dirk c.s. den eigendom niet over.

VII.
De overdracht van de portretten en het archief in eigendom aan de familievereeniging is wel eene kwestie of moeilijkheid, maar nooit de of een "twistappel" in die vereeniging of de familie geweest; daarvoor was de oppositie daartegen quantitatief en qualitatief te gering. Ze is in 1913
of 1914 ontstaan uit de gedachte van 1 der erven Allard
Merens Dirkszoon ( 7 Juli 1840-28 Sept. 1907) , dat er
onder de portretten " wel een Ferdinand Bol (of een .Rembrandt?) zou kunnen zijn" , gevoed door de begeerte om
zich zijn aandeel in de materieele waarde niet te laten ontgaan en geleid door in 1914 (misschien ook nog later) uitgebrachte adviezen van zijn rechtsgeleerden raadsman; en ik
geloof, dat alleen of vooral uit solidariteitsgevoel zijne naaste
verwanten hem wat gesteund hebben in zijn verzet.
Men moet ten uiterste voorzichtig zijn bij de beschouwing van al wat met betrekking tot de vereeniging (in den
ruimsten zin genomen) geschreven of gezegd is door, voor
of namens de vereeniging, haar op 5 Nov. 1938 gekozen bestuur of door een zijner of zijne beide mannelijke leden,
maar op het volgende mag ik mij beroepen. De Voorzitter heeft in zijne circulaire d .d . 19 Sept. 1938 aan
de leden en aspirantleden geschreven, dat punt 10 van de
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definitieve agenda voor de vergadering van 5 Nov. '38 was:
"Uiteenzetting omtrent het doel der vereeniging voor zoover dat betreft (art. III der Statuten} , een familiearchief op
te richten en dit, benevens de te verkrijgen verzameling familieportretten, in stand te houden" . (De bedoelde uiteenzetting is echter niet gegeven). In de aan de leden toegezonden notulen van die vergadering staat met betrekking
tot dit punt het een en ander, waarvan ik alleen het volgende behoef te vermelden: " een acte is opgesteld, waarbij
zoowel schilderijen als archief aan de Vereeniging worden
overgedragen en het Bestuur . ze aanvaardt". De Voorzitter
schreef in zijn " persoonlijk woord", opgenomen in cire. No. 5
(Juli 1939) , dat het doel der vereeniging "is in hoofdzaak:
haar eigendom ..- oud familiebezit, archief en portrettenverzameling ..- in stand te houden", en in zijn " naschrift"
op mijn antwoord op dat " persoonlijk woord'', opgenomen in
cire. No. 7 (April 1940}: "vanaf 1937 heb ik met eindeloos
geduld onderhandelingen gevoerd over de " groote kwestie",
het eigendomsrecht van ·schilderijen en archief .. . Zoo kon
deze zaak in de vergadering van 6 November 1938 ..- de
hergeboorte ..- worden opgelost". Deze Voorzitter was de
in VI genoemde Dirk.
Ik mag uit deze citaten afleiden, dat Dirk en zijne lastgevers bedoeld hebben, met hunne verklaring van 5 Nov.
1938 den eigendom van de portretten en het glas aan de
vereeniging over te dragen. Zijn het eerst genoemde lastgever
is de verwekker van de bedoelde oppositie. Ik mocht dus in
de bijeenkomst van 21 Sept. eerst aannemen, dat diens verzet
dood was, maar hij voerde het nog , zich beroepende op de
bedoelde adviezen. Na de bijeenkomst heeft in kleineren
kring de Heer Prof. Dr. de Monté ver Lore!! op grond· van
mijne mededeelingen en door mij meegebrachte stukken geruimen tijd overtuigend aangetoond, dat die adviezen volkomen onjuist zijn en het verzet evenzoo ongegrond en onjuist is, maar tot toen tevergeefs. Ik vertrouw echter, dat het
spoedig na de verschijning van dit geschrift zal sterven.
VIII.
De gezamenlijke rechtsopvolgers van den in II genoemden
Allard zijn dus nog, ieder voor zijn deel, de eigenaren van
