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De volgende in de rij als eigenaar van Ittervecht is het echtpaar Moyze Galvaing en Marguerite Rambonnet. 
In 1704 zijn zij getrouwd, beide na het overlijden van hun eerste echtgeno(o)t(e). Een echtpaar van Franse 
komaf, hoe zullen zij in IJsselmuiden zijn ontvangen? Hoewel, met de naam Rambonnet heeft men in onze 
omgeving inmiddels al kennis gemaakt. 
 
 
Moyze Galvaing is volgens een vermelding in zijn testament afkomstig van Replat in de Dauphiny (een 
graafschap in het zuidoosten van Frankrijk). Hij is het vierde kind van Guiques de Galvaing en Jeanne de 
Vulson. Wanneer hij precies naar Nederland komt is niet bekend, maar wellicht vestigt hij zich hier als officier 
in militaire dienst. Zijn eerste huwelijk wordt voltrokken in de Waalse kerk in Den Haag op 13 juni 1700 met 
Elisabeth Baillet, weduwe van Jean du Hamel. Voor Elisabeth is dit haar derde huwelijk. Bruid en bruidegom 
wonen op dat moment in Den Haag en blijven daar ook wonen. Erg lang duurt het huwelijksgeluk niet, want 
Elisabeth sterft spoedig én kinderloos. 
 
Als Moyze op 10 juni 1704 in dezelfde Waalse kerk in Den Haag (op huwelijkse voorwaarden) met Marguerite 
trouwt, dan is hij ‘luitenant onder de troepen van haar mogende in ’s Gravenhage’. In datzelfde jaar staat hij 
te boek als ‘Frans gegageert luytenant’ (met pensioen). Met Marguerite woont hij tien jaar in Utrecht.  
 



Marguerite Rambonnet is geboren rond 1658 in Châtillon (in het Franse departement Jura) als dochter van 
Louis de Rambonnet en Marguerite Adnel de Chalons. Haar stamboom gaat terug tot het begin van de 
vijftiende eeuw. Hoogstwaarschijnlijk is de familie (het gezin van haar ouders) Rambonnet naar Nederland 
gevlucht vanwege de vervolging van de Hugenoten in Frankrijk. In september 1688 erft Marguerite een 
bedrag van 1200 gulden vanwege het overlijden van haar vader, evenals haar zus Susanna en haar broer 
Paulus, die zilversmid is en bij wie de ongehuwde zussen ook wonen. 
Op 19 oktober 1688 gaat zij in Leiden, haar woonplaats, in ondertrouw met Francois Creniere, weduwnaar 
van Clara Gaelopijn en afkomstig uit Utrecht. Zij gaan in Leiden wonen en krijgen daar vier kinderen. De 
oudste drie meisjes sterven jong en de vierde, een zoon, geboren op 29 augustus 1693 en eveneens Francois 
genaamd, wordt volwassen. Man en vader Francois sterft nog vóór het jaar 1704, wanneer zij dus hertrouwt 
met Moyze Galvaing.   
 

 
 
 
 
 
Een afbeelding van het 
familiewapen en 
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het aanzienlijke 
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       Huwelijksinschrijving Waalse Kerk Den Haag 



Zoals gezegd wonen Moyze en Marguerite zo’n tien jaar in Utrecht en wel in de wijk Fortuin ‘op de Vuyle 
Slooth’. Een wijk waar voornamelijk Franse vluchtelingen wonen, Hugenoten die aan de vervolgingen onder 
koning Lodewijk XIV hebben weten te ontsnappen.   
 
