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Na twee dubbelnummers ontvangt u nu een maanduitgave van Gens Nostra. Door te beginnen 
met twee dubbelnummers verkreeg de nieuwe redactie meer tijd voor een betere planning van 
de inhoud van het blad in de komende edities. Vanaf nu zal Gens Nostra in de eerste dagen van 
elke maand in uw brievenbus vallen. 
Het meinummer dat nu voor u ligt begint met een tweetal grote artikelen. Het eerste is van de 
hand van Petronella Elema en getiteld: “Frijns: Van Leiden naar Groningen“. Het betreft een 
genealogie van de familie Frijns die begon in Groningen en via Leidse bronnen zijn oorsprong 
blijkt te hebben in het Duitse Düren. Het is een interessante zoektocht naar een familie die met 
verschillende patroniemen en naamsvariaties in zeer uiteenlopende delen van ons land verbleef. 
Een zoektocht waarvan de lezer veel kan leren. 
Het tweede artikel is van de hand van Harmen Snel en getiteld: ”Albert Houtslag, een ‘voornaam’ 

Bij de voorplaat

Schilderij van Isaac Claesz. van Swanenburg (Leiden, 19 augustus 1537 - aldaar, 10 maart 1614).  Hij schilderde onder ande-

re een serie voorstellingen van de wolbereiding voor de Lakenhal. De Lakenhal werd in 1642 gebouwd en geldt als een van 

de hoogtepunten van het Hollands classicisme. Tot 1800 diende het gebouw ter keuring en opslag van het Leidse laken. 

Hier kwamen de gouverneurs en staalmeesters van het lakengilde bijeen.
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zakkenroller”. Het is het eerste artikel uit de in onze vorige Gens Nostra reeds aangekondigde 
reeks van artikelen getiteld “Op het slechte pad”. In deze reeks wordt de levenswandel van ver-
schillende voorouders die de wet overtraden en daardoor in aanraking kwamen met het toenma-
lige rechtssysteem beschreven. Hierbij valt de nadruk op zgn. criminele netwerken en relaties die 
toen ook al een belangrijke rol speelden. Het eerste stuk gaat over ene Albert Houtslag, geboren 
in 1792 te Alkmaar, die rond 1818 zijn “carrière” begon in Amsterdam. We stuiten op instituties en 
gebouwen die we nog niet kennen en leren iets over de praktijk van de rechtspleging en wijze van 
herintreding in de maatschappij in die dagen. En we leren hoe en waar we moeten zoeken om daar-
over meer te weten te komen, mochten we ooit zelf stuiten op een criminele voorouder waarover 
we meer willen weten. 
Het eerste korte verhaal gaat over de naamgenoot van de auteur Wijnanda van der Vaart, ook 
ene Wijnanda van der Vaart die echter twee eeuwen eerder in Utrecht leefde. Iets wat niet vaak 
voorkomt. Maar hoe zit het nu precies in elkaar? 
Het tweede korte verhaal, van de hand van Hans Noppen, bespreekt kort de ontwikkelingen van 
zijn familienaam van 1655 tot op heden. Van een gewone spelling van zijn naam via vele varianten 
naar een meer chique (dubbele naam) en weer terug naar een gewone schrijfwijze. Een leuk “spel 
van naamvariaties” en hoe deze variaties tot stand kwamen. 
We presenteren ook weer onze vaste rubrieken Digitaal, Boeken en Tijdschriften. Deze keer bevat 
Digitaal een artikel waarin kritisch wordt gekeken naar het zoeken in de index van BHIC. In het 
algemeen wordt het zoeken op de websites van archieven door deze archieven zelf altijd positief 
aangeprezen, maar in de praktijk valt dat wel eens tegen. Hoewel er waardering bestaat voor het 
vele werk dat wordt verricht bij het via het internet beschikbaar stellen van archiefmateriaal is 
een kritische evaluatie soms zeer nuttig. Dit zowel als waarschuwing voor genealogen die daar ge-
bruik van maken als voor de website-beheerders die door de grote druk vaak te snel overgaan tot 
het vrijgeven van een website voor gebruik door genealogen. Artikelen daarover van gebruikers 
zijn daarom zeer welkom; zie ook de extra oproep voor artikelen voor de rubriek Digitaal.
Als vanouds bieden de rubrieken Boekenrecensies en Tijdschriften weer hun overzichten aan ont-
vangen materiaal. 
We belanden nu bij de plannen voor de komende edities van Gens Nostra in 2014. Een voorlopig 
publicatieplan voor 2014 is opgesteld, met daarin een aantal actuele historische onderwerpen, 
die wellicht geschikt zijn om als thema voor een nummer te dienen. Allereerst dient te worden 
vermeld dat “Rijnland” het thema van Gens Nostra van begin september zal zijn. Met een aantal 
reeds in 2013 ingestuurde artikelen zullen we trachten met ons blad het familiegeschiedenis-eve-
nement “Famillement”, georganiseerd door Erfgoed Leiden en Omstreken op 8 oktober in Leiden, 
te ondersteunen. Als er voldoende bijdragen binnenkomen vóór 1 juni naar aanleiding van onze 
oproep voor het insturen van artikelen gewijd aan de Eerste Wereldoorlog, zal het novembernum-
mer hieraan gewijd zijn.
Voorts doet de redactie naast een algemene oproep voor het insturen van artikelen voor publi-
catie in Gens Nostra een bijzondere oproep voor het insturen van artikelen, kwartieren en por-
tretten die geplaatst kunnen worden in het voor het voorjaar van 2015 geplande themanummer 
getiteld “Napoleon en zijn invloed op en gevolgen voor het leven van onze voorouders”. Dit naar 
aanleiding van de 200 jaar geleden in 1815 uitgevochten slag bij Waterloo, die een definitief einde 
maakte aan de Franse overheersing van grote delen van Europa en daar ook zijn sporen achter-
liet. Veel voorouderonderzoek speelt zich in deze tijd af en wordt er door beïnvloed. De oproepen 
staan ook op onze Gens Nostra webstek van de NGV website. 

Wij als redactie hebben ons best gedaan om weer een interessant blad voor u te maken en wensen 
u veel leesplezier.

Frits van Oostvoorn
Hoofdredacteur Gens Nostra
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Van twee verschillende kanten kwam ik bij de genealogie Frijns terecht. Zelf had ik al 
enige tijd een artikel over een stad-Groninger familie Rassers in portefeuille en één 
van de leden daarvan was met een meisje Frijns getrouwd. Anderzijds kwam er ook 
een vraag vanuit Utrecht naar de herkomst van een (maar niet dezelfde) voormoeder 
Frijns uit Groningen. De ouders van beide nichtjes lieten zich nog wel vinden, maar 
de grootouders... dat was een ander verhaal. Speculatief vond ik een doop in de aan-
gewezen geboorteplaats (Delfzijl) die in aanmerking kon komen voor de gezochte 
Isaack, al droeg de gedoodverfde vader geen familienaam. Toen uit datzelfde echt-
paar ook nog een Henricus geboren bleek te zijn (de naam van Isaack’s broer) waren 
we een hele stap verder. Ook de vernoeming paste mooi in elkaar. Vreugde alom!

Frijns: Van Leiden naar Groningen

PETRONELLA J.C. ELEMA

Zijlpoort, Leiden (gebouwd in 1667 naar ontwerp van Willem van der Helm)
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Deze voorlopige stamvader Jacob kwam – volgens welge-
teld één vermelding – uit Leiden en droeg een veelheid aan 
namen: Bussier (1685), Palems (1688) en tweemaal Paschijrs 
of Paschiers (1686, 1694). Kennelijk waren het benaderingen 
van zijn patroniem en aangezien Passchier in het Noorden erg 
weinig voorkomt wees dat erop dat een herkomst uit Leiden 
niet onwaarschijnlijk was. Het kostte tijd om een beetje inge-
schoten te raken op de website van het Leidse archief, maar 
uiteindelijk lukte het mij toch om ter plaatse nog een oudere 
generatie te achterhalen!

Tijdens het onderzoekje werden ook notities gemaakt over de 
enige andere familie Frijns (Friens, e.d.) in de provincie. Dat be-
trof het gezin van de schoolmeester Felten Frijns, die ik in één 
moeite door als bijlage wilde opvoeren. De voornaam Velten 
(of Felten) is óók zeldzaam, ik vond zijn doop dan ook niet in 
Groningen. Ik keek voor de zekerheid in Leidse bronnen, maar 
bevond dat voor die plaats hetzelfde gold en dat zijn doop daar 
evenmin aanwijsbaar was. Hij bleef dus verwezen naar een bij-
lage. Totdat, op zeker moment, iemand mij de nog juist iets ou-
dere vermelding van ene Felten Passchiers aanleverde... Toen 
heb ik hem maar als (jongere) broer van Jacob Passchiers op-
gevat – en opgevoerd. Maar zijn doop vond ik in Leiden helaas 
niet, ook niet (zoals bij Jacob) in een latere instantie.

Overigens kreeg ik ook nog de suggestie aangereikt dat Frijns 
misschien een verkorting van het patroniem Severijns ge-
weest is. Dat bleek een schot in de roos... voor de (grote) Lim-
burgse familie Frijns. Voor het hier behandelde geslacht heb 
ik dat echter niet kunnen verifiëren, noch in Groningen, noch 
in Leiden. Er werd slechts éénmaal over Severijns gesproken, 
namelijk bij Abraham Freijns (I-1), en dan nog postuum, op het 
moment dat zijn weduwe hertrouwt. Gezien de nonchalante 
manier waarop in de Leidse doop- en trouwboeken met namen 
werd omgesprongen, hecht ik daar niet al te veel waarde aan.
Het ziet er verder naar uit dat de hierboven genoemde meisjes 
Frijns ook meteen de enige lijnen zijn waarlangs nakomelingen 
uit deze familie stammen.

Genealogie

I.  Wouter (Jacobs?) (Frijns?), vermoedelijk van Duuren 
(Düren in het Rheinland, Nordrhein-Westfalen), trouwt 
mogelijk Belijtgen (IJtgen?) 

 Verondersteld wordt, dat de vrouw van Wouter identiek is 
aan Ytje Christoffels van Limborch, doopgetuige in 1667. 
Omdat zowel Fijtje als Catharina een dochter Belijtgen 
hadden, is haar die naamsvorm toegedacht (in deze recon-
structie zijn de voornamen Belijtgen en IJtgen identiek). 
De volgende vermeldingen als doopgetuige komen voor:

 IJtgen Wouters, getuige bij dopen in de naaste omgeving 
van Fijtje Wouters in 1677 en 1683 en, als IJtje Frijns, in  
1657. 

