
heerenhuis met pakhuizen, doorloopend tot de Herder-
straat en staande aan de Leuvehaven w,z.*). In 1786 werd
hij tot kapitein der schutterij benoemd, hetgeen hij ook
in 1787 waarnam. Enkele jaren later, 54 jaar oud, stierf hij
in Brunswijk, Hij liet een groot fortuin na, dat, na aftrek
van eenige legaten, ten bedrage van f 100,000, voor Va werd
geërfd door zijn neven Frederik Pieter en Arnold Lambert,
Zoons van zijn zuster Johanna Geertruida Caarten, die
gehuwd was met prof, dr, L, Bicker, Deze beide laatsten
kregen het overige, wat later aan hun vier dochters moest
komen.

Tevens erfden de beide neven de zaken en de fabriek. Het
huis was reeds in 1794, een jaar voor Pieter Caarten's dood,
aan Frederik Pieter geschonken, die tevens als oudste neef
en petekind, alleen onder conditie dat hij den naam Caarten
bij den zijnen zou voegen, de firma mocht voortzetten,
Frederik Pieter Bicker Caarten werd aldus de stamvader van
het geslacht, waarvan nog vele afstammelingen tegenwoor-
dig in leven zijn.

De zware Napoleontische tijden en vooral het continen-
tale stelsel noodzaakten hem in 1819 tot den verkoop van het
huis op de Leuvehaven over te gaan. In 1918 werd de firma
samengesmolten met de firma Joan Osy en Zoon )̂

Het Museum Boymans bezit in beide portretten een
karakteristieke vertegenwoordiging van een stuk Rotter-
damsch leven. In Elysabeth Catharina van der Dussen een
fijngevoelig portret van een aristocratie, die sindsdien in
Rotterdam voor een goed deel is verdwenen; in Pieter
Caarten een levendig conterfeitsel van een van die intelligente
handelslieden, zooals Rotterdam na hem nog velen mocht
opleveren, en die, op hun beurt, weer een nieuwe wereld
op zich zelf zijn gaan vormen, met een eigen aristocratie,

1) Thans pakhuis „De Lastdrager". In 1849 werd het huis door
brand zwaar beschadigd. Het Gem, archief bezit van het huis een
afbeelding van vóór den brand.

2) Het is hier wel op zijn plaats om in het bijzonder den heer A, J.
Bicker Caarten te Baarn en het Rotterdamsche archief personeel dank
te zeggen voor de gegevens, welke zij zoo vriendelijk waren voor mij
op te sporen.
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