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Meyndert van Segwaert (1622-1700), zoon van Bartholomeus van Segwaert en Adriana van 
Crajesteyn, was gehuwd met Wilhelmina Tulleken. Zij kregen twee kinderen, Bartholomeus en 
Francina. 
Meyndert was enkele malen schepen en burgemeester van Dordrecht, schutmeester van de 
Heelhaaksdoelen en gecommitteerde van de Vergadering van de Edel Grootmogende Heren 
Staten van Holland en West-Friesland. 
1 april 1700 legde hij voor de vierde keer de eed af als burgemeester. Na lichamelijke zwakte en 
drie dagen op bed gelegen te hebben, is hij 8 juni 1700 ’s morgens om drie uur in de leeftijd van 
77 jaar, 9 maanden en 10 dagen ‘in den Heere ontslapen’. 

15 juni 1700 vond de begrafenis plaats. In Dordrecht was het gewoonte, wanneer een zittend 
burgemeester overleed, dat deze met zeer veel statie werd begraven. Het gebeuren van de 
uitvaart en begrafenis van Meyndert van Segwaert werd zelfs in druk uitgegeven door de Dordtse 
drukker Joannes van Braam. Onderstaand volgt de beschrijving van deze plechtigheid. 

Bij het voormalig klooster Mariënborn, sinds 1576 het Armenweeshuis (afb. boven), verzamelden 
zich de Heilige Geest- of weeskinderen, in het blauw gekleed, twee aan twee. Eerst de meisjes (de 
kleinsten voorop) met zogenaamde ‘rouwhalsneusdoeken’ en zwarte strikjes; dan de jongens, 
onder toezicht van de binnenvader en -moeder, beiden in rouwgewaad en voorafgegaan door een 
doodbidder. (De overleden Meyndert van Segwaert was buitenvader of regent van het weeshuis 
geweest). 
Aangekomen bij de Sint-Jorisdoelen in het Steegoversloot sloten zich daar de 32 gilden aan, onder 
leiding van de gildendienaar Pieter de Leeuw in rouwkleding met een doornstokje, beslagen met 
zilver en een zwart lint in de hand. Tot de 32 gilden behoorden:  



De vleeshouwers 
De houtkopers 
De wantsnijders 
De mazelaars 
Het grootschippersgilde 
De sledenaars 
De tappers 
Het kleinschippersgilde 
De scheepstimmerlieden 
De kleermakers 
De bakkers 
De droogscheerders 
De chirurgijns 
De huistimmerlieden  
De kuipers 
 
Bij ieder gilde gingen de dekens en achtmannen vooraf, gevolgd door de gildebroeders. Voor ieder 
gilde werd door een gildeknecht aan een zwarte stok met een zwart lint het begrafenisschild (afb. 
rechtsboven, droogscheerders) gedragen. Sommige gilden hadden vaandels en banderollen (lange 
vlaggen) waarop het gildeblazoen (devies) stond afgebeeld. 

Vanuit het Hof trad de schutterij van de Heelhaaksdoelen toe, 
waarvan de overleden Van Segwaert schutmeester was 
geweest. Door een knecht van de schutterij werd de gouden 
hoed gedragen, versierd met een witte pluim, vastgebonden 
aan een zwarte standaard. De hoed (afb. links) was een 
zinnebeeld van de Nederlandse vrijheid. Hierop volgden deken 
mr. Pompejus Berck met aan zijn zijde de stalen kling (sabel), 
de overige dekens, luitenants, wimpeldrager en de vier vendels 
van de schutterij, allen in de rouw. 
Vervolgens trok de stoet door het Steegoversloot, via de 
Voorstraat over de Boombrug, de Drappiers- of Wolwevers-
haven en de Roobrug naar de Gravenstraat. In de Gravenstraat 
stond voor het sterfhuis op een draagbaar de kist met het 

