
HET HUIS VAN AERT VAN NES.

In 1894 werd een der weinige huizen te Rotterdam
afgebroken, die door hun bouwtrant nog herinneren aan
vroegere tijden: het huis aan de Korte Hoogstraat, tot
voor kort bewoond door mevr. de wed. Dr. J. G.F. Sleurs,
thans het Katholiek Leesmuseum.

De hierbij gevoegde reproductie eener teekening, vóór
het afbreken ten behoeve van het archief gemaakt door
de goede zorgen van de directie der Plaatselijke wer-
ken, geeft een afbeelding van den gevel in zijn oorspron-
kelijken toestand, voordat dikke verf- en cementlagen de
baksteen en de fraai gebeeldhouwde zandsteen aan het
oog onttrokken.

Behalve door het uiterlijk had dit huis voor ons nog
een andere aantrekkelijkheid 5 het was het huis, waarin de
luitenant-admiraal Aert van Nes van 1675 tot zijn dood
in September 1693 gewoond heeft.

Den 15 Mei 1675 werd voor Schepenen gepasseerd een
acte, waarbij »Adriana van Aller, als last ende procura-
tie hebbende van Hendrick van Sevenhoven, bailliu,
schout ende dijkgraefï van Nieucoop ende Noorden,
nomine uxoris erffgenaem voor een vierde paert van Maria
van Nes zaliger, zijnde deselve procuratie gepasseert voor
Schepenen van Nieucoop ende Noorden voorsz. op den
12 Mey 1675, wijders noch last ende procuratie hebben-
de van Dirck Swaertendijck, oud-cameraer van 't groot
waterschap van Woerden, mede nomine uxoris erffgenaem
voor een gelijk vierde van de voorn. Maria van Nes,
ende laetstelijk noch last ende procuratie hebbende
van Catharina ende Maria van Leeuwen, yder insgelijkx
voor een vierde paert ende sulx te samen voor 't geheel
erffgenamen ex testamente van de voorsz. Maria van Nes,
in haer leven weduwe van Sr. Tieleman Cupus zaliger,
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Het huis van AERT VAN NES

aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam.



zijnde deselve procuratien gepasseert voor Schepenen der
stad Woerden voorsz. op den 12 Mey 1675 ended'andere van
Mr. Dirck de Fries, Notaris ende sekere getuygen tot
Leyden op den 13 Mey 1675, ons Schepenen geëxhibeert in
de voorsz. qualiteit geeft aen de heer Aert van Nes, Lieute-
nant-Admirael van Holland gifte ende eygendom van een
huys ende erve, staende ende gelegen aen de oostsijde van de
Hoogstraet binnen deser stad, belent ten zuyden Petrus
Swaerdecroon, medicine doctor ende ten noorden de erff-
genamen van d'heer mr. Jacob Navander zaliger, strec-
kende voor van de straet tot achter in de haven toe, ge-
registreert op No. 553-554-" .

Er werd voor betaald 7350 gulden in ge reeden gelde
en 7000 gulden in obligaties »ten laste van het Gemeene
Land van Holland ende Westvriesland deselve obligaties te
rekenen jegens 82 gld. ten hondert, makende tesamen een
som van 13090 gulden."

Volgens een overleving zou het vrouwebeeld in me-
daillon boven een der ramen voorstellen de vrouw van
Aert van Nes; in dit geval zou het huis na 1675 moeten
verbouwd zijn. De bescheiden om dit verhaal te contro-
leeren ontbreken, zoodat de kans blijft bestaan dat de
traditie waarheid beva*. Dit medaillon, dat thans in het
gemeente-archief bewaard wordt, munt uit door fraaie
bewerking.

Vroeger vertoonde het huis het jaartal 1667 op het
schildje in den top; bij het afbreken is dit schildje on-
derzocht en het is niet gebleken dat dit jaartal er vroeger op
gestaan heeft; het schijnt er eerst later op geschilderd te zijn.

Zooals ik reeds schreef, stierf Aert van Nes in dit huis
in 1693, nadat zijn vrouw Geertruida den Dubbelde
in Januari 1684 als kraamvrouw er in overleden was, na-
latende vier onmondige kinderen.

Na den dood van Aert van Nes kwam het huis aan zijn



dochter Willemina Jacoba (overleden in Maart 1705), gehuwd
met Hendrik Selkart (overleden 11 Aug. 1732), uit welk
huwelijk geen kinderen geboren werden.

Van Hendrik Selkart ging het daarom over op diens
dochter Elisabeth, geboren uit zijn derde huwelijk met
Johanna van Mierop en gehuwd met mr. Jan van Teylin-
gen, commies-generaal te Rotterdam. Toen deze de stad
verliet om zich te 's Hertogenbosch te vestigen, verkocht
hij het pand den 12 Mei 1766 aan Dr. Johannes
Stook voor / 13700.

EMIGRANTEN UIT DE PALTS NAAR
PENNSYLVANIË.

Rotterdam, den 17 December. Extract uyt een Brief van
Capiteyn Waker Goodman, voerende het Schip de Robert
en Alice, gevaren van Rotterdam met Emigranten.

Philadelphia den 19 October O. S. 1738.
»Op den 4 July laetstleden ben ik uyt Dover in En-

geland gezeyld, en alhier op deese Rivier gearriveert op
9 September, met Volk en Passagiers, in goede gesond-
lieyd. Doch onderweeg heb ik veel Sieken gehad, waervan
egter niet meer als 18 gestorven zijn, sommige van de-
welke kort na myn vertreck uyt Engeland zijn overle-
den, maer na dat 'ér sooveel dooden zijn, hebben wy
egter verre de minste van al de Schepen die reets gearriveert
zijn. Wy zijn het derde Schip hier aengekomen. Ik heb in
geselschap met 4 van de Schippers geweest, die te samen 425
dooden hebben gehad, als een 140, een 115, een 90 en een 80.

Beyde de Capiteyns Steedman zijn noch niet gearri-
veert, en twyfele niet, of sal klaer zijn om van hier te
vertrecken, eer die aenkomen, dewyl ick morgen begin te
laden. Ik ben al myn Passagiers tot op 20 Families na queyt."
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