de tot nu toe behandelde gedenkstukken, behalve het laatstgenoemde portret, en daaraan moet zoo gauw mogelijk een
einde gemaakt worden door overdracht in eigendom aan
hetzij 1 rechtspersoon hetzij 2 rechtspersonen, want de tijden,
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waarin zonder bezwaar 1 of meer der leden van het geslacht
daarvan eigenaar of eigenaren of zelfs maar bewaarder of
bewaarders kon of konden zijn, zijn voorbij.
De familievereeniging is rechtspersoon , maar hare geschie~
denis bewijst, dat de familie Merens niet geschikt is voor het
hebben van eene zulke vereeniging en deze niet voor het
hebben van ook maar 1 gedenkstuk. Op 5 Nov. 1938
herleefde ze met " kunstwerk'', schijn en bombarie, maar
niet in werkelijkheid en met voldoende kans op voortbestaan;
het toen gekozen bestuur heeft haar slecht geleid en bestuurd en in ernstige mate doen verzwakken. Zij heeft sinds
uiterlijk 31 Dec. 1943 geen bestuurslid meer en zelfs sinds
5 Mei 1945 is - voorzoover ik weet - niets goeds, maar
wel kwaads, voor haar gedaan. Zij is - helaas - eigenaresse
van 4 geschilderde portretten en waarschijnlijk ook van
eenige familie-archivalia, maar moet nu verder niets meer
dan misschien nog geld in eigendom verkrijgen; nooit zal zij
mijn deel in den eigendom van de gedenkstukken verkrijgen.
Omgeven door enkele . propagandisten ,van "gezelligheid"
ligt ze al geruimen tijd te sterven; ze moet zoo gauw mogelijk
behoorlijk ontbonden en vereffend worden en nooit heb ik
eraan gedacht, haar eene zuster of opvolgster te geven.
Alleen openbare lichamen, die bij wijze van spreken
"eeuwig leven" kunnen, komen nu in aanmerking om eigenaar
of eigenaren van onze gedenkstukken t·e zijn.
Ik behoef niets te vertellen van wat met goederen gebeurd
is in den jongsten wereldoorlog, nu nog gebeurt en in de
toekomst gebeuren kan of zal, maar deel mede, dat onze
archivalia en de 4 schilderijen (reeds) op 11 Mei 1940 bijna
vernietigd zijn geworden en toch daarna "maar kalm" op
den zolder en de 2e verdieping van het perceel Heerengracht 104 te Amsterdam bewaard zijn gebleven, waar ze
na 18 Oct. '45 gevonden zijn. Over 't algemeen zijn in Nederland roerende goederen, eigendom van - of toevertrouwd aan
openbare lichamen (veel) meer en beter bewaard gebleven
dan die, welke in het bezit van anderen waren gebleven.
Onze familieportretten en het glas zijn kort na de bevrijding
in volkomen ongeschonden toestand in het Museum herplaatst geworden.
Door deze gedachten en wetenschap geleid heb ik aan
het einde der bijeenkomst van 21 Sept. het stuk ter tafel
gebracht, waarvan eene copie, voorzien van de namen en
handteekeningen dergenen, die het toen onderteekend hebben,
hierbij gevoegd is. Toelichting vereischt dit stuk m.i. weinig
of niet, maar ik wil toch wel het volgende mededeelen.
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Het stuk houdt niet in rechte afdwingbare verplichtingen in, maar een "gentlemen' s-agreement" tot bereiking van
de erin geformuleerde doeleinden. Toen ik (in 1917) eens een
onderhoud had met nu wijlen Jhr. Ir. B. W . F. van Riemsdijk als Hoofddirecteur van het "Rijksmuseum", zeide deze
mij , dat hij onze collectie te Hoorn heel goed kende en eene
voor eene niet-adellijke familie zeer bijzondere en (cultureel)
waardevolle vond, waarin echter geen enkel stuk voorkwam van zoodanige kunst- en/of historische waarde of
beteekenis, dat het voor plaatsing in zijn Museum in
aanmerking kw am \(waa rom ik niet gevraagd had) , en
dat ze in het "West- Friesch Museum" "uitnemend op hare