 Sijtien Vriends, doopgetuige bij Fijtjes derde kind (in 1649).
 Ytje Christoffels van Limburg, doopgetuige bij het oudste 

kind van Catharina Wouters (1667), ook voorkomende als 
doopgetuige bij andere kinderen uit dit gezin en wel als 
Ytje Wouters (1670) en als Ida Wouders (1676).

 Bij de 200e penning van 1674 staat dat de erven van ‘Wouter 
de Fries’ in de Havenbon (daarin liggen zowel de Zijlpoort 
als de beide Havenstraten) ƒ 50.0.0 moeten betalen. Het 
lijkt aannemelijk dat die erven de weduwe en kinderen van 
Wouter Frijns zijn geweest; hij moet dan vóór dat jaar zijn 
overleden. De chronologie wijst verder uit dat hij en z’n 
vrouw toch wel voor 1600 moeten zijn geboren, waaruit 
volgt dat IJtge Wouters in 1683 hoogbejaard was. Of was 
dit tóch een verder onbekende dochter uit dit huwelijk, en 
niet de moeder zelf?

Uit dit huwelijk:
1.   Abraham Freyns (Frins), lakenpapper, ketenpapper 

(1646), overleden vóór 1650, trouwt (voor circa 1640) 
Elsgen Joris Muijssers, overleden vóór 1656.

  Elsgen ondertrouwt (2) Leiden 16 januari 1650 Leenaert 
Schenck, van Duyren, lakenwerker (Leenaert onder-
trouwt op zijn beurt (2) Leiden 24 oktober 1656 Griet-
gen Jans van Mets, van Sonsbeeck).

  Medio 1646 is er sprake van een huurceduul tussen 
Abraham Frins, ketenpapper, en de meester-tim-
merman Philips Huijbertsz van Grootenhuijssen.1 
Abraham (hij ondertekent - leesbaar - met Abraham 
Freins) huurt voor drie jaar vanaf Meidag van dat jaar 
een nieuwgebouwd huis, gelegen in de “vergrootinge 
(nieuwe uitleg) buiten de Zijlle aen de oostzijde van de 
Heerestraet”, voor ƒ 200.

  Bij haar tweede huwelijk begin 1650 was Elsgen Joor-
is woonachtig aan de Heeregraft en weduwe van 
Abraham Severijnis (sic!). Voor haar verscheen haar 
oudmeui (oudtante) Anneken Henricxdr, wonend aan 
de Marendorpse Achtergraft; voor Leenaert was 
het Willem Dircx, een bekende die evenals hij aan de 
Vrouwencamp woonde. In oktober 1656 was ook Els-
ge overleden en hertrouwde haar man.

  Bij Elsges tweede huwelijk moesten uiteraard eerst 
de kinderen worden afgekocht. Dat waren Isaac, Jacob 
en Marija en over hen werden tot voogden aangesteld 
Pieter Fredericx Snaeckenborch, parchementmaecker, 
als aangehuwde oom, Harmen Flours (?) van Snaecken-
burch, “mr. Cleermaeker”, als neef.2 Pieter Fredericks 
was inderdaad aangehuwde oom: hij was in 1646 met 
Fijtgen Frijns getrouwd, waarmee tevens is aangetoond 
dat Abraham en Fijtgen broer en zuster waren.

  Zes jaar later was, zoals gezegd, niet alleen Elske 
overleden, maar ook de twee kinderen Maria en Jacob. 
Alleen Isaac was toen nog in leven; met zijn voogden 
maakte de stiefvader Lenaert Schenck een overeen-
komst.3 Naast de oom Pieter Fredericx van Snaecken-
burg was inmiddels vanuit de weesmeesteren Jan Se-
creve beëdigd als voogd4 en tezamen regelden zij, dat 
Isaacq nog ƒ 244 van zijn stiefvader zou ontvangen. 
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Dat geld werd tot zijn meerderjarigheid (in 1670) vast-
gezet.
Uit het huwelijk van Abraham Freyns en Elsgen Muijs-

sers:
a.  Marija Frijns, geboren circa 1641 (in januari 1650 

acht jaar oud), overleden vóór 1656.
b.  Abraham Vring, gedoopt Leiden (Hooglandse kerk) 

24 mei 1643 (zoon van Abraham Vring en Elske 
Vring, getuigen Harmannus Maubach en Geertruijt 
Hendricsdr).

c.  Wouter Freyns, gedoopt Leiden (Hooglandse kerk) 
6 november 1644 (zoon van Abraham Freyns en 
Odilia Freyns (sic!), getuige Wouter N.; de naam 
van het kind was oorspronkelijk ingeschreven als 
Fytrien, maar dat is doorgehaald).

d.  Isaac Freijng, gedoopt Leiden (Hooglandse kerk) 1 
juli 1646 (zoon van Jacob Freijng, getuige Janneken 
Sandersdr).

 Uit een kwitantie van 7 december 1670 blijkt dat 
Isaacq, als nu ‘voljaerde’ soon van Abraham Frins bij 
Elsje Meijser, zijn erfdeel heeft ontvangen. 5 Wat er 
daarna van hem geworden is, is onbekend.

e.  Jacob Freing, gedoopt Leiden (Hooglandse kerk) 28 
april 1646 (zoon van Abraham Freing en Neeltgen 
Freing), overleden vóór 1656.

2.   Passchier Woutersz, volgt II.
3.   Fijtjen Ferijns (Friens, Vrients), van Duyren (Duuren, 

Duitsland), overleden na 1683, ondertrouwt Leiden 1 
maart 1646 Pieter Fredericxz Snarenberch, geboren 
Leiden circa 1625, perkamentmaker, zoon van Frede-
rick Snarenburg en Lidia Louris.

  Bij de ondertrouw woonde de bruidegom in het Clooster 
van Nazareth, voor hem getuigde zijn schoonvader (in dit 
geval: stiefvader) Isaack Fransz de May (de Man), met 
hetzelfde adres. Aan bruidszijde verscheen haar moeie 
Aeltgen Denijs; beiden woonden in de Bouwenlouwen-
steech. Ook Pieters ouders woonden in het Clooster van 
Nazareth. Zijn moeder Lidia Louris, weduwe van Frede-
ric Snarenburch, ondertrouwde Leiden 1 mei 1640 met 
Isaac de Man.

  Kinderen van Pieter en Fijtje werden onder een veel-
heid van oudersnamen gedoopt. De voornaam van Fijtje 
werd in mindere mate verbasterd, maar haar patroniem 
en familienaam variëerden aanzienlijk. Ze kwam voor 
als Ariaens en Ariens, als Pieters, als Vrients en Frijns 
(waarvan Krijns dan weer een variant was) maar dus ook 
tweemaal als Wouters. In juni 1683 waren Pieter Snaar-
enberg en Fijtjen Wouters getuige bij een zoon van 
Isaac Pieters Snaarenberg (mogelijk hun zoon en even-
tueel Fijtjens stiefzoon, omdat ik zijn doop niet kon ach-
terhalen) en een maand later waren zij getuige bij een 
kind van hun dochter Lijsbeth Snarenburg, samen met 
Jtie Wouters. Dit kan een zuster van Fijtje zijn geweest; 
ze getuigde ook (als IJtgen Wouters) in 1677 bij een kind 
van Belijtgen Snarenburch, Fijtjes oudste dochter.

Uit het huwelijk van Fijtjen Ferijns en Pieter Snaren-
berch, gedoopt te Leiden:

a.  Belijtgen van Snarenbergh, gedoopt (Hooglandse 
kerk) 16 december 1646 (dochter van Pieter Fred-
ricksz van Snarenbergh en Fijtgen Ariaensdr, getui-
ge Abigail Louwerensdr).

b.  Lijsbeth Snarensberch, gedoopt (Hooglandse kerk) 
12 maart 1648 (dochter van Pieter Snarensberch en 
Sijtien Pieters, getuige Jan de Vriendt en Lijsbeth 
Stevens).

c.  Frederijck Pieters, gedoopt (Hooglandsche kerk) 
19 oktober 1649 (zoon van Pieter Fredericksz en 
Fijtien Vriendts, getuigen Pieter Maertensz. en Sij-
tien Vriendts).

d.  Frederick Snarenberg, gedoopt (Marekerk) 20 fe-
bruari 1651 (zoon van Pieter Snarenberg en Sijtje 
Vrients, getuigen Pieter Maertens en Lijdia Louris). 

e.  Johannes Snarenborch, gedoopt (Marekerk) 14 
april 1653 (zoon van Pieter Snarenborch en Fijchien 
Frans, getuigen Rijnsien Jans en Lijdia Louweris).

f.  Elisabeth van Snarenburch, gedoopt (Marekerk) 9 
mei 1655 (dochter van Pieter van Snarenburch en 
Fijtgen Ariens getuigen Fredrick Snarenburch en 
Catalijntgen Wouters).

g.  Abraham van Snarenburgh, gedoopt (Hooglandse 
kerk) 22 april 1657 (zoon van Pieter Frederijcksz 
van Snarenburgh en Fijtje Frijns, getuige IJtje 
Frijns).

h.  Frederick Snarenberg, gedoopt (Hooglandse 
kerk) 17 november 1658 (zoon van Pieter Snaren-
berg en Fijtje Krijns, getuigen Lourens Snarenberg 
en Mette Willems).

i.  Jacobus van Snarenburgh, gedoopt (Hooglandse 
kerk) 16 oktober 1661 (zoon van Pieter Fredericksz 
van Snarenburgh en Fijtgen Wouters, getuige  
Dieuwertgen Cornelisdr).

j.  Lidia van Snarenburg, gedoopt (Pieterskerk) 3 
augustus 1663 (dochter van Pieter Fredricksz van 
Snarenburg en Fijtjen Wouters, getuige Grietien 
Pieters).

4.  Trijntgen (later: Catharina) Wouters, mogelijk gedoopt 
Leiden (Hooglandsche kerk) 29 december 1638 (doch-
ter van Wouter Jacobsz, geen vermelding van moeder 
of getuigen), ondertrouwt Leiden 23 april 1666 Corne-
lis Fransz Groenevelt, trekwerker, van Leiderdorp.

  Bij de ondertrouw woonde Cornelis in de Groe-
nesteech, en hij werd vergezeld met zijn oom Mar-
cynie Claes van Cassel, die daar eveneens woonde. 
Catharina Wouters was jongedochter van Leiden, wo-
nende op de Middelwech, en werd vergezeld van haar 
zuster Fytge Wouters, in’t Clooster van Nasareth.