lichaam van de overledene. Intussen waren door de stadsboden de heren van de Oudraad, de 
Thesauriers en de ‘Goede Luyden van Achten’ bij het stadhuis opgehaald en naar de Gravenstraat 
begeleid om de plechtige uitvaart bij te wonen. 
Op de kist lag een rouwkleed met het familiewapen 
van Meyndert van Segwaert  en de kwartierstaat met 
acht stamdelen: Segwaert, Wensen, De Witt, Egmont 
van der Nieuburg – Crajesteyn, Beveren, Nes en Oem. 
Achter de kist stonden een bediende van de 
overledene met het familiewapen, begrafenis-
dienaars, de bloedver-wanten en naaste vrienden. 
Zodra de weeskinderen, de gilden en de schutterij de 
kist waren gepasseerd werd deze mét de baar 
opgeheven en gedragen door mr. Willem Stoop 
Nikolaaszn, hoofd-schout, mr. Roelof Eelbo Danielszn, 
burgemeester, de heren van het Gerecht en de 
Thesauriers, bijgestaan door de stadsboden met hun 
pedèlstokken. 
 

De wagenmakers 
De hoepelmakers 
De schrijnwerkers 
De metselaars 
De kooplieden 
De viskopers 
De appelkopers 
De mandenmakers 
De ververs 
De schoenmakers (nieuw) 
De schoenmakers (oud) 
De kleerkopers 
De bontwerkers 
De smeden 
De goud- en zilversmeden 
De Vijf neringen
 



Achter de kist volgden drie hellebaardiers met hun hellebaard onder de arm en de Fasces 
(bundelbijlen) naar beneden gericht, de kamerbewaarders met pedèlstokken, waarop een leeuw 
met het stadswapen van Dordrecht, de stadspensionaris en secretarissen. Vervolgens de 
burgemeesters, de Oudraad, de Goede Luyden van Achten, de Krijgsraad met provoosten, 
dragende ebbenhouten stokken met zwarte linten, waarop twee gekruiste musketten waren 
geplaatst met het bijschrift Krijgsraad. Daarachter volgden de secretaris van de Krijgsraad en de 
majoor en kolonels, kapiteins, luitenants, vaandragers en sergeanten van de elf Burgervaandels 
met hun sabels.  
Een weinig ruimte daartussen volgden de familie en naaste vrienden, de heren Veertigen, de 
predikanten van de Duitse (Gereformeerde), Franse en Engelse kerk, ouderlingen en diakenen, 
kooplieden van de Engelse Stapel, ‘Doctores Juris & Medicinae’, procureurs, kooplieden van de 
Rijn, Maas en Waal en een menigte andere aanzienlijke personen. 
 

 
Onder het luiden van de klokken van de kerken trok de stoet naar het stadhuis (afb. boven), waar 
de kist met draagbaar werd neergezet. Dit volgens de oude gebruikelijke eer aan overleden 
regenten om aan te geven dat de overledene nu rustte van zijn aanzienlijke arbeid. Dit gebeurde 
nog een keer aan de achterzijde van het stadhuis, waarna de stoet verder trok, richting 
Augustijnenkerk. Daar aangekomen werd de kist vóór de Drenckwaertkapel geplaatst en trokken 
de weeskinderen, de gilden en de schutters van de Heelhaaksdoelen via de deur naar het Hof.  
In aanwezigheid van de overigen werd het lichaam in de kapel bijgezet, waarna ook dezen de kerk 
verlieten. Allen keerden terug naar de Gravenstraat en trokken langs het sterfhuis van de 
overledene, waarna de stoet, die volgens telling uit meer dan drieduizend mensen bestond, 
omstreeks twee uur werd ontbonden. 
In de stad zelf krioelde het van bezoekers uit de naburige steden en dorpen om de plechtige 
uitvaart te zien. Drukker Joannes van Braam meldt nog dat het die dag ‘’ by uytnementheyd 
schoon weder’ was geweest. 
 