plaats" was. Ik heb van den wd. Rijksarchivaris in de Provincie Noordholland vernomen, dat ons archief voor plaatsing in het Rijks-archieven-dépót te Haarlem in aanmerking
komt en, .e enmaal daarin geplaatst, door ambtenaren van dit
dépót onderzocht, geordend, geïnventariseerd enz . zal worden en daarna voor het publiek ter inzage toegankelijk zal
zijn, waarbij echter enkele beperkende bepalingen met het
Rijk overeengekomen zouden kunnen worden. Is dit geschied , dan zullen ook de Merens 'en c.s. eindelijk eens iets
aan het archief kunnen hebben. (Men moet er zich echter
niet te veel van voorstellen; het is m.i. voor een geslacht als
het onze eene vrij "poovere" verzameling, die ongetwijfeld
veel grooter moet zijn geweest; meer en meer geloof ik, dat
volkomen juist is de bewering, dat er. na het overlijden van
Cornelia eene groote hoeveelheid van het oudste gedeelte
vernietigd of weggeraakt is, maar ik meen weer het begin
gevonden te hebben van den weg, dien dat gedeelte opgegaan kan of moet zijn) .
.
In October kreeg ik de circulaire van September '46 van
het "Centraal Bureau voor Genealogie" (Stichting tot beheer van Rijks- en andere genealogische Verzamelingen) ,
waaruit ik aanhaal: " De afdeeling Ikonografie voert het beheer over eene uitgebreide collectie familieportretten, die
aan het Rijk toebehooren. Deze collectie is ontstaan doordat
vele eigenaren van familieportretten er reeds toe overgingen
deze aan het Rijk te schenken om ze dan desgewenscht weer
in bruikleen terug te ontvangen. Op deze wijze wordt voorkomen, dat de portretten in den handel komen en voor het
nageslacht verloren gaan, terwijl het Rijk eventueele onderhouds- en restauratiekosten voor zijne rekening neemt en de
portretten tevens aan de successierechten worden onttrokken " . Had ik op 21 September geweten, dat de Sta'a t der
Nederlanden hem door particulieren geschonken familiepor-
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tretten desgewenscht aan de schenkers in bruikleen geeft,
dan zou ik waarschijnlijk in de ov.e reenkomst gesteld hebben
schenking van onze portretten aan den Staat met het be~
ding of den wensch, dat deze ze aan de gemeente Hoorn
ter plaatsing of bestendiging van plaatsing in het "West~
Friesch Museum" in bruikleen zal geven of laten, waardoor
niet het principe van dit deel der overeenkomst anders zoude
zijn geworden, maar slechts eene andere wijze van uitvoe~
ring aangegeven zoude zijn. Dit is een punt, dat ik nader wil
onderzoeken, natuurlijk in overleg met de andere onder~
teekenaars van het stuk.
De in de overeenkomst bedoelde stichting is niet bepaald
noodzakelijk voor de bereiking van haar voornaamste en
uiteindelijke doel, maar lijkt mij organisatorisch en voor de
(goede) bereiking daarvan ten opzichte van de verzame~
lingen zoo goed als noodzakelijk. Men kan ook op andere
wijzen en langs andere wegen eigendom doen overgaan en
de rechtsopvolgers van het echtpaar Allard Merens J. C.zn.~
Angenieta Geertruida Burck ( 9 Maart 1842-18 Oct. 1907)
hebben in den zomer van '46 .e en goed voorbeeld daarvan
gegeven door het pastel~portret van Jan Christian ( 28 April
1799.-7 April 1850, den vader van genoemden Allard) , een
historischen troffel en een dito bronzen ornament aan de
gemeente Hoorn ter plaatsing in het Museum te schenken
en een wapenkaart (kwartierstaat) voor schenking als voor~
meld te bestemmen, welke alleen daarom nog niet geschonken werd, omdat ik ben gaan betwijfelen, of ze in het Museum
dan wel in het archief thuis behoort. Ik ben er zeker van,
dat verscheidene familieleden dit voorbeeld zouden kunnen
volgen , en hoop , dat zij dit zoo spoedig mogelijk zullen doen'.