 Uit het huwelijk van Trijntgen Wouters (Frijns) en Cor-
nelis Groenevelt, gedoopt te Leiden:
a.  Maria Groenevelt, gedoopt (Hooglandse kerk) 1 juni 
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1667 (getuigen Pieter Snarenburgh, Maria Christof-
fels en Ytje Christoffels van Limburg).

b.  Elizabeth Groenevelt, gedoopt (Hooglandse kerk) 
17 februari 1669 (getuigen Martinus van Casel, Els-
ken Jans, Rachel de Windel).

c.  Belijtje Groenevelt, gedoopt (Hooglandse kerk) 7 
december 1670 (getuige Ytje Wouters).

d.  Judith Cornelis, gedoopt (Hooglandse kerk) 1 maart 
1673 (getuige Grietje Willems).

e.  Wouter Groenvelt, gedoopt (Pieterskerk) 29 juli 
1676 (getuigen Lijdia Hoet en Ida Wouters).

II.  Passchier Woutersz Vrins (ook: Passchier Wolterson), 
van Duijren (1643), drogetdrapier (1666), in 1670 woon-
achtig bij de Zijlepoort te Leiden, nog in leven december 
1691, trouwt (1) Hoorn 18 april 1643 Stijntjen Abrahams, 
van Lennip (Lennep, Duitsland), overleden Hoorn (vóór 
1655); ondertrouwt (2) Hoorn 8 mei 1655 (attestatie 
naar Naarden 23 mei 1655) Grietgen Jacobs van Qualen, 
vermoedelijk afkomstig van Bredstedt (Sleeswijk-Hol-
stein); ondertrouwt/trouwt (3) Leiden (voor schepenen) 
30 juli/25 augustus 1670 Aertgen Jans (ook: Aegje), van 
Wesop (vermoedelijk Weesp). 

 Passchier woonde in 1643 in De Acht Huijsen te Hoorn 
(evenals zijn bruid), in 1655 als weduwnaar in Naarden 
(evenals zijn nieuwe bruid), in 1659 verbleef hij in Amster-
dam, in 1663 woonde hij aan de Westhavenstraat en 1664 
aan de Oosthavenstraat, beide te Leiden, en in 1670 bij de 
Zijlpoort, eveneens in Leiden (evenals zijn bruid). Helaas 
is in Naarden niets gevonden rond het jaar 1655.

 Grietgen Jacobs kwam in 1666 (bij de akte van seclu-
sie) voor met de familienaam Van Qualen, en haar man 
als Frijns; bij andere gelegenheden is het eigenlijk altijd 
hun patroniem. Haar zuster Doretea Jacobs was bij haar 
huwelijk (ondertrouw Leiden 16 mei 1664, met Aelbert 
Woortman) afkomstig uit “Breetstee” (Bredstedt, Slees-
wijk-Holstein); voor deze bruidegom verscheen Passchier 
Wouters als ‘bekende’, voor de bruid haar zuster Grietgen 
Jacobs. Alle partijen woonden Oosthavenstraat. 

 Te verwachten valt, dat Grietje dus ook uit Bredstedt af-
komstig was, maar zo’n vermelding is nergens aangetroffen.

 Die akte van seclusie6 gaf dus van Passchier en Grietgen 
de wederzijdse familienamen. Ook bleek hieruit, dat bij 
het overlijden (te Hoorn) van Passchiers er meer schul-
den dan baten waren geweest, zodat zij aan zijn voor-
dochter Grietje niets verschuldigd waren; hij heeft haar 
naar stands gelegenheid opgevoed en grootgebracht, en 
mocht zij nog eisen stellen, dan kreeg zij niet meer dan 
haar legitieme portie. Over de “andere kinderen” werd 
verder niets gezegd, en omdat de weeskamer was uitge-
sloten van bemoeienis, kunnen we in deze bron over hen 
geen gegevens meer verwachten.

 Bij Passchiers laatste huwelijk trad voor de bruide-
gom Jan Minné als bekende op, en voor de bruid Fytgen 
Vrients, ook als bekende. Dat kan/zal dan de zuster van 

Passchier geweest zijn. Een kind van Passchier Woutersz, 
Westhavenstraat, werd op 20 mei 1663 in de Hoogland-
sche kerk begraven. Van Passchier is verder niet zo heel 
veel te vinden in Leiden. Hij legde op 25 april 1665 een ver-
klaring van goed gedrag af.7 Kennelijk is hij oud geworden: 
in 1643 trouwde hij voor de eerste keer (en wel in Hoorn), 
in 1691 was hij in Groningen om een dochter bij haar huwe-
lijk te vertegenwoordigen.

Uit het eerste huwelijk:
1.   Grietje Vrins, geboren tussen 1643 en 1655, genoemd 

1666.
Uit het tweede huwelijk:
2.   Hester Passiers, gedoopt Amsterdam (Lutherse 

kerk, onder patroniem) 6 april 1659 (getuige Lijsabet 
Janss).

3.   Rebecca Passiers, gedoopt Leiden (Lutherse kerk) 
16 januari 1662 (dochter van Passier Woltersen, ge-
tuigen Claes Koelbach en Anneke Hölterhoven). Een 
kind van Passchier Woutersz, Westhavenstraat, werd 
op 20 mei 1663 in de Hooglandsche kerk begraven. 
Dat zal allicht deze Rebecca zijn geweest.

4.   Rebecca Paschier, gedoopt Leiden (Lutherse kerk) 
20 maart 1664 (dochter van Paschier Wouter, getui-
gen Barber, Dorothea Jacobs, en Albert Wortman), 
ondertrouwt/trouwt Groningen (Nieuwe Kerk) 3/21 
december 1691 (bij de ondertrouw voor haar Paschier 
Wolterson als vader) Hindrick Jansen Sijcher, van 
Harforde, met Rebecca Passchiers, van Leiden, voor 
wie bij haar ondertrouw Paschier Wolterson als vader 
optrad.

5.   Jacob Passchier, volgt IIIa.
Vermoedelijk was ook een zoon van hem (uit het derde 

huwelijk?):
6.   Felten Passchiers/Friens, volgt IIIb.

Vermelding van ondertrouw en huwelijk van Passchier Wouters en  
Aertgen Jans, 1670
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IIIa. Jacob Paschiers (1694), ook: Bussier (1685), Paschijrs 
(1686), Palems (1688), gedoopt Leiden (Hooglandse 
kerk) 17 november 1665 (zoon van Passchier Woutersz 
en Grietje Jacobs, getuige Dorothe Pieters), lidmaat te 
Groningen op attestatie van Delfzijl (als Jacob Paschier) 
december 1694, soldaat onder kapitein Albert Aickema 
(1685-1688), ondertrouwt Groningen 26 september 1685 
(hij van Leiden, attestatie gepasseerd) Hendrickien Beu-
vinck (ook: Bovinghs), van Beilen (Drenthe).

 Jacob was vast en zeker lidmaat te Delfzijl, want hij 
bracht eind 1694 in Groningen een attestatie van aldaar 
in. Maar de lidmatenlijst ter plaatse vertoont tussen 
1685 en 1702 een lacune. De naam van zijn vrouw vond ik 
niet in Groningen (mogelijk was zij ten tijde van de ver-
huizing in 1694 al dood) maar zij was mogelijk identiek 
aan Hindrickjen Beubings, jongedochter bij’t Suiderdiep, 
lidmaat Groningen juni 1681; dat was dan vóór het huwe-
lijk.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Delfzijl:
1. Hindericus Jacobs, volgt IVa.
2. Isaäck Jacobs, volgt IVb.

IIIb. Felten Passchiers, later: Felten Friens (Velten Frients), 
bij zijn huwelijk van Groningen, schoolmeester, onder-
trouwt/trouwt (1) Groningen 2/22 juni 1702 Cathaleine 
Puthuis, gedoopt Groningen (Nieuwe Kerk) 10 maart 1670 
(Walburgstraat), lidmaat op belijdenis (als Catelina Salo-
mons, jonge dochter in ’t Blauwe Kinderhuijs) juni 1696, 
dochter van Salomon Puthuis en Anneke Sipkes; onder-
trouwt/trouwt (2) Groningen 24 november/18 december 
1703 (voor haar Claas Cronenborg als stiefvader) Jantje 
Isebrants, gedoopt Hoogezand 17 november 1678, doch-
ter van Isebrand Cornelis en Jantien Cornelis.

 De timing is tamelijk krap, maar als Cathalina Puthuis bij 
de geboorte van haar eerste kind (gedoopt in april 1703) is 
overleden, kan Felten Passchiers (intussen met de naam 
Felten Friens) in december van dat jaar zijn hertrouwd.

Naaste familie van Jantjen Isebrants
Een (vermoedelijk niet compleet) overzichtje van de naas-
te familie van Jantjen Isebrants, voor zover relevant voor 
vermeldingen van de familie Frijns (bij elke gebeurtenis 
vermeld ik tussen haken het adres waar iemand woonde, 
indien bekend):
Isebrand Cornelis, trouwt Hoogezand 1 november 1674 Jan-
tien Cornelis; zij hertrouwt Hoogezand 4 maart 1696 Claes 
Cronenborgh, van Steenwijk; hij trouwde eerder Hoogezand 
11 mei 1690 Grietien Thijessen, van Appingedam.

Uit het huwelijk van Isebrand en Jantien, gedoopt te Hooge-
zand:
a.  Cornelis Isebrants, gedoopt 16 juli 1676. 
b.  Jantje Isebrants, gedoopt 17 november 1678 (zie IIIb). 
c.  Lutgert Isebrants, gedoopt 9 oktober 1681.
d.  Roelef Isebrants, gedoopt 17 december 1682, overleden 

vóór 1780, trouwt Groningen 21 mei 1710 Tietske Jans (in 
1711 Tieske Ennens) van Martenshoek, overleden Gronin- 
gen (aan de Haven, breuk betaald) 7 oktober 1779. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
aa.   Jannes Roelefs, gedoopt (Martinikerk) 6 oktober 1711 

(Zwanestraat).
bb.  IJsebrant Roelefs (Hoeksema, Hoexma), gedoopt 

(Martinikerk) 7 februari 1713 (bij de Haven), trouwt 
Groningen 21 oktober 1744 Ackjen Wijtses Cuperi 
(Couperi).

  Hun huwelijkse voorwaarden zijn in de stad gesloten9 
en wel tussen Isebrant Roelefs Hoeksema en Ackjen 
Wijtses Cuperi. Aan bruidegomszijde een hele reeks 
getuigen, waaronder Tjitske Jans als moeder en Ja-
cob IJsbrants en Maria Waterhuis als oom en aange-
trouwde moei (tante). Het aardige is echter dat in de 

tekst van deze voorwaarden het recht van represen-
tatie werd bedongen voor bruidegoms nichten Lut-
gertjen Veldens, dochter van wijlen Felten Frijns en 
wijlen Jantjen IJsebrants, en Kaatjen Jacobs, dochter 
van Jacob IJsebrants bij Maria Waterhuis.

cc.   Sijbrigh Roelefs, gedoopt (Aa-kerk) 9 september 
1722 (Haven).

e.  Jacob Isebrants (Koningspoort), gedoopt 18 november 
1688, overleden Groningen (in de Oosterstraat, breuk 
betaald) 22 maart 1755, trouwt Groningen 16 oktober 
1714 Maria Waterhuis, overleden Groningen (in de Oos-
terstraat, breuk betaald) 8 mei 1762, eerder gehuwd met 
Albert Assijs (vermoedelijk identiek aan Albert Hindriks).

