
Inleiding 
Johan van Oldenbarnevelt  en 

Johan de Witt zijn bekende 

figuren uit onze vaderlandse 

geschiedenis. Behalve dat ze 

beiden op een dramatische 

wijze aan het eind van hun 

leven zijn gekomen, hebben ze 

nog een overeenkomst. Alle 

twee wisten als ambtenaar een 

stempel te zetten op de binnen- 

en buitenlandse politiek.  

Tegenwoordig zouden we het 

vreemd vinden wanneer een 

dergelijke functionaris meer 

macht zou hebben dan de geko-

zen bestuurders.  

 

Hasselter stads-

secretarissen 
Dat Oldenbarnevelt  en 

De Witt  zo’n machtsposi-

tie hebben weten op te 

bouwen was enerzijds het 

gevolg van hun persoonlijk-

heid en anderzijds van 

combinaties van factoren. 

Ook in Hasselt heeft zich 

iets vergelijkbaars voorge-

daan. Daar wist een aantal 

stadssecretarissen als amb-

tenaar de bestuurders uit 

hun tijd te overvleugelen.  

Vorige keer hebben we het 

voornamelijk gehad over 

Telvoren. Dit nummer is 

gewijd aan Exalto d’Al-

maras.  

Exalto d’Almaras 
Mr. Aaron Exalto d’Alma-

ras is op 11 oktober 1741 

gedoopt. Hij werd al op 

vrije jonge leeftijd stadsse-

cretaris van Hasselt. Zijn 

eerste huwelijk werd op 3 

augustus 1766 in Kampen 

gesloten. Hij huwde toen 

met de 21-jarige Herman-

na van Ongeren.  

Nauwelijks vier jaar later 

kon hij haar ten grave dra-

gen. Op 20 september 

1770 werd zij in Hasselt 

begraven.  

Een jaar later trouwde 

Aaron op 31 juli in Hasselt 

met de uit Franeker af-

komstige Trientje Terp-

stra. Dit huwelijk hield 

maar 1 jaar stand. Trientje 

overleed in augustus 1772. 

Ook zij werd in Hasselt 

begraven.  

Drie jaar na Trientjes 

overlijden vond Aaron der-

de huwelijk plaats. Nu met 

Johanna van Camen. Zij 

was de dochter van de 

schout van Genemuiden. 

Een bijbel die bij dit huwe-

lijk geschonken is, is be-

waard gebleven. Ook zij is 

vrij snel gestorven.  

Daarna trouwde Aaron 

nog één maal en wel met 

Hendrina van der Licht. Zij 

was een dochter van de 

orangistisch getinte schout 

van Steenwijk, Pieter van 

der Licht. Zij was eerder 

getrouwd geweest met Jan 

Lodewijk de Man, waar-

schijnlijk een zoon van de 

voorganger van Aaron.  

Uit het eerste huwelijk 

werden drie dochters ge-

boren, die allen jong over-

leden zijn. Alleen de op 20 

april 1767 geboren Theo-

dorus Marcus bleef in le-

ven. Uit een bewaard ge-

bleven brief bleek dat hij 

een moeilijk op te voeden 

jongen was. Hij was zo 

moeilijk handelbaar dat 

Aaron hem in Zutphen en 

later in Middelburg naar de 

Latijnse school zond. Blijk-

baar wisten ze daar wel 

raad met dit soort kin-

deren. Het laatste levens-

bericht van Theodorus 

dateert uit 1792 en kwam 

uit Antwerpen.  

Ook het kind uit het twee-

de huwelijk stierf jong. Het 

derde huwelijk leverde 

behalve een jong overleden 

zoon ook een dochter An-

thonia Sophia op. Deze in 

juni 1776 geboren dochter 

stierf op 32-jarige leeftijd 
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een paar maanden voor 

het overlijden van Aaron 

zelf. Zij is nooit gehuwd 

geweest.  

Aaron zelf was orangis-

tisch. Zijn in Zutphen wo-

nende zwager Gerhard Jan 

Haesebroeck, die ook in 

die plaats raadslid was, was 

dat echter niet. Hij was 

patriot. 