 



Joannes van Braam schreef het volgende gedicht 
op het overlijden van mr. Meyndert van Segwaart 

 
Zoo zinkt den BURGERHEER ter neêr in ’t duister graf, 
En ’t nootlot knipt in ’t eind den draad des levens af. 

’t Geen, overladen door het lastig pak der jaaren, 
Steeds slaafde voor ’t gemeen, en wit van gryze haaren, 

Stierf in de winter van zijn uitgeleefde tyd 
Daar hem de zoete rust van staatzorg nu bevryd. 

De Burgerheerschappy, hem viermaal opgedraagen, 
Legt Hy gerust ter neêr op ’t einden zijner dagen. 

Verlaat al ’t aardsch gewoel en vest zijn hoop op God, 
En ruild ’t verganklijk goed voor ’t eeuwig heilgenot. 
O Dordrecht! Treur dan niet om uwen Burgervader! 

’t Is waar, dien slag treft u wel ’t felste, en niemand nader: 
Maar schoon Hy, ’s levens zat u veel te vroeg ontviel, 
Gedenkt die vreugde eens, hoe hier boven zijne ziel 

In ’t zalig englekoor haar Heiland gaat begroeten, 
En treed zeeghaftig het geweld des doods met voeten. 
Al zinkt zijn Lijk in ’t graf, de geest heft zig van d’aard. 

Zoo schoon een levenseind is grooter luister waard 
Als ’t uwe, ô Cesars en verwinnende Alexanders, 
Die alle volkeren deed knielen voor uw standers, 

En ’t aardrijk davren deed en dreunen, als de Faam 
Haar heesche keel vermoeide in ’t roemen van uw naam. 
Hoewel gy schaakelde aan uw Troon een reex van rijken, 

Nog moestge in ’t einde door den slag des doods bezwijken, 
Daarge in de wereld niet dan d’ ijdle glory liet, 

Te zijn vermeerderaars geweest van uw gebied. 
Maar deez’, mijn Held, weet van einden nog beginnen, 

Daar Hy zyn Schepper loofd in ’t zalig zielenveld, 
En baad in eene zee van vreugden ongeteld, 

Nu Hy van zwakheên en van kwaalen is verlaaten: 
Al wie hem dan betreurd schijnd zyn geluk te haaten. 
De grafworm knaagt alleen het kout gebeent’; zijn lof 

Is deze, die men hou in onvergangb’re stoff. 
Die grijs geworden is, in voor ’t Gemeen te slaaven, 

Legt minder hier, dan in elks dankbaar hert, begraaven. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Epitaaf van Meyndert van Segwaert 
Ter nagedachtenis aan de overleden burgemeester Meyndert van Segwaert is boven ‘des zelfs 
Grafstede, in de bovengemelde Drenkwaarder Capelle’ een ‘Monument van wit Marmer’ opgericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bovenaan, in het midden, staat het wapenschild, waarop het wapen van Meyndert van Segwaert 
ontbreekt, met helmteken en loofwerk. 
Links en rechts is een zwarte pilaster met 16 stamdelen in wit marmer uitgebeeld, waarop de 
namen in zwarte letters: 
Links: SEGWAERT, WENSSEN, DE WITT, EGMONT VAN DER NIEUBURG, SLINGELAND, SLINGELAND, SWANENBURG. 
Rechts: CRAJESTEYN, BEVEREN, NES, OEM, VAN DER MEULEN, MUYS VAN HOLY, LOO, HEERMANS. 
 
