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HENRICUS RATERINK, BURGEMEESTER VAN GOOR, EN DE ZILVEREN BEKER

door dr H. J. JAANUS
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Zilvc ren beker yon Ilcnriru i Ratcrink,
{Prov. en At'erijssels /r.li.seum, Ziolle j.
Rotta,rdan.

burgcnteesier t'un {ioor, ntt,t
l;ottt. I l. .laanus, A msíartlatn :

yucrtal l(t67, ltoogte 16,5 cM
vcrgro ting. J. A. D. Baggerman,
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rsnilcus RAïERINK, BURcEMEEsTER vAN Goo& EN DE ZILvEREN BETER. ,

2. Deel van het randschrift met narhen op de zilvcren burgemeestersbeker van Ílenrtcw Rateshk,
Goor 1667.

Op zoek naar wat biizonderheden over Ecnricus
Rrt€rink en ziin echtgenote Geertruide toe
Llcr, voorzaten van mijn vrouw, kreeg ik kennis
yan het bestaan vÍm een zilveren beker, die u
op de voorpagina afgebeeld ziet. De namen van
de *hteliedea staan erin gegraveerd en achter
hun namen het jaartal 1667. Midden op de be-
ker, die 16.5 cm hoog is, bracht de gÍaveur een
gedeeld schild aan: klaverblaadjes en een koren-
aar, er! het huhmerk. Het schildje hing hii op aan
een lint er om het geheel wat op te wolijken
maakte hli qgn speels kader van tw€e takken
met blrdcrcn, yan onderen bijeengehouden door
een strik.

Het Provinciaal en Oreriissels Museum tc Zwolle
*:tit deze beker en u kunt hem daar vinden in
de benedenkamer rechts, in een vitrine pëta-
leerd als Avondmaabbeker. Bliikbaar meende
meÍ van doen te hebben met een geschenk vdn
de familie aan dehervormde gemeente van Goor.
Creen weernd idee op zict.zelf , maar toch blijkt
de betiteling onjuist. Daatover nu 't een en an-
dsr.

À.A. Yorsterman yan Oyen heeft van deze'
kroes een bescffiving gegeven in zijn 'Ge-
§achtsliist der Íamitie Toe Laer'. Hij schrijft
daar op btz. 15 de veronderstelling neer, dat de'
ze beket n 1667 vervaardigd zou zijn, toen
Raterink burgemeester van Goor werd. Dcze
veronderstelling is niet juist.
Opvallend is, dat aan Vorstorman, wiens werkje
iÍ 1890 te 's Gravsnhage het licht zag, kenneliik
is ontsaan, dat reeds op 2 juli 1883 mr J.I. van
Doominck in de hov. Overijsselsche en Zwol-
schc Courant een artikel publiceerde over'§rcds-
zilverwerk van Goor', - dit naaraanleidingvan
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een tentoonstelling.l)
Van Doorninck kende nameliik een resolutie
der Goorse burgemeesters, dic aldus luidt:

'Op huiden den 20en Februarii 1657 hebben
wii, onders t. Botgemeesteren, voor oni ende onse
&tccessoren tat dienst ende vercyrtnge vafi owe
Stadthuis geresolveert eade goet gevonden, ende
voor vast gestelt, dat die kinderen oííte erffge-
nomen van den weleken Borgemeyster comt
te sterven, an ons oÍfte den nae ons comenden'
Borgemeesteren, inwendlch den tydt van een

Jaer an den in leven rynde heren vdn die Ma'
gistraet, ten profite ak voren sullen uittkieren
ende wel betalen viiÍf ende twintich gulden tot
eene gedachtenisse om daeman tot een memo'
rie »an den selven eenen silveren beker offte
poccael met haer daerop gestelt wspen.ge'
maeckt te worden. In waerheits orkunde heb-
ben wii tegenwoordich siinde Borgemeeste1en
deze daervan opgerichtede acte met orue sub'
scriptie bevestiget . . .'

Van deze bekers zijn er een stuk of vier bekend.
De hier afgebeelde is door de farnilie geschon-
ken, nadat burgemeester Raterink op 3.9.1666
'onverwacht aen die bran&ieckte op 't beste von
zijn leven' was gestorven. Dit laatste bericht"
uit het Goorse kerkboek, zal betrekking hebben
op wat ook genoemd werd'do hete ziekte', oen
epidemisch optredende builenpest. , , 

,

Genealogisch gesprokcn: Wti ziin over Raterinkls
oinde ingelicht; over ziin herkomst ontbreken
mij tot heden gegevens.

Hij was gehuwd met Geertruida toe Laer, doc-h-
ter van Roeloff toe Laer (1596-1676) en? ? t 2\.
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Van hat ktoost uit het gezin Raterink interes.
s€€rt ons, met het oog op de kwartierstaat, het
'meest de dochter Gesina. Zij ondertrouwde
15.3.1693 te Goor met ds Eoseas Meiling, die
van ló87 tot zijn dood op 8.4.1716 hervormd
predikant te Goor was. Gesina stierf 3 . I 0. I 73 2.