 Jacob Isebrants trof ik tot dusver maar tweemaal met 
zijn familienaam aan: in 1745, toen hij zijn dochter Catha-
rina bij ondertrouw vertegenwoordigde, en in 1746 toen 
hij hetzelfde deed bij zijn oomzegster Lutgert Frijns.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
aa.  Isbrant Jacobs, gedoopt (Aa-kerk) 5 mei 1715 (Ooster-

straat).
bb.  Catarina Jacobs (later: Catharina van Koningspoort), 

gedoopt Groningen (Aa-kerk) 14 februari 1717 (Oos-
terstraat), trouwt (voor haar Jacob van Konings-
poort, als vader) Groningen 4 juni 1745 Pieter Hindrik 
Kleijn, van Herford.

f.  Hindrick Isebrants, gedoopt 27 september 1691.

De naam Hoeksema komt veel voor, maar de naam Konings-
poort is enig in zijn soort. Mogelijk is er een link met de Ko-
ningspoort onder Hoogkerk, een kleine, weinig belangrijke 
borg aldaar.
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 In Oudeschans werd op 19 december 1706 ingeschre-
ven: ‘mett attestatie tot ons overgecomen Felten Friens 
Schoolmeester alhier en Jantien Isebrants sijn huijsvrou’. 
Hij werd nadien lidmaat Groningen (op attestatie van Ou-
deschans) december 1708.

 Kinderen van Velten of Felten Frijns werden bijgezet in 
1715 in de Martinikerk (‘an de zuidt zijdt in een geere’) en 
op het Martinikerkhof in 1716.8 

Uit het eerste huwelijk:
1.   Salomon Feltens, gedoopt Groningen 29 april 1703.

Uit het tweede huwelijk (wederom met vermelding van 
adressen, indien bekend):

2.   Aaltjen Friens, gedoopt Groningen (Grote Kerk) 20 fe-
bruari 1705 (Gelkingestraat).

3.   Lutgert Friens, gedoopt Oudeschans 23 januari 1707, 
trouwt (als Lutgertijn Frijns, van Groningen, voor wie 
Jacob Isebrandts Koningspoort als oom), ondertrouwt/
trouwt Groningen 22 januari/10 februari 1746 Arendt 
Cornelis, gedoopt Wehe (en Zuurdijk) 21 januari 1717 (als 
Arent Willems), zoon van Cornelis Arens en Eltien Jans. 
Zij kregen een dochter Eltjen Arents, gedoopt Gronin-
gen (Aa-Kerk) 1 februari 1747 (Sledemennerstraat); de 
moeder heet hier Lutgertien Feltes.

4.   Jantje Friens, gedoopt Groningen (Grote Kerk) 7 maart 
1710 (Steentilstraat).

5.   IJsebrant Friens, gedoopt Groningen (Martinikerk) 11 
augustus 1713 (Steentilstraat).

6.   Isebrant Friens, gedoopt Groningen (Martinikerk) 20 
juli 1714 (Steentilstraat).

7.   Jantjen Friens, gedoopt Groningen (Nieuwe Kerk) 15 juli 
1718 (Steentilstraat).

8.   Izebrant Friens, gedoopt Groningen (Martinikerk) 15 
juni 1723 (aan de Rademarkt).

IVa. Henricus Jacobs Frijns, gedoopt Delfzijl 8 december 
1686, lidmaat op belijdenis te Groningen (Henricus Frijns 
op de Nije-stad) juni 1706, raswerker (volgens een vermel-
ding uit 1713), ondertrouwt/trouwt (1) (hij van Delfzijl) Gro-
ningen (Martinikerk) 16 april/12 mei 1712 Elisabeth Agnes 
van der Donk (van der Dunck, van der Dongh), van Veen-
huizen (met belastinge tot Norgh; voor haar Evert van der 
Dunck als vader), dochter van Evert van der Donk; onder-
trouwt/trouwt (2) (als Hindrik Frijnes, van Oude Pekela) 
Oude Pekela 30 september/4 november 1736 Wipke Der-
ks, geboren Oude Pekela 25 juni 1691, dochter van Derck 
Remmerts en Trijnje Jans; zij trouwt (1) Oude Pekela 23 
februari 1716 Melle Hindriks.

 Begin februari 1713, kort voor de eerste bevalling, heeft het 
echtpaar een testament laten opmaken. Dat blijkt uit de 
vermelding in het legaatboek: ‘Hindrik Frijns en Elisabet 
Angnies eheluijden’ legateerden het standaard-bedrag 
van 6 caroligulden aan de gemene armen der stad, te be-
talen na de dood van de langstlevende.10 Bijgeschreven is, 

dat het een raswerker betrof, wonende op de Nieuwstad. 
In dat geval zou je verwachten, dat Henricus burger van de 
stad is geweest, maar dat kon ik helaas niet bevestigd vin-
den. Ook van zijn vader bleek dat overigens niet. Misschien 
werkte hij als knecht?

 ‘Ras’ is een gekeperde wollen stof, gebruikt voor eenvoudi-
ge kleding. Henricus was dus werkzaam in de plaatselijke 
textielnijverheid.

 Elijsabeth van der Donk, huisvrouw van Hind. Frijns, teken-
de in 1736 een schuldbekentenis van ƒ 100 aan het echtpaar 
Harmannus Wolthecker en Maria Testart, wegens verscho-
ten penningen volgens een handschrift van 29 mei 1721.11

 Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Groningen, wonende op 
de Nieuwstad:
1.   Hindrickjen Frijns, gedoopt (Aa-kerk) 1 maart 1713.
2.   Catharina Frijns, gedoopt (Aa-kerk) 1 september 1714 (op 

de N. Stadt).
3.   Hindricktien Frijns, gedoopt (Martinikerk) 26 mei 1716.
4.   Catarina (ook: Caatje) Strijns, gedoopt (Aa-kerk) 19 juni 

1720, overleden Groningen (Katharina Fries vr. van Sijtse 
Raskers, lijklaken A-kerkhof) 10 december 1756, onder-
trouwt/trouwt Groningen (Nieuwe Kerk) 20 april/9 mei 
1743 Sijtse Rassers, gedoopt (als Ciese) Groningen (Mar-
tinikerk) 25 januari 1718, pruikenmaker (beroep vermeld 
in 1820, 1826, 1829), sjouwer (vermeld 1826), zoon van 
Benjamin Rassers en Heijltjen Jans; hij zou na 1756 nog 
tweemaal hertrouwen.

  De adressen van dit gezin wisselen, maar liggen alle in 
de omgeving van het A-kerkhof.

  Na het overlijden van Catrijna Frijns (haar naam wordt 
in vele vormen verbasterd; bij het huwelijk heette zij 
Trijntje Hindriks!) en direct voorafgaand aan het twee-
de huwelijk van de man werd een boedelinventaris op-
gemaakt.12 Sijtse ondertekende deze met een kruisje. 
Er was uitsluitend huisraad t.w.v. ƒ75, en de schulden 
bedroegen niet veel minder dan dat.

  Uit het eerste huwelijk: zes kinderen, zie daarvoor de 
genealogie Rassers (in bewerking).

Martinikerk te Groningen (uit de stedenatlas van Georg Braun en  
Frans Hogenberg 1575)
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IVb. Isaack Jacobs Frijns, gedoopt Delfzijl 22 januari 1688, 
lidmaat te Groningen (Isaac Frijns op de Nije-Stadt) juni 
1706, lidmaat te Wildervank (op attestatie van Gronin-
gen) 12 september 1721, overleden (kort?) vóór 14 febru-
ari 1760, ondertrouwt/trouwt (1) (hij van Delfzijl) Gronin-
gen 10 april/6 mei 1706 Marrichjen Hindrix, van Beilen 
(voor haar Claes Peters als neef); ondertrouwt/trouwt 
(2) Groningen 20 juli/6 augustus 1720 Geesjen Jurriens, 
van Wildervank; trouwt (3) Wildervank 17 augustus 1721 
Margien Warners, van Wildervank, (zij trouwt Veendam 
10 november 1689 Frederick Ockens); trouwt (4) Wilder-
vank 30 november 1746 Geertruijt Anthoni, van Wilder-
vank.

 Een kerkelijk lidmaatschap van Marrichje, Marghje of 
Martje Hindriks is niet gevonden, tenzij ze bedoeld is met 
‘Margien Jans’ die tegelijk met Isaac Frijns uit Groningen 
in Wildervank aankwam. Dat is niet onmogelijk, maar het 
patroniem is dan onjuist en er staat jammer genoeg niet bij 
dat zij echtelieden waren.

 Zij overleed te Groningen tussen juni 1714 (de doop van 
haar jongste kind) en juli 1720 (toen haar man ging her-
trouwen). Twee dagen vóór de ondertrouw werd er een 
inventaris opgemaakt ‘van sodane goederen als Isak Frijns 
en Marghjen Hindriks sijn overleeden huijvrou mandeligh 
hebben beseeten’.13 Er was een heel behoorlijke woningin-
boedel ter waarde van ruim ƒ 175, maar daar stonden aller-

lei kleine schulden tegenover tot een totaal van ƒ 190. Er 
was uiteindelijk een schadelijke staat van zo’n 12½ gulden, 
zodat er voor hun kind(eren) geen cent overschoot en er 
ook geen voogden gesteld behoefden te worden. Onder de 
schuldeisers was maar één naam die tot familie gerekend 
kon worden: Nigte Aaltijn, aan wie de boedel ƒ 3 schuldig 
was.

 Behalve dat hij in 1733 voormond werd over zijn kleinzoon 
(het enige kind van zijn zoon Jacobus) was Isaak Frijns ook 
sibbevoogd (met Derk Klasens en Jan Jacobs als voormond 
en vreemde voogd) over de kinderen van Jan Freeriks en 
wijlen Ide Berends, waarbij o.a. verwezen werd naar een 
afkoopbrief van 23 jan. 1730.14 Derk en Izaak zetten beiden 
een leesbare handtekening. Ook was hij vreemde voogd 
over de kinderen van Adriaan Aaldriks en Grietje Freerks.15 
Begin 1755 werd hij nog een keer vreemde voogd over 
het kind van de overleden Menso Alberts bij Elijsabeth 
Wijndels,16 In die functie maakte hij tevens, tezamen met 
zijn mede-voogden Jelte Jans en Hindrik Wijndels, een 
afkoop met de moeder.17 Isaaks tweede vrouw kwam 
uit Wildervank en dat zal de reden zijn, dat hij daarheen 
verhuisde. Overigens kan het huwelijk maar heel kort 
geduurd hebben, want precies een jaar later hertrouwde 
hij, weer in Wildervank, met een andere vrouw: een wedu-
we uit die plaats. In 1746, tenslotte, trouwde hij nog een 
vierde keer, nu met Geertruijt Anthoni. 