Op iedere pilaster staat een witmarmeren Romeinse grafkruik, gevuld met verse as, waarop 
afgebeeld een Romeins portret. 
Op de achtergrond tussen de pilasters vertonen zich cypressen. In de rondboog staat de volgende 
tekst in gouden letters op een zwarte ondergrond: 

 
CYPRESLOOF, 

GESTROOID OP DE LYKSTATIE VAN 
D’ ED. GROOTACHTBAREN HEER 
MR. MEYNDERT VAN SEGWAERT, 

IN ZIJN EDS. VIERDE BURGERMEESTERSCHAP TOT DORDRECHT, 
DEN VIII. JUNII MDCC. TWEE MAANDEN ONTRENT MIN- 

DER ALS LXXVIII. JAAREN OUD ZYNDE, IN DEN HEERE 
ONTSLAAPEN. 

 
Onder deze tekst staat in zwarte letters: 

* OPTIMA MORS PARCA QUAE VENIT APTA DIE: propert. 
 

Links en rechts van de rondboog stond een nu verdwenen Romeins graflampje. 
Op een geplooid kleed van zwart gepolijst toetssteen staat in gouden letters een lofdicht: 
 

HEER SEGWAARD, OUDRAAD EN VOORSITTEND BURGERHEER 
VAN HET AALOUDE DORD, STOND EEN EN DERTIG JAAREN 

PAL AAN HET ROER; NU ZAT VAN DAGEN EN VAN EER, 
IS HY IN GOD GERUST, EN LAAT DE WERELD VAAREN, 

OM OP HET JUBELFEEST TE ZYN IN ’S HEMELS HOF. 
DEN RAAD EN GILDENS ’T LYK HIER NA DIT GRAF GELEYDEN, 
DAT WEL ZYN LIGHAAM HOUD GEDOMPELD, NIET ZYN LOF, 

WANT DIE GING DOOR DE FAAM ZIG ’T HEEL-AL DOOR VERSPREIDEN. 
                                                                           S: MUNKERUS 

 
Onderaan de pilasters staat een doodshoofd op gekruiste botten. Op het hoofd een gevleugelde 
zandloper, beeld van de snelheid van de tijd en zekerheid van de dood. 
Onderaan het kleed zijn twee gekruiste Fasces of bundelbijlen uitgebeeld, omwonden door een 
slang, een zogenaamde ouroboros, die in zijn eigen staart bijt, verbeeldende de eeuwigheid. 
Daaronder staat op een witmarmeren plaat in zwarte letters: 
 

I. CORINT: IV: VERS LIV. 
DE DOOD IS VERSLONDEN TOT OVERWINNINGE 

 
Het epitaaf rust op een zwart gepolijste toetsstenen voet, waaronder in wit marmer sierlijk 
loofwerk, met in het midden een dubbele ketting waaraan een Romeinse vaas hangt. Op de vaas 
staat een roos, omgeven door een Fasces. 

--------------------------------------------------------- 
* De tekst 'OPTIMA MORS PARCA QUAE VENIT APTA DIE' kan als volgt worden vertaald: 'Het beste sterven is daar waar de          
schikgodin op de voorziene dag komt.  
Volgens Hesidios was Parca  één van de drie schikgodinnen. Als laatste van de drie sneed zij de levensdraad door en komt ze daarom 
voor in de tekst op het epitaaf van Van Segwaert. 



1 oktober 1700 stierf rector Samuel Munkerus, de schrijver van het lofdicht op het epitaaf, op 42-
jarige leeftijd. Waar hij is begraven, komt in de Dordtse begraafboeken niet voor. Zoals we eerder 
zagen, overleed Meyndert van Segwaert 8 juni 1700. Tussen 8 juni en 1 oktober 1700 moet Munkerus 
dus het gedicht voor het epitaaf gemaakt hebben. Ook de Latijnse tekst zal van zijn hand zijn. Welke 
steenhouwer het epitaaf heeft vervaardigd, is niet bekend. Het zal waarschijnlijk gemaakt zijn in de 
jaren 1700/1701.  
December 2022 vond een restauratie plaats van het door vuilaanhechting verstoorde epitaaf door 
het Dordtse schildersbedrijf  T. Nijhoff. Ook de vervaagde tekst werd opnieuw van bladgoud voorzien.  
Helaas kon door omstandigheden het weggehakte wapen van Meyndert van Segwaert niet worden 
hersteld. 