 

 
Sinds het midden van de zestiende eeuw had het protestantisme zich in Frankrijk verbreid. De 
Franse aanhangers van de leer van Johannes Calvijn noemden zich al snel hugenoten. Er heerste 
in Frankrijk bijna een eeuw een grote mate van godsdienstvrijheid, maar met het aantreden van 
Lodewijk XIV (1643-1715) kwam hier verandering in. Geïnspireerd door het idee dat de glorie van 
zijn rijk zou toenemen als zijn onderdanen één en hetzelfde geloof aanhingen (Une foi, une loi, 
un roi) en aangemoedigd door de hoge geestelijkheid, begon hij meteen na zijn persoonlijke 
ambtsaanvaarding in 1661 voortvarend met de uitholling van het Edict van Nantes om de 
religieuze verdeeldheid onder de bevolking op te heffen. Nadat op 'juridische' gronden grote 
aantallen kerken gesloten of gesloopt waren, kwam in 1666 de eerste vluchtelingenstroom 
opgang.  
Na een intermezzo in de onderdrukking ten gevolge van de oorlog waarin Frankrijk verwikkeld 
was geraakt, begon na de Vrede van Nijmegen (1678) de vervolging pas goed. Soldaten dwongen 
de hugenoten, vaak met het geweer op de borst, hun geloof af te zweren. Niemand werd 
gespaard en de wreedheden begaan door de dienaren van de Franse koning misten hun 
uitwerking niet. De stroom vluchtelingen intensiveerde. 
 
Het grootste deel van de réfugiés zocht een veilig heenkomen in de Republiek. Vanaf haar 
ontstaan eind zestiende eeuw had de Republiek de reputatie genoten 'andersdenkenden' te 
tolereren. Natuurlijk waren de hugenoten op de hoogte van de welvaart in de Republiek, en 
kenden zij haar faam als toevluchtsoord. Ook het feit dat zich hier reeds een netwerk van 
Franstalige Waalse kerken bevond, zal als een voordeel gezien zijn. Toch zijn dit niet de enige 
drijfveren geweest om noordwaarts te trekken. Waarschijnlijk belangrijker nog was de actieve 
werving die veel steden op touw hadden gezet door middel van allerlei gunstige voorwaarden. 
Deze bijzonder ruimhartige 'vestigingsvoorwaarden' kwamen niet alleen voort uit solidariteit 
met hun Franse geloofsbroeders, maar ook (vooral) uit economische overwegingen. Men hoopte 
dat de kennis en vaardigheden die de hugenoten zouden meebrengen, een impuls konden geven 
aan de sukkelende economie. De Republiek was nog altijd een zeer welvarend land, maar haar 
leidende rol werd langzaam minder.  
De vervolging in de Zuidelijke Nederlanden door de Spanjaarden had ook al een stroom 
protestantse vluchtelingen op gang gebracht. Het Frans sprekende deel hiervan (de Walen) wilde 
hun geloof graag in zijn eigen taal belijden. Op de Dordtse Synode van 1578 kregen de Walen 
toestemming om een eigen organisatorische structuur op te zetten binnen de Nederduits-
gereformeerde kerk. Dit werd de Waalse Synode, waar zich gaandeweg steeds meer, nieuw 
opgerichte Waalse kerken bij aansloten. Eenmaal in de Republiek aangekomen, speelde de 
Waalse kerk een belangrijke rol bij de opvang van de gevluchte hugenoten. 
 
Utrecht was een belangrijke garnizoensstad en had sinds mensenheugenis troepen binnen de 
muren gehad die voor een groot deel van buitenlandse afkomst waren; ook in deze tijd was de 
vaderlandse jeugd niet makkelijk warm te krijgen voor een baan bij de krijgsmacht. De 
huurlingen waren afkomstig uit heel Europa en niet op de laatste plaats uit Frankrijk. Veel 
protestantse officieren de wijk namen naar de Republiek omdat zij niet langer voor de katholieke 
Lodewijk XIV wilde vechten en zich daarom aansloten bij zijn grootste opponent, stadhouder 
Willem III. Deze nam hen graag in dienst, enerzijds om uiting te geven aan de deugd van 
christelijke naastenliefde, en anderzijds om zijn voordeel te doen met deze goed geoefende 
soldaten. 
 
Bron: Réfugiés pour la religion - De hugenoten in Utrecht; door Joost van der Spek. Bewerking 
van zijn scriptie, 1998. 