Groningen gezien vanuit het westen (ets van J.C. Leopol, circa 1725)



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 5  –  139 

 Met haar testeerde hij tien jaar nadien op de langstle-
vende.18 De overlevende partner mocht de gehele boedel 
levenslang behouden en zo nodig verteren; pas na diens 
dood viel het bezit naar beide zijden uiteen. Alleen het 
lijfstoebehoren moest binnen zes weken na het overlij-
den aan de erfgenamen worden uitgekeerd. Medio fe-
bruari 1760 werd dan ook een inventaris van zijn lijfgoed 
opgemaakt.19 Het betrof precies zeven regeltjes tekst: 
een broek, een zwarte rok, een cammisool, een paar 
manshemden, een bovenlaken...

 Een maand later werd er in Utrecht een akte opgemaakt20 
waarin Catharina Westwilder (getrouwd met Andries van 
der Vlerk), een dochter van Isaacs dochter Cecijke, de 
erfenis van haar Groningse grootvader opeiste en diens 
testament terzijde wilde laten stellen. Dat laatste zal 
wel niet gelukt zijn en van de gedroomde erfenis is niets 
terechtgekomen. Pas op 18 september 1807 compareer-
de voor de Weeskamer nog eens een achterkleinzoon, 
Isaak van der Vlerk, die verklaarde dat de overledene 
slechts schuld had nagelaten.21

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Groningen:
1.   Cecijke Frijns, gedoopt (Nieuwe Kerk) 2 december 

1706 (op de Nieuwstad), begraven Utrecht (Nico-
laikerkhof) 18 november 1753, ondertrouwt/trouwt 
Utrecht (Catharijnekerk) 18 april/4 mei 1734 Geurt 
Westwilder, gedoopt Utrecht (Geertekerk) 29 no-
vember 1705, tabaksverkoper (ingeschreven bij dat 
gilde 14 juni 1735), overleden Utrecht (aan de Oude-
gracht op de werff bij de Romerburger brugge), be-
graven Utrecht (Weeskerk) 28 januari 1743, zoon van 
Robbartus Westwilder en Gerrichie Wildeman; hij on-
dertrouwt/trouwt (1) Utrecht 30 maart/14 april 1732 
Annigje de Breij.

  Sijgje Frins werd lidmaat te Jutphaas op 3 oktober 
1725, nog geen 19 jaar oud. De predikant meldde ‘... aen 
mijn huijs in presentie van [een] ouderling tot lidmaet 
overgecomen’. Vier jaar later, op 14 december 1729, 
ging ze als Sijtje Frinis met attestatie van Jutphaas 
naar Utrecht; daar woonde ze Onder de Linden. Bij 
haar huwelijk, in 1734, was ‘Zijgje Vriend’ jongedochter 
in de Brigittestraat te Utrecht, Geurt ‘Weswijler’ daar-
entegen weduwnaar in de Jufferstraat. De naam West-
wilder wordt zeer variabel weergegeven en Cecijke 
werd ook meestal Zijgje Vriens genoemd.

  De vier overlevende kinderen kwamen allemaal in 
het burgerweeshuis te Utrecht terecht. Aan de stuk-
ken dienaangaande is o.a. het beroep van hun vader 
ontleend.22 De jongens werden er opgeleid tot hand-
werksman. Isaac werd (en bleef) glazenmaker; Rob-
bert kwam voor als leidekker, pompenmaker, lood-
gieter en uiteindelijk werd hij groefbidder.

Uit het huwelijk van Geurt en Cecijke, gedoopt te Utrecht:
a.  Catharina Westwilder, gedoopt (Catharijnekerk) 

23 januari 1735, lidmaat op belijdenis Utrecht (op 
de Nieuwegragt, huijsvrouw van Andries van der 
Vlerk) 20 maart 1760, begraven Utrecht (Catharij-
nekerk) 14 augustus 1807, trouwt Utrecht (Jaco-
bikerk) 3 juni 1754 Andries van der Vlerk, gedoopt 
Utrecht (Domkerk) 26 oktober 1732, lidmaat op be-
lijdenis Utrecht (Achter het Wijstraat) 5 april 1757, 
begraven aldaar (Catharijnekerk) 26 december 
1800, zoon van Cornelis van der Vlerk en Agnieta 
van Zutphen. Uit dit huwelijk elf kinderen.

b.  Isaak Westwilder, gedoopt (Catharijnekerk) 7 janu-
ari 1738, belijdenis Utrecht (in ’t Borgerweeshuis) 
20 februari 1758, glazenmaker, schilder, overleden 
Lexmond 22 juni 1813, ondertrouw (1) Amsterdam 
18 oktober 1765 Harmina van den Brink, geboren 
Kampen ca. 1734, begraven Utrecht (Weeskerk) 
13 november 1793, dochter van Arent Teunis (van 
den) Brink en Aaltje Everts; ondertrouwt/trouwt 
(2) Utrecht 1/16 mei 1796 Hendrica Alida Everts, 
geboren Bemmel, begraven Utrecht (Weeskerk) 8 
december 1800.

 Isaak Westwilder kwam op 17 maart 1768 samen 
met zijn vrouw Harmina van den Brink van Amster-
dam naar Utrecht (op de Lange Nieuwstraat). Hij 
hertrouwde met Hendrica Alida Everts en verklaar-
de in 1800 dat deze (dan overleden) echtgenote 
geen kinderen of minderjarige erfgenamen had na-
gelaten.23 Uit geen van beide huwelijken kinderen.

c.  Robbertus Westwilder, gedoopt (Catharinakerk) 
28 juni 1739, belijdenis Utrecht (in ‘t weeshuis) 6 
januari 1761, loodgieter, leidekker, pompenmaker, 
groefbidder, begraven Utrecht (Weeskerk) 2 febru-
ari 1810, ondertrouwt/trouwt Utrecht (Geertekerk) 
17 oktober/2 november 1773 Martje (Marritje) Hen-
driks, gedoopt Utrecht (Geertekerk) 18 april 1734, 
overleden IJsselstijn 16 oktober 1819, dochter van 
Barent Hendriksz en Lijsbeth Born.

d.  Maria Westwilder, gedoopt (Catharijnekerk) 8 ja-
nuari 1741, belijdenis Utrecht (in ’t weeshuijs) 10 
januari 1760, overleden Utrecht (Bartholomeus-
gasthuis) 20 oktober 1813, ondertrouwt/trouwt 
Utrecht (Geertekerk) 17 oktober /1 november 1773 
Nicolaas Emmeloth, gedoopt Utrecht (Jacobikerk) 
26 april 1734, begraven aldaar (Janskerk) 21 de-
cember 1776, zoon van Adrianus Emmeloth en Ze-
billa Lombaards; hij trouwde eerder Martijntie van 
Renswouwde.

e.  Geurtje Westwilder, gedoopt (Domkerk, postuum) 
25 april 1743, begraven Utrecht (Weeskerk) 26 april 
1743.

2.   Jacob Frins, volgt V.
3.   Hindricus Stins, gedoopt (Academiekerk) 12 oktober 

1710 (Visserstraat).
4.   Abraham Frijns, gedoopt (Academiekerk) 21 augustus 

1712 (Visserstraat).
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Noten
1 Archief Leiden, Notarieel archief, 

archiefnr. 0506, inv. no. 479, notaris 
Jacob Jansz de Haes, 13 juni 1646.

2 Archief Leiden, Weeskamer, Grote 
Bewijzen, fol. M 253v, 28 jan. 1650.

3 Archief Leiden, Weeskamer, Schei-
ding, fol. A 80, 7 juli 1656.

4 Archief Leiden, Weeskamer, Voog-
denboek, fol. F 26, 19 nov. 1655.

5 Archief Leiden, Weeskamer, fol. I 
154.

6 Archief Leiden, Weeskamer, Seclu-
siën, fol. B 3v, 15 febr. 1666.

7 Archief Leiden, Getuigenisboek, fol 
Y146v.

8 GrA, toegang 1605, inv. no. 149, 

rekeningen Martinikerk 1713-1717, 
rekening 1715 (pag. 48) resp. reke-
ning 1716 (pag. 47).

9 GrA, RA III ij, d.d.25-9-1744.
10 GrA, Ned. Herv. Gem. Groningen 

(Diaconie), toegang 1329, inv. no. 
477 e.v., Legaatboek, fol. 146, d.d. 
7-2-1713.

11 GrA, RA III x 113, fol. 193vo, d.d. 13-1-
1736.

12 GrA, Weeskamer, inv. no. 1761/26, 
d.d. 23-4-1761.

13 GrA, Weeskamerinventarissen, inv. 
no. 1720/37, Groningen, d.d. 18-7-
1720.

14 GrA, RA Oldambt, inv. no. 5594, oud 

no. V qq 7, d.d. 6-1-1736.
15 Ibid., 13 jan. 1734.
16 GrA, RA Oldambt, inv. no. 5618, oud 

no. V pp 1, pag. 345 d.d. 28-1-1755.
17 GrA, RA Oldambt, inv. no. 5602, oud 

no. V qq 15, d.d. 28-1-1755.
18 GrA, RA Oldambt, toegang 731, inv. 

no. 7364, oud no. V mm 8, pag. 245, 
d.d. 23-2-1756.

19 GrA, RA Oldambt, inv. no. 3311, d.d. 
14-2-1760.

20 Not. Archief Utrecht, U 227a2-115, 
d.d. 15-3-1760.

21 Archief Utrecht, Weeskamer 924, 
nr. 1444, d.d. 24-8-1807.

22 Archief Utrecht, Borgerweeshuis, 

toegang 725, inv. no. 721-6, opne-
ming van kinderen 1751-1757.

23 Archief Utrecht, Weeskamer 354, 
dl. 1, nr. 2328, d.d. 9-1-1800.

24 GrA, RA Oldambt, inv. no. 5618, oud 
no. V pp 1, pag. 93, d.d. 13-5-1732.
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no. V qq 6, d.d. 21-8-1733.
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5.   Hindrickjen Frijns, gedoopt (Martinikerk) 1 juni 1714 
(Visserstraat).