 
Wie was Samuel Munkerus? 

Samuel Munkerus is geboren in Arnhem en werd 21 april 1658 gedoopt (NH) als zoon van Philippus 
Munckerus, taalkundige en rector, en Anne Maria Hanekraeten.  
25 april 1666 werd hij op achtjarige leeftijd ingeschreven als leerling van de Latijnse school, waar zijn 
vader rector was. Over zijn verdere studie is weinig bekend; waarschijnlijk heeft hij gestudeerd aan 
de universiteit van Leiden, daar de Dordtse curatoren in 1697 bij de Leidse professoren inlichtingen 
inwonnen over Samuel Munkerus. 
In 1688 vinden we hem als plaatsvervangend rector aan de Latijnse school in Gouda. Hij was gehuwd 
met Alida Six, geboren in Amsterdam en gedoopt in de Oude Kerk aldaar op 14 augustus 1650. Zij 
overleed 18 maart 1707 in Amsterdam en werd in Gouda begraven. 
 Van 1691-1697 was Munkerus rector van de Latijnse school in Leeuwarden. Hier werden Samuel en 
Alida, afkomstig uit Tergouw (Gouda), op 3 februari 1692 in de hervormde kerk van Leeuwarden 
aangenomen als lidmaat. 

In 1697 kwam in Dordrecht de betrekking van rector 
aan de Latijnse school vrij door het vertrek van rector 
Georgius Metzler(ius) naar Kampen. In Dordrecht 
was hij in moeilijkheden geraakt. Rector Metzler had 
voor zijn commensalen (inwonende studenten) een 
bank toegewezen gekregen in het koor van de 
Augustijnenkerk. Hier woonden de jongens van de 
Latijnse school de zondagse diensten bij. De bank 
was afsluitbaar en de rector beval een van de 
kostleerlingen, de custos of sleutelbewaarder, het 
deurtje te openen en te sluiten. Deze weigerde met 
nog drie kostleerlingen. De vier jongens werden 

daarop ’s avonds tussen 8 en 9 uur op straat gezet. 22 augustus 1697 volgde over dit feit een 
spoedvergadering op het stadhuis. Besloten werd de rector, ondanks 16 jaar trouwe dienst, af te 
zetten daar dat een totale ruïne van de schole met zich sleept. Twee van de leerlingen kwamen uit 
Zeeland en waren kinderen van baljuw Eversdijck uit Goes. Dit gegeven woog zwaar mee bij de 
argumentatie van de Raad. Waarschijnlijk was de angst aanwezig dat de komst van een aantal 
Zeeuwse leerlingen zou worden afgezegd. 
Binnen een week hadden de curatoren een kandidaat op het oog, Samuel Munkerus: Alsoo seer 
uijtnemende goede getuijchenissen, ooc van de Heeren professoren van Leijden, ons voorcomen van 
D.N. Munckerus tegenwoordigh rector tot Leeuwarden is met eenparigh. van advysen geresolveert de 
beroepinge van ons rectoraet met alle de ordinaire emolumenten (extra voordelen) op denselven te 
confereren. 
Munkerus beraadde zich op dit beroep, daar zijn salaris in Leeuwarden f 1.000 bedroeg, terwijl 
Dordrecht hem f 800 bood met onder meer 350 tonnen turf. Hij stelde voor van de turf af te zien en  
f 1.000  te gaan verdienen, wat door de Raad werd goedgekeurd.  September 1697 betrok Samuel 
Munkerus de rectorswoning. 