In 1714 komt het echtpaar in IJsselmuiden wonen. Als gepensioneerde legerofficier is er natuurlijk niets 
mooier dan de oude dag doorbrengen op een buitenplaats met enig allure. Helaas duurt het geluk niet heel 
erg lang, want in het begraafboek van de kerk van IJsselmuiden is bij de negenentwintigste groeve 
opgetekend dat ‘In dese groeve is geleijt de Heer Gallowijn, op den 20 maij 1717 dog komt voor een gedeelte 
mede in de 23 groeve, omdat de Sarke in Confusie liggen en geene groeve bijna in ordre sijn’.1 Hoe die 
moeilijke Franse achternaam precies geschreven moet worden is lastig én het wordt blijkbaar ook tijd om 
het een en ander in orde te maken voor wat betreft de verschillende graven in de kerk… 
 
 

 
 
                                                                                                      De inschrijving in het begraafboekje 
 
 
In het testament dat het echtpaar bij hun huwelijk in 1704 heeft laten opmaken staat onder andere: Als 
Moses het eerst overlijdt, dan erft zijn vrouw alles. Maar de volgende mensen krijgen ook een deel, 1600 
Florijnen (guldens) in totaal, van de erfenis: 
 

- Vluchtelingen van de Gereformeerde kerk van de plaats waar hij is overleden 200 Florins 
- Vluchtelingen van de Gereformeerde kerk van Den Haag 200 Florins 
- Solomon de Vulson of Vilette 200 Florins 
- David Beaume 500 Florins (zoon van zijn zus Margaret) 
- Kapitein Isaac Valenson 200 Florins 
- Peter Turell in Delft 200 Florins 
- De oudste dochter van Mr Bernaud Merchant vluchteling in Lausanne 100 Florins 

 
 
Eén van de voorwaarden is: zolang de Gereformeerde religie in Frankrijk niet is hersteld, mogen de gelden 
niet in Frankrijk terechtkomen. 
 
In het hoofdgeldregister van 1723 wordt voor het huis Ittervecht opgetekend dat op dat moment aan de 
volgende personen onderdak wordt geboden: Huishouders en dienstboden boven de 17 jaar zijn mevrouw 
de weduwe Galvaing ‘en desselfs knegt Arent en de meit Anna’. In de categorie Handwerksluijden en anderen 
in de slaepstede valt ‘Madamme Rambonnet, de suster van vrouw Galvaing over de 40 jaeren in Hollant 
woonagtig en staande op haer vertrek’.2 Een jaar later wordt deze zuster inderdaad niet meer genoemd en 
is er slechts sprake van ‘de koetsier en de meit’. 
 
 



 
 
Fragment van de kaart van Johan Muller uit 1724. Bron: Stadsarchief Kampen 
 
 
Van het schoutambt IJsselmuiden zijn ook Kohieren van de duizendste penning bewaard gebleven. Dit is een 
belastingregister en het gaat eigenlijk om een soort vermogensbelasting, ooit ingevoerd omdat er (meer) 
geld nodig was voor de strijd tegen Spanje. De aanslag bedraagt één duizendste gedeelte - ofwel 0,1 procent 
- van het gehele vermogen van iemand die daadwerkelijk binnen het schoutambt woont. In het Kohier uit 
1734 worden 36 personen genoteerd met enig vermogen en in totaal gaat het dan om een bedrag van bijna 
f 70.000,-. Mevrouw Galloweij wordt aangeslagen voor een vermogen van 1500 gulden. Vanwege haar 
vermogen wordt ze ook aangeslagen voor het zogenaamde ‘koffy en thee gelt’ en daarvoor betaalt mevrouw 
Galewijn in 1728 twee gulden.3 Het gaat hier om een belasting verbonden aan de consumptie van koffie, 
thee, chocolade en andere dranken, die daarvoor niet speciaal belast zijn.  
 