6.   Margreta Trijn, gedoopt (Martinikerk) 25 september 
1716 (Visserstraat).

V.  Jacob Frins (Jacobus Frijnes/Ferijns), gedoopt Groningen 
(Grote Kerk) 11 september 1708 (Nieuwstad), overleden 
vóór 20 januari 1733, ondertrouwt (als Jacobus Frijnes, van 
Beneden Pekel) Westerlee/Heiligerlee 26 februari 1730 
(attestatie naar de Pekel A) Grietje Jans, van Heiligerlee; zij 
hertrouwt (als weduwe van Jacobus Ferijns) Oude Pekela 
23 augustus 1733 Geert Jans.

 Jacobus Frijns werd op 13 mei 1732 aangezworen als voor-
mond (met Conraad Beerents sibbevoogd en Hemme 
Wubbes vreemde voogd) over het onmondige kind van 
wijlen Harm Jans en Engel Harms.24 Als zodanig werd hij op 
20 januari 1733 reeds opgevolgd door Beerent Beerents 
Pijper,25 dus toen was hij al overleden.

 Bij de doop van zijn enige kind is de familienaam vervallen, 
maar wordt hij Jacobus Isacks genaamd. Dat is bijzonder 
prettig, want daarmee is zijn plaats in de genealogie me-
teen bewezen. Over het kind werd in augustus 1733 aange-
zworen tot voormond Izaäk Frijns, tot sibbevoogd Jan Jans 
Cruise en tot vreemde voogd Derk Harms.26 Volgens de 
gebruiken was de voormond ‘van de doden zijde’ en zou de 
sibbevoogd van de levende zijde moeten zijn. Het is goed 
mogelijk dat Jan Jans Cruise (Kruize, etc.) een naast fami-
lielid van Grietje Jans is geweest (vader, broer?) maar zijn 
familienaam komt vaak voor, in (te) veel gevallen boven-
dien in combinatie met de voornaam Jan.

 Op dezelfde dag werd een afkoop met de moeder en haar 
“toekomende man” Geert Jans opgemaakt.27 Zij zouden het 
toen nog heel jonge kind tot de 18-jarige leeftijd grootbren-
gen, laten leren lezen, schrijven, een ‘goet ambagt’ en het in 
de reformeerde religie optrekken. Daarna zouden zij hem 
een uitzet en een bedrag van ƒ 25 meegeven. Het is mo-
gelijk dat de jonge Isack volwassen geworden is, maar die 
kans lijkt mij gering. In elk geval vond ik hem later niet meer 
genoemd, en zijn voogden legden in de jaren na 1733 geen 
rekening en verantwoording af voor hun beheer.28 

Uit dit huwelijk:
1.   Isack Jacobus, gedoopt Oude Pekela 2 november 1732, 

overleden na 21 augustus 1733.

Tot slot

Ondanks een verwarrende diversiteit in familienamen en pa-
troniemen en ondanks een verhuizing van Leiden naar Gro-
ningen met uitstapjes naar Utrecht en Wildervank zijn we er 
in geslaagd een plausibele genealogie over vijf generaties 
van de van de familie Frijns in de 17e en 18e eeuw op te stel-
len. Het beeld van de oudste generatie, die van de stamvader 
Wouter en zijn echtgenote en hun kinderen is tot stand geko-
men in nauwe samenwerking met mevr. J.M. Boot te Leiden.
Voor informatie, correcties, aanvullingen en suggesties ben 
ik dank verschuldigd aan mevr. B.L.G. Smiesing-Steenhuizen 
te Utrecht, alsmede de heren A. van der Laan te Heiloo en 
H.J.E. Hartog te Groningen.
Onderzoek in Duitsland heeft niet plaatsgevonden.
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Oproep van de redactie

Gevraagd artikelen voor het themanummer: 

Napoleon en zijn invloed op het leven  
van onze voorouders

In juni 2015 is het tweehonderd jaar ge-
leden dat het Napoleontische leger in de 
buurt van Brussel nabij het dorpje Waterloo 
werd verslagen door de Engelse, Pruisische 
en Nederlandse troepen. Daarmee kwam 
een einde aan de periode waarin de Franse 
legers oorlog hadden gevoerd in Europa en 
vele landen onder Frans bewind kwamen.

Deze periode herinnert ons niet alleen aan de 
verwoestende oorlogen en toenemende armoede 
maar ook aan grote bestuurlijke en wetgevende 
veranderingen: invoering van burgerlijke stand 
en dienstplicht. Veel van onze voorouders hebben 
met deze maatregelen te maken gehad waardoor 
we ook via familiegeschiedenissen door hun ogen 
naar deze tijd terug kunnen blikken. 

Kortom, het is van groot belang dat er, in aanslui-
ting op de Waterloo-herdenking, in Gens Nostra 
aandacht aan deze periode wordt geschonken. 
Daarom willen wij in het voorjaar van 2015 een 
themanummer uitbrengen.

Hierbij een oproep tot het inzenden van artikelen 
met familiegeschiedenissen, biografieën, kwar-
tierstaten met een verhaal en ander voorouder-
materiaal dat bijdraagt aan de kennis over deze 
cruciale periode in de Nederlandse en Europese 
geschiedenis. Raadpleeg voor insturen van uw bij-
dragen ook “De Richtlijnen voor publicatie in Gens 
Nostra”, die op de NGV website onder de webstek 
van Gens Nostra zijn te vinden.

Uw bijdrage moet vóór 1 oktober 2014, aan de 
redactie van Gens Nostra, postbus 26, 1380 AA 
Weesp, of GNredactie@ngv.nl worden toege-
stuurd. Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u 
binnen twee maanden bericht van ontvangst en 
informatie over eventuele plaatsing. Na de dead-
line wordt besloten over de precieze opzet en uit-
voering van het themanummer. 

Portret van keizer Napoleon I door François Gérard
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Op het slechte pad 

Albert Houtslag, ‘een voornaam zakkenroller’

De eerste persoon die aan bod komt in de reeks van artikelen “Op het slechte pad” is 
Albert Houtslag, de man waar het in mijn onderzoek in eerste instantie om te doen 
was.1 Hij kwam in de Burgerlijke Stand van Amsterdam maar één keer voor, in 1823 
bij de geboorteaangifte van zijn dochter. In Amsterdam was geen doop van hem te 
vinden, geen huwelijk, geen overlijden, en bij het huwelijk van zijn dochter was hij 
‘absent’. Uit de bijlagen bij dit huwelijk bleek dat Albert al kort na de geboorte van 
zijn dochter uit het gezichtsveld van haar familie verdwenen was. Een hopeloze 
zaak om meer van hem te vinden, zou men denken, maar eenmaal op het juiste 
spoor bleken er over hem toch veel gegevens te achterhalen.

HARMEN SNEL

Gezicht op de Binnen Amstel, Amsterdam, Evert Maaskamp, 1824
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Ik verrichte het grootste deel van het onderzoek naar Albert 
Houtslag tussen 1987 en 1990. In die tijd bestonden er nog 
geen grote digitaal beschikbare databestanden (WieWasWie 
en Historische Kranten online) zoals tegenwoordig. Mijn speur-
tocht begon dan ook gewoon in de tienjaarlijkse tafels van de 
Burgerlijke Stand van Amsterdam. De enige keren dat de naam 
Houtslag voorkwam, betrof het de geboorte, het huwelijk en 
het overlijden van zijn dochter. In Amsterdam kwam geen enke-
le andere naamdrager voor, ook niet in het bevolkingsregister 
na 1851! Ook in de DTB-registers kwam de naam Houtslag geen 
enkele keer voor. Daarna volgde onderzoek in de lidmatenregis-
ters van de Hervormde en Evangelisch-Lutherse kerkgenoot-
schappen, wederom zonder enig resultaat. 
Zijn beroep in 1823, hij gaf op koopman te zijn, leverde ook al 
geen aanknopingspunt op. Tot ik op een goede dag de naamin-
dexen van criminele vonnissen van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg doornam en Albert in 1818 en 1820 als zakkenroller te-
genkwam. Duidelijk werd toen waarom mijn eerdere naspeu-
ringen in Amsterdam niets hadden opgeleverd. Hij bleek niet 
in Amsterdam te zijn geboren, maar in Alkmaar. Daarom kon ik 
natuurlijk niets over zijn achtergrond vinden in Amsterdam en 
begreep ik ook waarom hij na 1823 uit het gezichtsveld van de 
familie van zijn dochter verdwenen was. Als nette burgers wil-
den zij natuurlijk niets met een veroordeelde zakkenroller te 
maken hebben!

In Alkmaar kon het spoor worden opgepikt en werd in ieder 
geval zijn achtergrond duidelijk. Maar wat was er verder met 
hem gebeurd en wat had hij mogelijk nog meer uitgehaald? Een 
lange zoektocht volgde langs rechterlijke, gevangenis-, en poli-
tiearchieven, niet alleen in Amsterdam, en steeds kwam er een 
helderder beeld over zijn levensloop te voorschijn. Ook werd het 
milieu waarin hij verkeerde, een steeds wisselende groep van 
notoire zakkenrollers, een stuk inzichtelijker en werd duidelijk 
hoe en waarom hij de moeder van zijn kind ontmoette. En boven-
al kwam Alberts plaats in de criminele netwerken van zakken-
rollers tussen 1815 en 1845 boven water en bleek dat Albert, of 
Manke Appie zoals hij in eigen kring genoemd werd, omstreeks 
1820 één van de beste in zijn ‘vak’ was geweest. Iedereen kende 
hem als de ‘bij den geheelen Amsterdamsche Politie befaamde 
zakkenroller Albert Houtslag’.

Het begin van zijn leven en carrière 

Alberts jeugd zal niet plezierig zijn geweest. Na ons onder-
zoek weten we nu dat hij werd geboren in Alkmaar in 1792 
als zoon van een uit Gelderland afkomstige tapper en een 
Alkmaarse. Toen hij nog maar vier jaar oud was overleed zijn 
moeder. Zijn vader hertrouwde toen Albert bijna negen jaar 
oud was met Alida Siefkens, met wie hij nog vier kinderen 
kreeg. Daarnaast had Albert een gebrek: mogelijk als gevolg 
van kinderverlamming was zijn linkerbeen korter dan zijn 
rechterbeen waardoor hij mank liep. Met die handicap waren 
een heleboel soorten arbeid voor Albert uitgesloten.