Vss dc efideÍe kinderen-Ratorink kennsn w0
nogr

Cetharint" die 16.4.1676 te Goor trouwde met
Rutgcrus Cuiper, predikant tc Rekken, zoon
Yan burgemecster Jan CuiPer.

Yoorts: trcob, terwalter' en richter van Kc-
dingcn, die in 1ó76 te Hengelo trouwde met
Petronellr Aleide §tuer, dochter van Jan Stuer,
rsntmoestcr der kapittelgoederen te Utrecht.

Mogelijk hadden de Raterinks nog een zoon
fohenres, die 6.5.1661 werd ingeschreven als

student aal de lllustore school te Deventer.

Henricus Raterink bekleedde in Goor venchil-
lende functies; zo v/as hij provisor van het
St, Aanen-grsthuis.

Een onverkwikkelijk maar amu§ant voorval,
waarbij Raterink betrokken was, hebben de dr.s
À. en G. ten Doesschate opgenomen in'De ge'
sehiedenis van het Doeschot bii Goor en van
de familie ten Daesschate'3). Op b12. 34 maken
ríë kennis met Mette Schouwink, weduwe van
Coesfelt. Zij begon in 1659 een pÍoce§ tegen dc
rradsman van Berent ten Duisschotte nl. tegen
de procurcur Raterink. Zii beschuldigde hem
eran, dat lUi haar 13.5.1658 binnen Dclden
in de herberg'de Krocne' in publiq gelagh met
onbehoor[icke onbeschaemtheidt' had bejc-
gend, ja zelfs zou hij tot haar gezegd hebben
'du duvelinne' sn haaÍ beticht hebben van hek-
serii. Z4 zou een zeef gebruiken, die zij liet
rorddraaien, uit de bewegrng waaÍvan zij ver-
borgen dingear kon te weten komen, bijv. wat
een* persoot, die daarbij tegenwoordig was,
dachÉ). Raterink repliceerde, dat 'die anlegger-
sche' (= aanklaagster) door teveel drinken haar
aerstant verswacket' had, ja hij sprak van 'haer
bekende swackheyt van harssenen'. Dat ziizicln
dikwlils aan de drank te buiten ging, liet Rate'
riak bevestigen door getuigen, o.a. door Chris"
toffer Stuer. Deze Stuer gaf schriftetjk getuige'
nis: '. . . dat Mette Schouwing tea mynen huysc
(= de herberg't Witte Peert te Goor) is gewest

- . . datse doemaels gesecht heft, die Doctoren
hadden daerin (nl. in haar proces) gewesen als
schelmen, eade heft doemaels 2 kanno wiins
vertert soo dat sil droncken was, ende Geert ten
Duyschate slaande voor die cop dat hij over die
banck is gevallen, als meede hef! sie drie glazen
an sfucken gesmieten, - noch bekenne ick an

mijn oom Hendrick Pothoffs huys (= de hsrbsS
Het Wapen van Overijssel) voer omtÍont drig
maenden Mette Sctrouwing gevonden, cit&n
drinckende, dewiil sie droncken was'. H* hÉt
pÍoces afliep, weten wo niot, want dt lsotii&;
tie ontbreekts ).

Mocht iemand ondcr de lozers aanvullfuspi nË
ton te bieden, zo mag hij (of zii) zic;h overtuifÉ
houden van mijn erkerteliikbeid. : : 1 :1 ;..1i
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Noten: " ",:',];;]
1. dit artiket is later opgenomen in eerr burite{ :tllt

2.
3.
4.

Overijssels Verle,flea', deel III. . , , ,,.: ,:,tr., ,

zie ook Ned. Patt , 41ste jrg f 955. , ,: ' : , .' l'

Utrecht 1950.
over deze vorm varr wiehelen, zie Ned-Àrdt t K*'
geschiedenis, dl XXIX, bl'. l25. ' 1 ;:':i::'

§. R.À ZwoUe, rechterlarch. van GooÍ, dl4ï.:': : . ::l':':

De fotos bij dit artikel werden gomaalct dooq É1" J*
nu& Amsterdam; de vergotingen vervatdigd dooa
I.e.D. Baggerman, Rotterdanu r, ':'r :.:.

Het wapen op de bek* ven burgemiettct::..
Henricut Ratertnk, Goar 1667. '.. ):
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dr H.J. Junus, geboren 1906, studeerde theologie m
de C.U. van Amsterdam. Luthers pÍedikant, achter-
eenvolgens te Monnikendam, Nijmegen €n Rotterdam,
thans te Zeist. Promoverde in 1950 an de R-U- te
Leiden 9p pÍcfschrift'Hervormd Delft ten tijde van
Arent Comelisz (15?3-ló05)'. De voorctudie hieril
en lateÍ historisch onderzek te Rotterdam hielden de
belmgstelting in genealogie levendig.