De namen Galvaing en Creniere worden in IJsselmuiden trouwens op de meest vreemde manieren 
geschreven, want ja, hoe schrijf je zo’n Franse naam als je amper fatsoenlijk Nederlands kunt… 
 
Marguerite overleeft haar man bijna twintig jaar, maar op 29 augustus 1735 moet haar zoon Francois toch 
een graf kopen voor zijn moeder. Hij koopt voor 10 Carolusguldens graf nummer 30, zodat Marguerite vanaf 
5 september naast Moijse komt te liggen. En zo vinden beide edelieden, van zo’n verschillende en zelfs ver 
weg gelegen komaf, een laatste rustplaats in het toch wel eenvoudige kerkje van IJsselmuiden. 



Francois (de Heer Captijn Krinijeere) heeft de ‘verhooging van 1756’ (het grafonderhoud) van het graf van 
zijn moeder nog wel betaald, dat van het graf van Moyze niet. In 1805 is ook moeders graf vervallen aan de 
kerk, omdat nu niet meer is voldaan. Beide graven zijn begin 1800 hergebruikt. 
 

 
 

                  IJsselmuiden; tekening van W. Hekking Jr., gravure van A. Kunz. Tweede helft 19de eeuw 



Enkele weken later meldt de Weledele Capitein Francois Creniere zich en verzoekt het besloten testament 
‘van zijn Ed. moeder Mevrouw Margarieta Rambonnet, weduwe van wijlen de Heer Galvainge, opgericht voor 
dit Gericht op 24 jan 1725’ te openen. Het testament begint met de ontroerende woorden: ‘Oversiende de 
Sekerheyds des doots midsgaders de onseekere uure van Dien, willende eer ik uit dit leeve scheyde, van myne 
tydelyke goedere disponeren, na alvorens myne ziele in de genadige protectie Godes te hebben aanbevolen’. 
Zij beveelt haar lichaam een begrafenis conform haar staat aan. Noblesse oblige, toch? Verder institueert zij 
tot haar enigste en universele erfgenaam haar enige zoon Francois Creniere (Capetijn ten dienste der 
Vereenigden Nederlanden). Zij legateert bij haar overlijden 2 goudguldens à 28 stuiver aan de armen van 
IJsselmuiden, uit te keren door haar zoon. Ondertekend en met haar gewone zegels verzegeld op het huis 
Ittervegt, gelegen onder IJsselmuiden, op 24 jan 1725.4 Erg royaal is mevrouw dus niet.  
 
Het huis en goed Ittervecht wordt na het overlijden van mevrouw onmiddellijk te koop gezet. Binnen een 
maand verschijnt er in de 's-Gravenhaagsche Courant van 23 september 1735 een advertentie met daarin 
een aardige beschrijving van het geheel. 
  

‘Uit de hand te koop, een zeer logeabel Huys, genaemd ITTERVECHT, voorzien van verscheyde zo 
Booven- als Beneden Vertrekken, Kelders, waer van een in Ciment, groote Regenbak, een Stal 
voor vier Paerden, met een Pomp, en zeer ruym Koetshuys, een Tuyn en Boomgaerd voorzien met 
de beste soort van Vruchtboomen, zeer weldragende; staende en geleegen een quartieruurs 
buyten de Stad Campen, aen het eynde van die Stads Wandelinge, behoorende onder 
Ysselmuyden. Te bevragen aen het zelve Huys.’ 

 

 
 
 
Het huis wordt nu voor 1500 gulden (dus weer gedaald in waarde) verkocht aan ‘de Hoogwelgeboren heer 
capitein Scipio Dominicus van Loo en mevrouw Joanna Catharina Wessels, eghtelieden’. Opnieuw een 
legerofficier! 
 

