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Rouwborden in de Hervormde kerk van Maarssen. 

 
Door: Rutger de Graaf 

 

Deel 3 
 

 

Rouwbord 2. 

 

  
 

Dit rouwbord is ter nagedachtenis aan Agatha Hasselaer, geboren 17 juli 1670 te Amsterdam, 
overleden 10 maart 1741 te Amsterdam, bijgezet 17 maart 1741 in de grafkelder te Maarssen, dochter 

van Gerard Hasselaer en Agatha Hasselaer, echtgenote van Jan Elias Huydecoper  zoon van Joan 

Huydecoper en Sophia Coymans. 
Rouwkas met een zwart geschilderde omlijsting in de vorm van een aedicula van een hybride orde met 

een segmentvorming fronton, versierd met florale en schelpmotieven van voluten, in reliëf. In de stijl van 

de Nederlandse Louis XIV (Marot). Aan de onderkant is, in reliëf, een zandloper, voorzien van een 

vogel- en vleermuisvleugel (de dood kan op de dag en in de nacht komen), aan weerszijde naar beneden 
gerichte toorts. De afmeting is: 213 cm hoog en 140 cm breed. 

Op het paneel is het wapen van de overledene en de kwartieren geschilderd in goud, zwart, rood, wit, 

blauw en groen. 
Het gedeelde hoofdwapen (vrouwenwapen) voorstellende rechts het familiewapen van Hasselaer en links 

die van Huydecoper van Maarsseveen. 

Boven het hoofdwapen een bladerkroon, onder  het wapen is in goud binnen gouden voluten de tekst 
OX.MARTII A° MDCCXLI (10 maart 1741). 

Aan weerszijde van het van het hoofdwapen zijn de kwartieren aangegeven, met aan de linkerzijde de 

opschriften van vaderszijde: 

2. HASSELAER – 4. SCHELLINGER – 6. BAS – 8. BAKKER.  
Aan de rechterzijde de opschriften van moederszijde:  

3. HASSELAER – 5. HASSELAER – 7. ERP – 9. HOOFT. 

Het schilderwerk is ca. 1970 gerestaureerd door leerlingen van de Schildersvakschool te Utrecht. 
In 1997 door Dirk Schellaars uit Beesd opnieuw geconserveerd / gerestaureerd. 

 



 2 

Hoofdwapen 

1. Hasselaer, Agatha, geboren 17 juli 1670 te Amsterdam, overleden 10 maart 1741 te Amsterdam, 

bijgezet in de grafkelder te Maarssen, dochter van Gerard Hasselaer en Agatha Hasselaer, gehuwd 
3 juni 1692 met Jan Elias Huydecoper, geboren 13 april 1669 te Amsterdam, overleden 5 

februari 1744 te Amsterdam, zoon van Joan Huydecoper en Sophia Coymans,  

 

Kwartieren 

2. Hasselaer, Gerard, geboren 25 juni 1644, gesneuveld 7 juni 1672, zoon van Pieter Hasselaer en 

Agnetha Schellinger, gehuwd 25 oktober 1667 te ‘s-Gravehage met  

3. Hasselaer, Agatha, gedoopt 15 oktober 1649, begraven 13 juli 1670 in de Nieuwe Zuiderkerk te 
Amsterdam, dochter van Gerard Hasselaer en Agatha Hasselaer. 

4. Schellinger, Agnetha , geboren 20 april 1621, overleden ca.1679 te Dordrecht, dochter van 

Cornelis Gerritsz. Schellinger en Cornelia Cornelisdr. Backer, gehuwd 22 september 1643 met 
Pieter Hasselaer, gedoopt 24 oktober 1619 in de Oude kerk te Amsterdam, overleden 20 

november 1646 te Amsterdam, zoon van Gerrit Pietersz. Hasselaer en Geertruid Bas. 

5. Hasselaer, Agatha, gedoopt in de Oude kerk te Amsterdam, begraven 3 april 1658 in de 
Zuiderkerk te Amsterdam, dochter van Pieter van Hasselaer en Aeghje Hooft, gehuwd 2 mei 1645 

met Gerard Hasselaer, gedoopt 13 oktober 1620 in de Nieuwe kerk te Amsterdam, overleden 12 

juni 1673 te Amsterdam, zoon van Nicolaes Hasselaer en Geertruid van Erp. 

6. Bas, Geertruid, geboren ca. 1594, begraven in de Oude kerk te Amsterdam 23 januari 1654, 
dochter van Claes Bas en Adriana Gerritsdr. Schagen,  gehuwd 28 januari 1628 met Gerrit 

Pietersz. Hasselaer, gedoopt 11 oktober 1594 in de Nieuwe kerk te Amsterdam, overleden 4 

september 1620, zoon van Pieter Dircksz. Hasselaer en Magriet Benningh. Zij hertrouwde later 
met Dr. Albert Bas. 