Zijn andere zwager, pro-

fessor doctor Hendrik Jan 

Arntzenius was hoogleraar 

in Romeins Recht. Hij was 

dit eerst in Groningen en 

later in Utrecht. In deze 

plaats stierf hij  in 1797. 

Exalto d’Almaras maakte 

naam in de patriottentijd. 

Hij stond toen duidelijk 

aan de zijde van stadhou-

der Willem V. Toen dan 

ook in september 1785 in 

de Nederlandsche Courant 

een artikel verscheen 

waarin gewag werd ge-

maakt van het feit dat in 

Hasselt de turfdragers bij 

het lossen van een schip 

zich met oranje-cocardes 

hadden getooid zonder dat 

het stadsbestuur had inge-

grepen, was het Exalto 

d’Almaras die in de ‘s Gra-

venhaagsch Vrijdagse Cou-

rant een verweer schreef. 

Daarin stelde hij dat de 

drie hoofdsteden zo zelf-

zuchtig waren dat de klei-

ne steden zich wel moes-

ten teweer stellen. De be-

schuldiging dat het stads-

bestuur niet ingegrepen 

had, weerlegde hij. Er was 

wel degelijk en met succes 

op de dragers ingepraat. 

Het negeren  van de posi-

tie van de kleine steden 

Hasselt en Steenwijk door 

de drie hoofdsteden bracht 

hem er uiteindelijk toe om 

in 1787 een 226 bladzijden 

tellend verweer op te stel-

len. In deze deductie pleit-

te hij voor de stemgerech-

tigheid van beide steden in 

het gewest.  Hij baseerde 

zijn betoog op allerlei juri-

dische spitsvondigheden. In 

welke mate de invloed van 

zijn zwager hierbij een rol 

heeft gespeeld is niet te 

bepalen. Waarschijnlijk is 

die er wel geweest. Zo af 

en toe zien we bij de 

schrijver ook meer eigen-

tijdse rechtsopvattingen 

doorklinken. Zo zegt hij als 

hij het heeft over de stem-

gerechtigde positie van de 

beide steden tegenover de 

drie hoofdsteden, dat het 

wel vreemd is dat je in het 

meerdere , maar niet in 

het mindere wordt ge-

kend.  

De verhoudingen tussen 

Hasselt en de Staten  wer-

den door dit soort publica-

ties er niet beter op. In 

februari werd de stadsse-

cretaris en burgemeester 

Hendrik Bode door raad 

en meente gemachtigd om 

contact op te nemen met 

de stadhouder als de veilig-

heid van de stad in het ge-

ding zou raken. We weten 

dat beide personen op 25 

juni 1787 ten tijde van het 

smeden van het orangis-

tisch complot in Amers-

foort aanwezig waren. Op 

weg naar huis werden in 

Elburg met de door baron 

van Heeckeren van Sui-

deras beschikbare gelden 

zelfs nog waardgelders 

aangemonsterd.  

Dat was het teken voor 

Kampen en Zwolle om in 

juli 1787 de stad van de 

buitenwereld af te sluiten. 

Een door de stadssecreta-

ris geschreven noodbrief 

voor de in Zutphen wo-

nende baron werd met de 

arrestatie van Waterham 

in Deventer onderschept. 

Een tweede brief onder-

ging het zelfde lot. In een 

ultimatum werd de overga-

ve van de stad en de arres-

tatie van Exalto d‘Almaras 

geëist. De stadsecretaris 

wist echter bijtijds te 

vluchten.  

Na de komst van de Prui-

sen kon hij op zijn post 

terugkeren, om vervolgens 

in 1795 opnieuw uitgeran-

geerd te worden.  

Er moest nadien weer zo’n 

tien jaar verstrijken voor-

dat hij weer een plek bin-

nen het stadsbestuur toe-

gewezen kreeg. Nu keerde 

hij echter terug als burge-

meester. Hij stierf op 67- 

jarige leeftijd op 16 april 

1809. Zijn vierde vrouw 

heeft hem nog 32 jaar 

overleefd. 
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De  door Exalto d’Almaras  
geschreven deductie.  

Hendrik Jan Arntzenius 