Ergens na 1811 moet Albert naar Amsterdam zijn vertrokken, 
in Alkmaar was niets wat hem daar hield: zijn stiefmoeder 
was overleden en zijn vader zat vanaf ongeveer 1810 op zee. 
Al snel kwam hij daar in de kringen van zakkenrollers terecht. 
Op 26 september 1818 troffen Willem George Frederik Roosen, 
commies, en Dirk Alofsen, dienaar, beiden werkzaam bij het 
tweede kanton van politie te Amsterdam ene Johan Jacobus 
Meijer. Meijer werd op de Botermarkt door een groep mensen 
belaagd en stond bij Roosen en Alofsen bekend als zakkenrol-
ler. Op hun vraag wat hij in zijn zak had, antwoordde Meijer dat 
het hier een zilveren snuifdoos betrof. Hij erkende meteen dat 
hij die snuifdoos had gerold bij de Oude Kerk. 
Daarop werd Meijer gearresteerd en naar het politiebureau ge-
bracht. Twee dagen later werd Meijer verhoord. Hij verklaarde 
te zijn geboren in Rotterdam, 59 jaar oud te zijn en geen vaste 
woon- of verblijfplaats te hebben. Hij bekende de snuifdoos 
acht weken eerder te hebben gerold bij de Oude Kerk, samen 
met een zilveren bonbondoosje, dat hem echter door enige 
slepers was afgenomen. Bij zijn arrestatie werden op hem ge-
vonden achttien gulden, negentien stuivers en vier penningen. 
Dat geld was volgens Meijer afkomstig van een gouden horloge 
met cachet dat op 17 augustus, zijnde Hartjesdag, door Albert 
Houtslag alias manke Apje was gerold en aan hem was overge-
geven. Het horloge was daarna door Jan Remondet verkocht 
aan een zilversmid op de Egelantiersgracht. Voor zijn aandeel 
had Meijer veertig gulden gekregen.

Daarop werden Houtslag en Remondet eveneens gearresteerd 
en verhoord. Houtslag verklaarde 23 jaar eerder in Alkmaar te 
zijn geboren, als koopman zijn kost te winnen en te logeren aan 
het Damrak in ‘De Zwaan’. Hij zei niets van het horloge te weten 
en niet met Meijer en Remondet uit te zijn geweest. Remondet 
was 32 jaar en geboren te Amsterdam, porseleinkramer van be-
roep en zei te wonen in de Egelantierstraat. Hij gaf toe Meijer en 
Houtslag wel te kennen, maar was niet met hen samen geweest 

De Amsterdamse geboorteakte van Johanna Cornelia Houtslag, 
dochter van Albert Houtslag en Selli Arons.
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op Hartjesdag. En van een horloge wist hij ook niets. Daarop 
werden zij alle drie naar het Verbeterhuis overgebracht. Op 
3 oktober 1818 werd Albert door de Rechter ter Instructie bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Amsterdam opnieuw ge-
hoord. Hoewel hij nu opgaf in Alkmaar te wonen, bleef hij bij zijn 
eerdere verklaring. Datzelfde gold voor Jan Remondet, die nu 
opgaf in de Anjelierstraat te wonen. Alleen Meijer bekende en 
gaf nog wat meer details over de werkwijze van de heren. Hij zei 
dat hij het horloge van Houtslag had overgenomen op de Haar-
lemmersluis. Dat hij het uurwerk’s avonds aan Remondet had 
overhandigd, waarna deze het horloge had verkocht en zij op de 
Egelantiersgracht het geld hadden verdeeld. Op de vraag of hij 
vooraf met Houtslag en Remondet afspraken had gemaakt om 
mogelijk te gaan zakkenrollen, antwoordde Meijer ontkennend. 
Hij beklemtoonde echter wel dat hij vrijwillig alles bekend had 
aan de politie. 
Op 10 oktober werden zij alle drie gedagvaard om op 14 okto-
ber te verschijnen voor de Correctionele Kamer van genoemde 
rechtbank. Intussen had de politie een verklaring afgenomen 
van Godfried Werner Bain, wonende op de Heiligeweg, die be-
vestigde dat op Hartjesdag op de Eenhoornsluis zijn horloge 
was gerold. Het betrof hier een gouden horloge met een dub-
bele kast, met daaraan bevestigd een gouden draadketting 
en een klein gouden cachet. Het horloge was gemaakt door 
Marcwick Mackham in Londen en had het nummer 4976. 
Ook werd een verklaring opgenomen van Anna Margaretha 
van Busen, weduwe van Jan Adolf Prange, die op 7 juni was 

beroofd van haar zilveren bonbondoosje en dito snuifdoosje. 
Het bonbondoosje was later teruggebracht bij de koster van 
de Oude Kerk en aan haar overhandigd. Haar snuifdoosje zag 
zij op het bureau voor het eerst weer terug.2 

Tijdens de rechtszitting op 14 oktober 1818 verklaarde 
Meijer van beroep metselaar en koopman in ‘canarievogels’ 
te zijn, Houtslag specificeerde zijn beroep als koopman in 
mars- en pakgoed. Daarna deden de weduwe Prange en Bain 
hun verhaal, waarbij de laatste aangaf dat zijn horloge wel 
140 gulden waard was. Beiden verklaarden niemand van de 
beklaagden te herkennen. Daarop worden de aanklachten 
voorgelezen. In het geval van Meijer werd daar aan toege-
voegd dat deze zich al eens eerder bij de politie had gemeld 
om een bekentenis te doen. Hij had daarop een dag of vijf, 
zes in het Buiten Gasthuis gezeten en was daarna weer vrij-
gelaten. De beklaagden Houtslag en Remondet ontkenden 
iets van bovengenoemde zaken af te weten en noemden het 
verhaal van Meijer leugenachtig. 
Zij gingen zelfs nog een stapje verder door te zeggen ‘dat hij 
somstijds een weinig zinloos is, en dientengevolge den eer-
sten den besten mensch wel kan beschuldigen’. Daarop werd 
Root, goud- en zilverkashouder op de Egelantiersgracht, 
naar voren geroepen. Hij herkende geen van de drie beklaag-
den en verklaarde stellig nooit iets van hen gekocht te heb-
ben. Dat bleek trouwens ook uit zijn meegebrachte register 
van inkoop, zo verzekerde hij de Rechtbank. Daaropvolgend 
werd Johannes Jacobus Meijer veroordeeld tot twee jaar ge-
vangenisstraf en werden Albert Houtslag en Jan Remondet 
vrijgesproken.3

Een volgende stap in zijn carrière

Op 6 maart 1820 legde Jacobus Johannes van Wijck, solli-
citeur-militair en wonende op de Kloveniersburgwal, een 
verklaring af voor de Commissaris van Politie van het eer-
ste kanton in Amsterdam. Hij had zich twee dagen eerder 
om 11 uur ’s avonds bevonden op de Binnen-Amstel voor de 
stal van Van Zeelt. Daar was een rijtuig met twee paarden te 
water geraakt en een menigte mensen stond te kijken. Van 
Wijck had gevoeld en gezien dat zijn gouden horloge, met 
daaraan een gouden ketting, sleutel en cachet, uit zijn zak 
werd gehaald. Met behulp van de heer Rahder werd de dader 
gearresteerd en naar het bureau gebracht. Daar aangeko-
men werd de verdachte gevisiteerd, maar de politie trof op 
hem geen gouden horloge aan. 
De gearresteerde zei Albert Houtslag te heten en 24 jaar 
oud te zijn. Hij was geboren in Alkmaar maar woonde in 
Amsterdam in de Pijlsteeg. Van beroep was hij koopman in 
manufacturen. Hij erkende dat hij, komende van de Blauw 
Brug, aan de Binnen-Amstel kwam en bleef staan omdat een 
rijtuig in het water lag. Daar was hij plotseling gearresteerd, 
terwijl hij zich van geen kwaad bewust was. En zo kwam Al-
bert opnieuw terecht in de maalstroom van justitiële ont-
wikkelingen. Op 10 maart werd hij kort gehoord door de 

De Binnen Amstel tussen de Blauwbrug en de Munt, het huis met de hoge 
schoorsteen links werd in 1820 door Van Zeelt gebruikt als stalhouderij, 
Albert Houtslag werd voor de deur gearresteerd. Coll. Beeldbank, SAA.
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Rechter ter Instructie, waarbij hij zijn ontkenning van de mis-
daad herhaalde. Op 29 maart moest hij voorkomen voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg. Daar schetste Van Wijck een 
gedetailleerd beeld van wat hem was overkomen. Het bleek 
dat Albert, staande in de menigte, eerst aan zijn zak gevoeld 
had, waarop Van Wijck zijn jas secuur had dichtgeknoopt. 
Kort daarop werd zijn horloge door dezelfde persoon uit zijn 
zak gerukt. In het licht van een lantaarn zag hij het horloge 
in de hand van de verdachte, die zich daarop onmiddellijk 
verwijderde. De bestolene achtervolgde daarop de dader 
en greep hem vast. Hoewel Albert zich eerst kon losrukken, 
werd hij kort daarop opnieuw gevat, en met behulp van ene 
Rahder naar het bureau van politie van het derde kanton 
gebracht. Aldaar werd geen horloge op de verdachte aange-
troffen.

Albert verklaarde tegenover de rechter dat hij in het gedrang 
dat ontstond toen de paarden aan de kant werden gehesen 
door diverse mensen tegen het lijf was gelopen. Dat hij di-
rect daarna werd vastgegrepen en beschuldigd van zakken-
rollerij. Zich van geen kwaad bewust stelde Albert meteen 
voor samen naar de politie te gaan. Aldaar werd het horloge 
niet bij hem aangetroffen, waarmee volgens de beklaagde 
zijn onschuld werd bewezen. Zowel de getuige als de be-
klaagde bleven bij hun standpunten, waarop de Officier van 
Justitie vijf jaar gevangenisstraf eiste. 
De rechter vond het bewijs waarschijnlijk nogal dun, want hij 
veroordeelde Albert tot twee jaar gevangenisstraf en de ge-
maakte kosten. Op 4 april liet Albert, opgesloten in de Cor-
rectionele Gevangenis, de griffier van de rechtbank bij zich 
roepen. De veroordeelde deelde hem mee dat hij officieel in 
beroep ging bij het Hooggerechtshof in Den Haag en of de 
griffier de vereiste stappen daarvoor kon ondernemen. Kort 
daarop werd de appellant naar het Huis van Arrest te Den 
Haag overgebracht. Op 25 april kwam zijn appèl voor en na 
rijp beraad oordeelde de President van het Hooggerechts-
hof dat het bewijs tegen de verdachte te gering was en 
deed de veroordeling tot twee jaar gevangenisstraf teniet.4 
Albert was weer een vrij man en moet gedacht hebben dat 
niemand hem wat kon maken.

