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Deze week vervolgt Mijn weekblad de serie fami-

lieverhalen. Met een prentje van een evenement in 

de Villa Maja.  

 

 

 
 

In het tijdschrift Quest Historie troffen mij deze 

dragers van de Militaire Willemsorde. 

 

De dochter van een zeeheld 
 
Toen Jan Roeland Carpentier  overleed in 1773 was 

zijn dochtertje Sara pas acht jaar oud. Het weesje 

groeide op bij vriendelijke mensen in Harlingen en 

trouwde in 1797 met de fiere marineofficier Jacobus 

van Maren. Twee jaar later maakte deze Jacobus 

van Maren (geboren ca 1763) zich onsterfelijk met 

een heldendaad die mr J. van Lennep heeft 

beschreven in zijn geschiedenisboek voor de jeugd. 

De gebeurtenissen speelden zich af toen de 

Engelsen in hun strijd tegen Napoleon van plan 

waren in Holland troepen aan wal te zetten.  
Een kanonneerboot, die terzelfder hoogte lag, week onder 

Schiermonnikoog, doch werd aldaar vervolgd en door 

schepen omzet. Geen middel tot verdediging ziende, 

zond de luitenant Van Maren, die er het bevel over 

voerde, al zijn volk naar wal, op drie man na, met wier 

behulp hij het geschut vernagelde, en de draaibassen over 

boord wierp: waarna hij, op het ogenblik dat de 

vijandelijke brik hem de volle laag gaf, en de overige 

vaartuigen hem tot op een snaphaanschot genaderd 

waren, zijn schip in brand stak. Nauwelijks zagen de 

vijanden de vlam uitbarsten, of, een ontploffing vrezende, 

stoven zij uit elkander: van welke omstandigheid Van 

Maren gebruik maakte om, nevens zijn krijgsmakkers, 

met de jol het land te bereiken. (Uit: mr J. van Lennep, 

De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, 

aan zijne kinderen verhaald, deel IV pag.159.) 

Historische puzzels (18) 
 

Rangschik de cijfers 0 t/m 9 zodanig dat hun som 

100 is. Handhaaf de volgorde. Geen breuken. 

 

Oplossing zeventiende puzzel: Zorg dat de som na 

uw beurt gelijk is aan een getal uit de reeks 1, 12, 

23, 34, 45, 56, 67, 89. Begin met 1. 

 

Een paar jaar later werd hij geridderd door koning 

Lodewijk Napoleon. In 1813 raakte hij nog 

krijgsgevangen in Engeland, maar hij werd op 

erewoord vrijgelaten. 

Toen hij overleed op 13 maart 1816 vluchtte zijn 

vijftienjarige dochter Jacoba Hubertina van Maren 

(geboren op 18 december 1800) in de armen van 

Gerardus Abraham Sevenhuysen, een achterklein-

zoon van de Amsterdamse banketbakker. Het werd 

een vruchtbaar huwelijk, gezegend met dertien kin-

deren, zes zonen en zeven dochters. Zoon Jan Wil-

lem was toen een knaap van twaalf jaar. Hij volgde 

de voetsporen van zijn vader en het is zijn naam die 

we aantreffen in het tijdschrift Quest als drager van 

de Militaire Willemsorde.(zie illustratie). 

 

 
 

Voor de Dag van de Ouderen kwam wethouder 

Johan van Wolfswinkel voorlezen in de Villa Maja.  