IX.
Ik heb in de biJeenkomst ook mededeelingen gedaan over
de in VIII vermelde 4 portretten en een schilderijtje ge~
toond, dat gevonden is in den boedel van den in 1 genoemden
Allard.
Dat schilderijtje is van olieverf op doek, hoog 31Yz
en breed 39Yz c.M., en gevat in eene smalle, goudkleurige,
houten lijst, die wrak en evenals het' doek verwaarloosd en
vuil is, terwijl in het doek 2 gaatjes zijn. Het stelt een dood
kindje op een bed voor en is niet gesigneerd. Op den achter~
kant van het doek is eene strook papier geplakt, waarop in
ouderwetsch handschrift staat: "Maria Alexandrina Merens,
geb. 9 Juny 1808, en overleden 6/10 November 1812 te
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Hoorn, dochter van den Heer Mr. D. Merens en vrouwe
Christiana Maria Merens, geb. Sanderson", óp welke strook
geplakt is een papiertje, waarop evenzoo staat: "No. 12".
Nu wijlen de Heer J. H. de Bois, in leven kunsthandelaar,
expert en restaurateur van schilderijen te Haarlem, heeft
mij gezegd, dat dit stukje geene kunstwaarde heeft, het
kindje en hare kleeding vrij goed geschilderd zijn, maar de
entourage zeer grof geschilderd is, blijkbaar door iemand,
die als kunstschilder niet eene reputatie van eenige beteekenis gehad kan hebben, doch het . stukje na restauratie onge~wijfeld bij de collectie te Hoorn gevoegd behoort te
worden.
Ik heb in de bijeenkomst gevraagd, of iemand iets meer
met betrekking tot dit familieportretje wist, speciaal omtrent
zijne komst in Allards boedel, maar niemand heeft daarop
bevestigend geantwoord en sindsdien heb ik dienaangaande
niets vernomen of gevonden; wie mij inlichtingen kan verschaffen, zal mi] verplichten door dat spoedig te doen.
Maria Alexandrina is niet vermeld in M. J. D. Merens'
"Genealogie'', gewijzigd en aangevuld door Allard, maar
kan geboren zijn tusschen Alexander Casimir, geb. 19 Aug.
1806, en Meinard Cornelis. geb. 13 Oct. 1809. (blz. 56) en ik
twijfel niet aan de juistheid van hetgeen op de strook papier
geschreven is (al is "6/10" me niet geheel duidelijk; waarschijnlijk beteekent het, dat zij op den 6den stierf en op den
1Oden begraven werd). Ik houd mij niet bezig met verbetering of aanvulling van de genealogie, maar het doet mij genoegen, dat ik dit 'Merens'je aan de vergetelheid ontrukt
heb. Zij had een lief gezichtje en donkerblond haar en is
ongetwijfeld een lievelingetje geweest van hare ouders. haar
zusje en hare broertjes , die met schrijnend leed gezien zullen
hebben, dat hare handjes verstijfd en hare oogen voor altijd
gesloten waren. Moge het schilderijtje spoedig aan de collectie toegevoegd zijn!