‘Ik Wolter van Marle, wegens de hooge Overigheid indertijd scholtus van IJsselmuiden, etc., doen 
cond en certificeren in en vermits desen, dat voor mij en keurnooten, die waren Petrus van Dijk 
en Gerrit Laerman, in den edele gerigte te Kampen op vergunder aarde, gecompareerd en 
erschenen is de wel edele heer capitein Francois Cringere, die verklaarde en bekende voldaan te 
sijn per assignatie op de heer Dr. Joannes Hulsius, wonende tot Leeuwaerden, ter summa van 
1500 carolus guldens in een vast en stedigen erfkoop verkoft, gecedeert en getransporteert te 
hebben, doende sulx kragt deses, aan de Hoogwelgeboren heer capitein Scipio Dominicus van 
Loo en mevrouw Joanna Catharina Wessels, eghtelieden, en hunnen erfgenamen een huis, hoff, 
boomgaard en stal, erve en weere, Ittervegt genaamt. Soo en in dier voegen als het de heer 
transportant heeft beseten. Waaraan gelandet sijn oostwaarts en zuidwaarts de erfgenaamen 
van Lucas Lijndraijer, noordwaarts en westwaarts de heer Robbert van der Merwede, 
burgemeester te Zwol. Sulx met het laantien westwaarts opstant en de halve sloot buiten aan 
Kloppenburgs land genaamd, als mede de boomen op de nieuwgegraaven sloot van het laantien 
genaamt af te reekenen op de buitenzijde van de sloot van het huijs tot aan het hekke staan, 
beneffens de geheele sloot met de boomen ten noorden op de weg van het hekke ten eijnde de 
boomgaart. Sijnde voornoemde goederen vrij en allodiaal goed, sonder fide commis, als alleen 
beswaart met een uitgank van 26 stuivers jaarlijks ten profijte van de pastorie van Ijsselmuijden. 
Alsmede compt de heeren van den lande hun regt onverkort zijnde de verponden ex ordinaris 
begroot op een mudde gesaij. Verder alles onder verband als na regten sonder argelist in 
oirkonde der waarheid heb ik Scholtus voornoemd, dese met de Heer transportant getekent en 
gesegeld, Gedaan in t gerighte van Ysselmuiden te Kampen op vergunder aarde den 23 february 
1736.’ 5    



Een verkoop van onroerend goed komen we ook altijd nog tegen in de Registers van Aangifte van de 50e 
Penning, dat is een belasting die men betalen moet over alle onroerende zaken die van eigenaar 
veranderden. Het is een belastingheffing van 2 procent op bedragen van f. 1000.- of meer. 
Den 7 November 1735 - De heer Kapitein van Loo geeft aan de 50ste penning van een huis en een hof gelegen 
in IJsselmuiden aangekocht op den 1 November deze jaar van de heer Kaptein Creniere voor vijftienhonderd 
guldens.6  
De advertentie is dus van 23 september, de verkoop vindt plaats op 1 november, de schout int de belasting 
al op 7 november, maar het eigenlijke transport wordt pas op 23 februari. ‘Gedaan in ‘t gerighte van 
Ysselmuiden te Kampen op vergunder aarde’, betekent dat het gericht van IJsselmuiden zitting heeft 
gehouden op Kamper grondgebied, doorgaans is dit in het Raadhuis. Deze plek (op aarde) is hun door de 
Kampenaren ‘vergund’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het register van de aangifte 
van de 50ste penning 
 
 
 
Francois Creniere, zoon van Marguerite Rambonnet en haar eerste man Francois Creniere, heeft een 
schitterende carrière als militair. Hij klimt op van majoor en kapitein tot luitenant, is eigenaar van enkele 
panden in Leiden en in Utrecht en al met al zeker niet onbemiddeld. Zijn officiële woonplaats is Kampen, 
heeft een inwonende knecht en diens vrouw, hoewel hij tot ná 1750 in heel veel verschillende plaatsen 
gelegerd is geweest. In het jaar 1729 is zijn standplaats bijvoorbeeld Oldenzaal en komen we daar in het 
trouwboek een aantal bruidegoms tegen die ‘Soldaet onder de Compagnie van den Heere Capitein Creniere’ 
zijn. Francois heeft op heel jonge leeftijd een (onduidelijke) relatie gehad met Maria Saisin en samen krijgen 
zij in 1711 een dochter.  