7. Erp, Geertruid van, gedoopt 7 januari 1598 in de Nieuwe kerk te Amsterdam, overleden 16 

oktober 1620, dochter van Aert van Erp en Geertruyd Willemsdr. van Tenesse, gehuwd 29 

december 1619 met Nicolaas Hasselaer, gedoopt 23 februari 1593 in de Nieuwe kerk te 
Amsterdam, overleden 14 augustus 1635, zoon van Pieter Dirksz. Hasselaer en Magriet Benningh. 

8. Backer, Cornelia Cornelisdr., geboren 8 juni 1599, overleden 11 augustus 1640, dochter van 

Cornelis Jorisz. Backer en Grietge Willemsdr. Backer, gehuwd 8 juni 1616 te Amsterdam met 
Cornelis Gerritsz. Schellinger, geboren ca.1595 te Utrecht, overleden te Weesp, zoon van Gerrit 

Schellinger en Fuys Egbertsdr. Vinck. 

9. Hooft, Aagje , geboren ca.1587, dochter van Cornelis Pietersz. Hooft en Anna Jacobsdr. Bleau, 
gehuwd 14 september 1608 met Pieter Hasselaer, gedoopt 26 december 1583 in de Oude kerk te 

Amsterdam, overleden 5 februari 1651 te Amsterdam, zoon van Pieter Dirksz. Hasselaer en Aecht 

Pietersdr. 

 
P.s. De onderstreepte namen worden op het bord vermeld met hun familiewapen. 

 

Persoonlijk: 
Uit haar huwelijk met Jan Elias Huydecoper zijn de volgende kinderen geboren: 

1. Joan Huydecoper, geboren 11 maart 1693 te Amsterdam, overleden 2 april 1752 te Amsterdam, 

1e gehuwd met Maria Agatha Reael, 2e gehuwd met Sophia Maria Agatha van der Meulen. 
2. Agatha Huydecoper, gedoopt 12 april 1694 in de Westerkerk te Amsterdam, overleden voor mei 

1695. 

3. Agatha Huydecoper, gedoopt 27 mei 1695 in de Westerkerk te Amsterdam, overleden 16 oktober 

1780 te Amsterdam, 1e gehuwd met Gillis Sautijn, 2e gehuwd met Govert van Slingelandt. 
4. Sophia Huydecoper, gedoopt 1 april 1699 in de Nieuwe kerk te Amsterdam, overleden 18 januari 

1766, gehuwd met Mattheus Jan Buys. 

 
De oude mevrouw Huydecoper overleed op 8 Maart. Zij woonde op de Keizersgracht in 't ‘huys van 

Coymans’ (thans de H.B.S. 5.-j.c.). Van dit sterfgeval geeft Bicker Raye een heel verhaal, waaruit o.a. 

blijkt, dat die aanzienlijke dame een goede, zorgzame huismoeder was. 
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Na gezegd te hebben dat de Hoog Edl. Welgeboren Vrouwe Hasselaer, huisvrouwe van den Hoog Edl. 

Groot Achtb. Heer Burgemeester Jan Elias Huydecoper, Heere van Maarseveen en Neerdijk, zeer 

schielijk is overleden, krijgen wij de bijzonderheden: 
‘Haar Edl. was 's middags om een uure gesond naar de solder gegaan om directie op de vuyle kleere te 

geven. Mijn Heer om half twee tuys komende vraagt, waar is mijn vrouw? De boye seggen dat 

mevrouw boven was, waarop de myt naar boven gaat om mevrouw te roepen, dog boven komende 
vond sij mevrouw tusschen de vuyle kleeren liggen, nog levendig dog zonder spraak. Waarop ten 

spoedigste doctoor en barbier gehaald wier, die ten eersten Haar Wel Edl. aderlieten, alsmede een 

lavement apliceerden, dat ook nog zijn werking dee, dog om vijf uur in den namiddag gaf Haar Edl. 

den geest in den ouderdom van even in de 70 jaar, sijnde rijkelijk 49 jaar getrouwd geweest. Haar Edl. 
was bij uytstek swaar met de podagra geïncommodeert, waardoor Haar Edl. handen zeer 

gedisfatsoeneerd waren, doch was een couracieuse vrouw zonder weerga. 

Haar Wel Edl. is tot Maarsen in de graftombe, die den burgemeester aldaar aan de kerk heeft laaten 
maaken, op 17 Maart begraaven’. 