x.
Ik zou nu willen gaan schrijven over hetgeen naar aanleiding van het voorgaande zou kunnen of moeten gebeuren,
· waartoe natuurlijk in de eerste plaats de oprichting van de
stichting behoort, maar kan dit tot mijn leedwezen nog niet
doen.
Tot kort na de bijeenkomst heb ik tijd noch · reden
gehad om me te verdiepen in de gevolgen van mijne cire.
d .d. 22 Maart '46 en daarna heb ik ten spoedigste de hoofdstukjes I-VIII geschreven, waarmee ik omstreeks einde
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Oct. gereed was, waarna ze in goed leesbaar schrift zijn
overgebracht; vervolgens heb ik ze herzien en is mijne
revisie gecopieerd en aan het einde van '46 was dat gedeelte
y~n dit geschrift gereed. Inmiddels was ik begonnen aan de
voortzetting ervan met een hoofdstukje IX, waarvan de
eerste zin aanving zooals die van dit hoofdstukje X , en toen
moest ik mij gaan bezighouden met eene nadere beschouwing
van de gevolgen mijner vermelde cire. Ik wilde het liefst alles
wat ik na de bijeenkomst mede te deelen had in één stuk
opnemen, maar het plan daartoe heeft mij parten gespeeld
wegens de resultaten van de bedoelde beschouwing, want ik
kwam daardoor tot de conclusie, dat ik dingen van zeer persoonlijken aard moest behandelen en, zoo mogelijk, "in het
reine" gebracht hebben alvorens het doen van mededeelingen etc. van zakelijken aard aan mijne familieleden van
vaderszijde, althans aan de deelgerechtigden in den eigendom van de portretten, het glas en het archief, te kunnen
hervatten. Ik zal nu met een enkel woord aanduiden wat ik
bedoel;. dat is, dat ik niets van het door mij ten deze gewenschte zal kunnen bereiken en al mijn verder werk daarvoor vergeefsch zal zijn, zoolang in de famil_ie en speciaal
bij zulke· deelgerechtigden de mentaliteiten en gezindheden,
in het bijzonder ten opzichte van mij , mededeelingen, vragen,
plannen, voorstellen en/of ander werk van mij, blijven bestaan, waarvan ik in de laatste jaren duidelijke blijken ondervonden heb.
Ik kan over het algemeen behoorlijk vlug , gemakkelijk en
met genoegen schrijven over dingen van geheel of grootendeels zakelijken aard, welke ik daarvoor voldoende beheersch,
maar niet aldus over dingen van geheel of hoofdzakelijk persoonlijken aard; over het algemeen stuit schrijven daarover
me tegen de borst, als ze van min of meer onaangenamen
aard zijn, en doe ik het langzaam en met moeite, vooral als ik
me zooveel mogelijk moet of wil beperken of beheerschen.
Ik heb buitensporig veel geaarzeld, getwijfeld, gewikt en
gewogen, moeite, tijd en concepten besteed voor, bij en aan
de behandeling van wat ik nu van persoonlijken aard te
schrijven heb en het resultaat daarvan is, dat ik besloten
heb om dat niet te doen in dit stuk, maar nog nader te overwegen, hoe en wanneer ik het doen zal, ten eerste omdat ik
dientengevolge dit geschrift zoo veel mogelijk van zakelijken
inhoud laat blijven, in de tweede plaats omdat het dan eindelijk zoo spoedig mogelijk gedrukt en voor zooveel noodig
verspreid zal kunnen worden. De vertraging van dit laatste
heeft me toch al zeer gehinderd, niet in het minst tegenover
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hen, die met mij aan de bijeenkomst deelgenomen en de akte
van 21 Sept. onderteekend hebben of, verhinderd geweest
zijnde om op dien dag te komen, zich voor de aangelegenheden, waarover het nu gaat, interesseeren, mijne plannen
in hunne groote lijnen al kennen en goedkeuren, maar ook
omdat ik "periculum in mora" aanwezig acht. Ik heb daarom nog het nieuwe hoofdstukje IX geschreven en beëindig
met dit hoofdstukje X dit stuk, in afwachting van de resultaten, welke het, althans voorloopig , zal kunnen, mogen of
moeten hebben.
Haarlem, 23 Maart 1947.