In 1756 betaald Francois nog een flink bedrag aan de kerkmeester van IJsselmuiden aan onderhoud van de 
graven van zijn ouders. Na zijn dood wordt er niet meer voor het onderhoud betaald en in 1805 vervallen de 
graven weer aan de kerk. Wanneer Francois in 1772 zelf overlijdt heeft hij geen partner en/of kind(eren) 
meer.  
Hij wordt begraven in de Bovenkerk en dit wordt genoteerd als ‘De heer colonel Crinijeree op ‘t koor - f 15-8’. 
Blijkbaar is er niet meer familie in beeld dan de tak van de familie Rambonnet die zich in Nederland vestigde. 
De broer van Marguerite is Nicolas de Rambonnet, geboren rond 1652, welke trouwde met Marie Louis de 
Ligny en Barrios in 1683 te Berlijn. Hun zoon, mr. Frédéric Louis Rambonnet (1684-1755), staat bekend als 
‘lid van de geheime raad van de koning van Pruisen, stadhouder van Maastricht en het graafschap 
Groedenhove en gezant van de koning van Pruisen bij de bisschop van Luik’. Dit is dus de neef van Francois. 
Deze neef heeft een zoon en dat is Ds. Jean Jacques Rambonnet (1713-1768), Waalsch predikant te Kampen 
en later te Utrecht. De kinderen van hem zijn de uiteindelijke erfgenamen, want de rest van de familie leeft 
in 1772 al niet meer. De voornaamste erfgenaam is de veelbelovende achterneef Frédéric Louis Rambonnet 
(Kampen 1751 - Kampen 1811), Notaris, Kamper gemeensman en secretaris, lid van de Raad van State en  
gehuwd in 1775 met Marguérite Henriette Bertrand Ranson. Hij erft het huis op de Vloeddijk én de 
kleinodiën, zilver, goud, medailles en hier ten lande niet gangbare penningen en de verdere losse effecten. 
Samen erven de genoemde erfgenamen de verder aanwezige lijfrenten en obligaties. 
 
 
 

            
              Frédéric Louis Rambonnet (Kampen 1751) 
 
Francois Rambonnet (zoon van Frederic Louis) is geboren op 5 augustus 1786 in Kampen, en 
overleden op 10 november 1844. Hij trouwde in 1818 met Rebecca Laurentia Henrietta 
Schuijlenburg. Hij was notaris en secretaris van de stad Kampen. 
Frederick Lodewijk Rambonnet (zoon van Francois) is geboren op 21 juni 1819 in Kampen, en 
overleden op 3 maart 1895. Hij trouwde in 1866 met Sara Johanna Rambonnet. Hij was notaris 
en lid van Provinciale Staten van Overijssel. Genoemde grootvader, vader en zoon waren alle 
drie notaris te Kampen. 



 
 
Zicht op de voorzijde van het stoomgemaal ‘De Rambonnet’ van de Koekkoekspolder bij Grafhorst. Boven de 
ingang 'Mr. F.L. Rambonnet. Fz' op een witte ondergrond. In 1907 werd het stoomgemaal met twee 
stoommachines in gebruik genomen. 
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1 SAK Toegang 0028 Archief Ned. Herv. Kerk IJsselmuiden. Inv.nr. 88. 
2 HCO Hoofdgeld IJsselmuiden 1723. Statenarchief no. 2682, folio 105-132 (fiche 2). 
3 HCO Statenarchief. Toegang 0003.1 inv.nr. 2373 
4 SAK Archief Schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 27, folio 215.    
5 SAK Prothocol van transporten, verzegelingen en gerigtelijke bekentenissen (1728-1737). Ook SAK Archief 
Schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 16, folio 145. 
6 SAK Archief Schoutambt IJsselmuiden. Inv.nr. 76, folio 54. 