De Latijnse school met het rectorshuis stond op de hoek 
van de Nieuwstraat en het Augustijnenkamp. 
Oorspronkelijk was dit het klooster van de Grauwe 
Zusteren of Clarissen en werd na een grondige 
verbouwing geschikt gemaakt voor de Latijnse school, 
alwaer de Jonckheyt de Latijnsche ende Griecsche talen, 
als oock de beginselen van de Philosophie zoude leeren.  
Van het exterieur of interieur van het schoolgebouw zijn 
geen afbeeldingen bekend. In de Dordrechtsche Arcadia, 
geschreven door conrector Lambert van den Bos, 
uitgegeven in 1701, staat alleen vermeld dat op een 
steen uit 1579 boven een dichtgemetselde deur het 
volgende vers stond: 

Qui fuit idolis sacratus tempore longo 
Nunc Christo & Studiis, est locus iste sacer, 

dat is 
Dees plaets, gedoemt ten dienst van d’Afgoôn langen tijdt, 

Is Christus eynd’lijck en de Konsten toegewijdt. 
 

In november 1697 hield de nieuwe rector zijn Oratio inauguralis: inwijdingsrede, uitgesproken bij  
de aanvaarding van zijn ambt: De literarum cum in pace tum in bello necessitate (Over het nut van  
de letteren, zowel in vredestijd als in oorlogstijd). Het was een goed gekozen onderwerp, daar de 
Republiek in oorlog was met Frankrijk (de Negenjarige Oorlog, 1688-1697) en er vredesonder-
handelingen plaatsvonden. 
Munkerus werd in zijn tijd beschouwd als een uitnemend Latijns en Nederduits dichter. In datzelfde 
jaar droeg hij een gedicht van twaalf pagina’s op aan het stadsbestuur ter gelegenheid van de op 20 
september 1697 bereikte vrede van de Negenjarige Oorlog: de Vrede van Rijswijk. Het werk werd in 
druk uitgegeven bij Joannes van Braam, stadsdrukker bij de Vismarkt (1698) onder de titel Vreede-
zang aan de Ed: Groot Agtbare Heeren van Dordrecht, Eerbiedig toegeëigend, door Samuel Munkerus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Het jubeljaar 1700 
Met het naderen van de eeuwwisseling werd door vele auteurs een Carmen saeculare of 
eeuwfeestgedicht geschreven, waarbij ook de Latijnse school niet achterbleef. 
Zo schreef rector Samuel Munkerus een Latijns eeuwdicht, getiteld Festivas XVII. a Salute parta 
Seculi, opgedragen aan de regerende burgemeesters. Bij het gedicht was een prent geplaatst, 
ontworpen door Munkerus. Het eeuwdicht werd uitgegeven bij Cornelis Willegaarts, boekverkoper in 
de Wijnstraat, bij de Beurs.  

 
De leraar klassieke talen, Dirk Heringa, schreef een verklarend gedicht bij de prent. Kort samengevat 
verbeeldt de zonderlinge prent het volgende:  
Links staat een priesteres die een Pallasbeeldje boven een brandend altaar houdt. Rechts strooit de 
godin Hebe wierook op een altaartje. Tussen de priesteres en Hebe gaan enkele cupido’s, van wie er 
één een vlag draagt met het opschrift Sec……XVII en daartussen het Christusmonogram PX. Boven de 
cupido’s staat een grafnaald met op de spits een feniks die herrijst uit de vlammen en op de 
achtergrond de tempels van Vesta en Janus. Aan de onderzijde van de prent is de Dordtse Maagd 
afgebeeld tussen de wapens van vier burgemeesters: Meyndert van Segwaert, Rudolph Eelbo, 
Abraham Stoop en Pompejus de Roovere. Achter de wapens zijn gekruiste Fasces of bundelbijlen 
weergegeven. Het gedicht van Heringa eindigt als volgt: 
 

MUNKERUS toont hier door en ’t Jaar en Eeuw met kragt 
En wenscht dat ’t Aardrijk zie SATURNUS gouden tijd; 
Dat DORD nog menig eeuw in vreê en vreugd verslijt. 