A. H. J. Merens.

De ondergeteekenden verklaren, dat zij volkomen instemmen met den inhoud en de strekking van dit geschrift en
hopen, dat de schrijver de erin vermelde doeleinden spoedig
zal bereiken.
J. Ph. de Monté ver Loren
Zeist, 14 April 194 7
A. v. Helbergen
's-Gravenhage, 28 April 1947
Mensonides
's-Gravenhage, 28 April 1947
BIJLAGE.
De ondergeteekenden verklaren bij deze, met elkaar te zijn
overeengekomen om zoo spoedig mogelijk al het noodige en
mogelijke te zullen doen om het daarheen te . leiden, dat zoo
spoedig mogelijk worde in het leven geroepen eene stichting,
welker voornaamste en uiteindelijke doel zal zijn om met alle
wettige middelen, welke haar en haar bestuur ten dienste
zullen staan, te verkrijgen, dat de familieportretten van het
oud-Hoornsche geslacht Merens en deszelfs aanverwanten,
alsmede andere voorwerpen, welke als "familiegoederen", als
" familiebezit" of - in het alg.e meen - als "familiereliquieën"
kunnen, mogen of moeten beschouwd worden, zoo spoedig
mogelijk in eigendom zullen worden verkregen door de gemeente Hoorn (of hare opvolgster) ter plaatsing of bestendiging van plaatsing in het "West-Friesch Museum" te Hoorn,
of in dat andere museum of die andere musea, hetwelk of
welke te eeniger tijd de verzameling (en) , welke het genoemde
museum thans bevat of te eeniger tijd mocht bevatten, zou of
zouden mogen of moeten overnemen, en zulks onder zoodanige andere of verdere bepalingen als het Bestuur der be19

doelde Stichting te zijner tijd zal me.enen te moeten of te
mogen maken, voor te stellen en/of overeen te komen, opdat
het beoogde doel zoo goed mogelijk bereikt zal worden;
alsmede om al wat tot het familie-archief "Merens" (of
"Merens c.a." ) behoort of geacht moet of kan worden nu of
in de toekomst te behooren of te zullen behooren, in eigendom
over te dragen aan den Staat der Nederlanden ter plaatsing
en bewaring in een zijner Rijks-Archief-dépóts, bij voorkeur
in dat in de provincie Noordholland, zich thans te Haarlem
bevindende; en zulks onder alle zoodanige bepaling.en als het
Bestuur der meerbedoelde Stichting t.z.t. zal meenen met den
Staat te kunnen en/of te moeten overeenkomen.
Zij verklaren voorts, dat deze overeenkomst ook zal kunnen en mogen worden uitgevoerd, al zou een of al zouden
meerderen van de onderteekenaars van dit stuk om welke
reden ook deze overeenkomst niet of niet verder of niet geheel
willen, kunnen of mogen naleven en/of tenuitvoerbrengen,
zoodat zelfs één der onderteekenaars dit zoude kunnen of
mogen doen, alsmede dat met goedvinden van alle onderteekenaars van dit stuk of van degenen of de ( n) gene, die voor
de uitvoering daarvan zlouden of zou overblijven, andere
leden of aanverwanten van het hiervoren genoemde geslacht
tot deze overeenkomst zullen mogen en kunnen toetreden.
Aldus gedaan en get.eekend te Amsterdam op den 21sten
September 1900 zes en veertig.
Mevr. G. C. Merens-Nachenius: (get. ) G . C. MerensNachenius.
(get.) J. E. D. Merens.
Mejuffr. J. E. D. Merens:
Herman Merens:
(get. ) Herm. Merens.
(get.) Mensonides.
H. M. Mensonides :
(get.) F. P . G. v. Loenen
F. P . G . van Loenen Martin et:
Martinet.
A. van Helbergen:
(get. ) A. van Helbergen.
(get. ) W . Hartong van
W. Hartong van Ark:
Ark.
Mr. A. H . J. Merens:
(get.) A. H. J. Merens.
Gratis geregistreerd te Haarlem drie en twintig September
1900 zes en veertig deel 47 folio 24, No 282, een blad geen
renvooi.
De ontvanger
(get.) onleesbaar.
Voor copie conform,
A. H . J. Merens.
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Mr. A. H. J. MERENS.

Haarlem, 23 Juni 1947.
Wilhelminastraat 56.

L.S.!
Bij deze verzend ik exemplaren van mijne brochure "De
Gedenkstukken van het oud--Hoornsche Geslacht MERENS"
d.d. 23 Maart j.l. aan hen, die naar mijne meening nu voor
het ontvangen daarvan in aanmerking komen en wier namen
en adressen mij voldoende bekend zijn; aan echtgenooten,
die met elkaar wonen, een exemplaar voor hen te zamen,
behalve in enkele uitzonderingsgevallen.
Ik ben gaarne bereid om verzoeken tot toezending van
een exemplaar of enkele exemplaren in overweging te nemen,
indien mij daarbij is medegedeeld, voor wie of wien het gé . .
vraagde bestemd is, en behoud mij het recht voor om aan
de eventueele toezending voorwaarden te verbinden, waar . .
onder betaling van een door mij te bepalen bedrag.
Hun, die niet al het ontvangene willen behouden. verzoek
ik beleefd om het te veel gekregene aan mij terug te zenden,
desgewenscht ongefrankeerd, maar dan alleen als drukwerk.
Ik deel U verder mede, dat bij mij verkrijgbaar zijn:
1°. met goedvinden van den Heer Allard Merens te Praag
zeer goede, onopgeplakte, fotografische reproducties van
eene fotografie van Allard Merens (1771 . . 1851) uit den
eersten tijd der fotografie, met de pen bijgewerkt, in
zwart op wit à f 1.60 of in bruin, half-mat, à f 1.85,
in de maten
12 bij
17 c.M.;

+

+

2°. dergelijke reproducties van de verklaring van laatstge . .
noemden Allard Merens van 1840, in de brochure mede-gedeeld, in zwart op wit en iets kleinere maten à f 1.45;
(deze prijzen zijn voorloopig en vrijblijvend wegens de
mogelijkheid van stijging).

3°. met goedvinden van de erven Allard Merens, overleden
op 18 Oct. 1945, 3 nieuwe, ingenaaide exemplaren van
het boekje "De Reis van Jan Martensz. Merens door
Frankrijk, Italië en Duitschland, Anno 1600". Eigen~
handig journaal, uitgegeven en toegelicht door A. Merens,
à f 2.50 en 1 dito, ingebonden exemplaar van het boek
"Een Dienaer der Oost~Indische Compagnie te Londen
in 1629. fournael van Abram Booth en zijn Descriptie
van Engelant", uitgegeven, ingeleid en toegelicht door
A. Merens, à f 6.90.
Aanvragen om toezending van een of meer dezer voor~
werpen zie ik gaarne spoedig en wat den boeken betreft
vóór 15 Augustus a.s. tegemoet. Bij gebreke van mededeeling
van de kleur, waarin men de sub 1° bedoelde reproducties
wenscht te ontvangen, zal ik die in zwart op wit toezenden.
Indien er meer boeken aangevraagd dan exemplaren daarvan
aanwezig zullen zijn. zal ik spoedig na 15 Aug. a.s. de toe~
wijzing door loting bewerkstelligen en het resultaat daarvan
mededeelen aan hen, die 'bij de loting gelukkig zijn geweest.
Betalingen moeten vóór de verzending gedaan zijn per post~
wissel aan mij of door storting of overschrijving op mijne
rekening bij "De Twentsche Bank", kantoor Haarlem (post~
rekening Nr. 4000). Zoo spoedig mogelijk na de betaling zal
ik voor toezending zorgen, behoudens daarvan afwijkend
verzoek over de post als drukwerk of als postpakket; door
zulke toezending zal ik dan van alle verdere of andere
aansprakelijkheid ontheven zijn.

(

Hoogachtend,
Uw dw.

A. H.

J.

MERENS.

Mr. A. H. J. MERENS.

Haarlem, 23 Juni 1947.
Wilhelminastraat 56.

L.S.!
Bij deze verzend ik exemplaren van mijne brochure "De
Gedenkstukken van het oud-Hoornsche Geslacht MERENS"
d.d. 23 Maart j.l. aan hen, die naar mijne meening nu voor
het ontvangen daarvan in aanmerking komen en wier namen
en adressen mij voldoende bekend zijn; aan echtgenooten,
die met elkaar wonen, een exemplaar voor hen te zamen,
behalve in enkele uitzonderingsgevallen.
Ik ben gaarne bereid om verzoeken tot toezending van
een exemplaar of enkele exemplaren in overweging te nemen,
indien mij daarbij is medegedeeld, voor wie of wien het gé ...
vraagde bestemd is, en behoud mij het recht voor om aan
de eventueele toezending voorwaarden te verbinden, waar ...
onder betaling van een door mij te bepalen bedrag.
Hun, die niet al het ontvangene willen behouden. verzoek
ik beleefd om het te veel gekregene aan mij terug te zenden,
desgewenscht ongefrankeerd, maar dan alleen als drukwerk.
Ik deel U verder mede, dat bij mij verkrijgbaar zijn:
1°. met goedvinden van den Heer Allard Merens te Praag
zeer goede, onopgeplakte, fotografische reproducties van
eene fotografie van Allard Merens (1771 . . 1851) uit den
eersten tijd der fotografie, met de pen bijgewerkt, in
zwart op wit à f 1.60 of in bruin, half-mat, à f 1.85,
in de maten
12 bij
17 c.M.;

+

+

2°. dergelijke reproducties van de verklaring van laatstgenoemden Allard Merens van 1840, in de brochure medegedeeld, in zwart op wit en iets kleinere maten à f 1.45;
(deze prijzen zijn voorloopig en vrijblijvend wegens de
mogelijkheid van stijging).

3°. met goedvinden van de erven Allard Merens, overleden
op 18 Oct. 1945, 3 nieuwe, ingenaaide exemplaren van
het boekje "De Reis van Jan Martensz. Merens door
Frankrijk, Italië en Duitschland, Anno 1600". Eigen~
handig journaal, uitgegeven en toegelicht door A. Merens,
à f 2.50 en 1 dito, ingebonden exemplaar van het boek
"Een Dienaer der Oost~lndische Compagnie te Londen
in 1629. fournael van Abram Booth en zijn Descriptie
van Engelant", uitgegeven, ingeleid en toegelicht door
A. Merens, à f 6.90.
Aanvragen om toezending van een of meer dezer voor~
werpen zie ik gaarne spoedig en wat den boeken betreft
vóór 15 Augustus a.s. tegemoet. Bij gebreke van mededeeling
van de kleur, waarin men de sub 1° bedoelde reproducties
wenscht te ontvangen, zal ik die in zwart op wit toezenden.
Indien er meer boeken aangevraagd dan exemplaren daarvan
aanwezig zullen zijn. zal ik spoedig na 15 Aug. a.s. de toe~
wijzing door loting bewerkstelligen en het resultaat daarvan
mededeelen aan hen, die 'bij de loting gelukkig zijn geweest.
Betalingen moeten vóór de verzending gedaan zijn per post~
wissel aan mij of door storting of overschrijving op mijne
rekening bij "De Twentsche Bank", kantoor Haarlem (post~
rekening Nr. 4000). Zoo spoedig mogelijk na de betaling zal
ik voor toezending zorgen, behoudens daarvan afwijkend
verzoek over de post als drukwerk of als postpakket; door
zulke toezending zal ik dan van alle verdere of andere
aansprakelijkheid ontheven zijn.

(

Hoogachtend,
Uw dw.

A. H.

J.

MERENS.