In datzelfde jaar 1820 werd Albert echter opnieuw gearres-
teerd, nu in Den Haag. Hij was in het gezelschap van Adria-
nus Brouwer alias Adrianus Wilkes. Beiden zeiden dat ze in 
Amsterdam woonden en dat ze koopman in galanterieën 
waren, hoewel ze geen koopwaar bij zich hadden. Albert zei 
te wonen in de Eerste Hoogstraat bij Sara Abrahams in ‘Het 
Wapen van Maltha’, Adrianus woonde bij zijn moeder op het 
Vredehofje aan de Bloemgracht. Aangezien beiden werden 
verdacht van het rollen van horloges, leek het de Haagse 
Rechter ter Instructie raadzaam inlichtingen in te winnen bij 
zijn Amsterdamse collega’s. Op 10 december 1820 schreef 
hij hen daarom een brief, met de vragen of de adressen en 
beroepen klopten, en of er iets gezegd kon worden over hun 
gedrag. Het was hem intussen al wel bekend dat Brouwer 

in 1808 in Rotterdam was gegeseld en dat Houtslag eerder 
dat jaar door het Hooggerechtshof was vrijgesproken. Op 
12 december schreef de Rechter ter Instructie daar nog een 
brief achteraan. Beide verdachten waren nogmaals over hun 
patenten onderhouden. Daaruit was gebleken dat Brouwer 
geen patent bezat en dat de patenten van Houtslag van dit en 
voorgaande jaren in handen waren van Steven Krijtenberg, 
wonende in de Pijlsteeg in een wijnhuis. Opgemerkt werd dat 
Houtslag deze opgave had gedaan met ‘zeer veel schroom-
valligheid’.5 Op 13 december schreef de Amsterdamse Direc-
teur van Politie al terug. Hij bevestigde dat Albert Houtslag, 
die hij als alias Manke Arie (sic!) meegaf, inderdaad sinds zijn 
vrijlating door het Hooggerechtshof bij Sara Abrahams ali-
as Keetje Arons zijn intrek had genomen. Sara alias Keetje 
was volgens hem ‘eene logementhoudster in de Hoogstraat, 
die in alle opzichten voor een slecht vrouwmensch bij mij be-
kend staat’. 
Brouwer woonde bij zijn zus op het opgegeven adres en was 
naast zijn veroordeling te Rotterdam ook in Amsterdam op 
26 april 1816 tot een vijfjarige gevangenisstraf wegens zak-
kenrollerij veroordeeld. Beiden waren acht dagen eerder uit 
Amsterdam vertrokken met het voornemen galanterieën te 
gaan uitventen. Het kwam hem dan ook waarschijnlijk voor 
dat ‘beide knapen met elkander van hier zijn gereisd met 
geen ander oogmerk, dan om hunne kwade praktijken in an-
dere plaatsen te gaan uitoefenen’.6 

Op 16 januari 1821 kwam er wederom een brief uit Den Haag 
binnen bij de Directeur van Politie te Amsterdam. Tot zijn 
leedwezen moest de Rechter ter Instructie van het arrondis-
sement Den Haag meedelen dat de zaak tegen Albert Hout-
slag, ‘voornaam zakkenroller’, was uitgevallen wegens een 
gebrek aan genoegzaam bewijs. Die zelfde dag had men hem 
moeten laten gaan, waarop Albert naar Amsterdam was ver-
trokken, ‘wellicht om, nog meer aangemoedigd, nieuwe proe-
ven van zijne behendigheid te geven’. Over Brouwer kon hij 
meedelen dat diens zaak beperkt bleef tot overtreding van 
zijn ban voor de tweede maal en daarom was doorgestuurd 
naar de Correctionele Kamer. Hij was verheugd te melden 
dat ‘dezelve alzo in de eerste jaren niet weder in de maat-
schappij zal terug keeren’.7 Op 29 januari 1821 kwam Brouwer 
inderdaad voor. Tijdens dit proces bleek dat hij in Rotterdam 
niet alleen gegeseld was, maar ook tot 12 jaar gevangenis-
straf en 25 jaar verbanning was veroordeeld. Hoewel Brou-
wer een aardige verklaring probeerde te geven voor het 
overtreden van zijn ban, veroordeelde de rechter hem tot 
drie jaar gevangenisstraf.8 

De geboorte van een dochter

Albert Houtslag intussen betrok zijn kamer weer in het loge-
ment van Sara Abrahams alias Keetje Arons. Hij knoopte een 
relatie aan met haar dochter Sara, elf jaar jonger dan Albert, 
die in de zomer van 1822 zwanger van hem raakte. Albert was 
nog in staat om in maart 1823 de aangifte van de geboorte 
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van zijn dochter te doen, één der andere aangevers was Jan 
Morel. Wij zullen hem in deze serie nog vaker tegenkomen. 
Daarna was het echter uit met de pret. In de late avond van 
11 juli 1823 werd Albert gearresteerd in Haarlem. Die avond 
was er een feestelijke verlichting in die stad en Albert greep 
zijn kans om daar zijn slag te slaan. Hij rolde in de Lange 
Houtstraat het horloge van Johannes Boerkoel, maar werd 
op heterdaad betrapt. Bij de visitatie werd het horloge ech-
ter niet op hem aangetroffen. 
Tijdens de verhoren ging het vooral om de vraag of Albert 
een hoed op gehad zou hebben. Bij aankomst op het politie-
bureau had hij die echter niet meer en Albert ontkende dit 
hoofddeksel bij zich te hebben gehad. Hoewel men sterk 
vermoedde dat hij door middel van de hoed het horloge had 
verborgen, waren ‘onderweg’ zowel de hoed als het horloge 
‘kwijtgeraakt’. Hoewel dit alles niet bewezen kon worden, 
was dat toch geen aanleiding voor de Haarlemse rechtbank 
om van een veroordeling af te zien. Op 5 augustus 1823 volg-
de het vonnis, 5 jaar gevangenisstraf en betaling van de ge-
maakte kosten.

Op 4 september 1823 schreef de Rechter ter Instructie van 
het arrondissement Den Haag wederom een brief aan de Di-
recteur van Politie te Amsterdam. Een kleine week eerder 
was op de Voorburgse kermis ene Jan Morel gearresteerd. 
Op die kermis waren twee horloges gerold en men verdacht 
Morel met behulp van anderen van die daden. De briefschrij-
ver wilde dan ook graag weten of Morel alleen of in gezel-
schap uit Amsterdam was vertrokken. Hij zou op donderdag 
het veer naar Haarlem genomen hebben. Afgezien van het 
feit dat het hem bekend was dat Morel in 1816 tot één jaar 
gevangenisstraf was veroordeeld wegens zakkenrollerij, 
was hij ook onderricht ‘dat de gevangene veel omgang heeft 
gehad met zekere kreupele beurzensnijder thans te Haar-
lem gedetineerd en, zoo ik meen genaamd Houtschild’.9 Het 
antwoord was vernietigend voor Morel. Hij was al meerdere 

malen in hechtenis geweest en op 28 augustus naar Leiden 
vertrokken om een neef te bezoeken. Het was in Amsterdam 
onbekend of hij in gezelschap was bij zijn vertrek. Maar de 
Directeur van Politie te Amsterdam schreef over Morel nog 
wel het volgende: ‘Een fameuse zakkenroller is hij, en nauw 
gelieerd plagt hij te wezen met dezen thans te Haarlem ge-
detineerden Albert Houdslag, niet Houdschild, bij de bende 
nogtans bekend onder den naam van Manke Apje, en als 
zoodanig gedurende zijne vrijheid, zeer gevaarlijk voor de 
publieke veiligheid’.10

Het moge duidelijk zijn, in 1823 viel het doek voor Albert 
Houtslag. Was hij 1818 nog een onbesproken blad, binnen vijf 
jaar was hij vier keer gearresteerd, éénmaal veroordeeld en 
werd over hem in termen gesproken als ‘zeer gevaarlijk voor 
de publieke veiligheid’. In welke gevangenis Albert zijn straf 
uitzat is niet bekend. Hij moet zich echter goed gedragen 
hebben, want hij kreeg minimaal een jaar afslag van zijn straf.

Opnieuw in de fout

In de avond van 13 december 1827 was het weer raak, Albert 
werd opnieuw in Amsterdam gearresteerd. Zijn slachtoffer 
was ditmaal Carel Hendrik van Grasveld, lid van de Permanen-
te Commissie van het Amortisatie Syndicaat en woonachtig 
aan het Rokin. Van Grasveld werd omstreeks tien uur bij het 
uitgaan van de Hoogduitse Schouwburg in de Amstelstraat 
door de beklaagde zodanig gehinderd dat hij zijn weg niet kon 
vervolgen. Toen Van Grasveld daar iets van zei kreeg hij geen 
antwoord. De beklaagde bleef hem duwen en aanstoten tot-
dat Van Grasveld voelde dat zijn horloge uit zijn zak werd ge-
rukt. Het betrof hier een gouden repetitiehorloge met witte 
plaat en gouden wijzers, gemaakt door Chevalier in Parijs, met 
daaraan een gouden ringketting en koperen sleuteltje. Toen 
het slachtoffer voelde dat het horloge nog niet geheel uit zijn 
zak was greep hij de zakkenroller en duwde hem tegen de muur 
van de Schouwburg. 
Op dat moment voelde hij het horloge uit zijn zak glijden en 
zag hij de verdachte een snelle beweging met de rechterhand 
maken. De in de buurt aanwezige dienaar van politie Pieter 
Stolk werd geroepen en deze visiteerde Albert. Het horloge 
werd echter niet op hem gevonden. Terwijl Van Grasveld niet 
anders verklaren kon dat de beklaagde als enige in zijn buurt 
was geweest. Bij zijn verhoor de volgende dag gaf Albert op 
inmiddels 35 jaar oud te zijn, geen beroep uit te oefenen, en te 
wonen ten huize van de tapper Krijtenberg in de Pijlsteeg. Hij 
gaf toe al eerder inzake zakkenrollerij te zijn gestraft. Op 28 
december werd hij opnieuw kort verhoord door de Rechter ter 
Instructie. Uit dat verhoor bleek alleen dat hij als beroep opgaf 
koopman in galanterieën te zijn, verder ontkende Albert zoals 
gewoonlijk.

Op 16 januari 1828 kwam deze zaak voor bij de Rechtbank van 
Eerste Aanleg. Van Grasveld deed uitvoerig uit de doeken wat 
hij op de stoep van de Hoogduitse Schouwburg te zoeken had. 
Hij was na afloop van het concert gegeven door de chanteuse 

Het uitgaan van de Hoogduitsche Schouwburg in de Amstelstraat. 
Rechts het wijnhuis met het metalen hekje waar Albert Houtslag een hor-
loge probeerde te rollen in 1827. Voor de deur werd hij gearresteerd. Coll. 
Beeldbank, SAA
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Sontag daar namelijk aan het wachten op zijn knecht. Door de 
grote drukte had hij geen kans gezien zijn jas af te geven bij de 
corridor, maar deze meegegeven aan zijn knecht. Als één der 
eerste buiten had Van Grasveld zijn knecht geroepen, maar 
deze was nog niet aanwezig. Intussen was de schouwburg 
aan het uitgaan en kwam Van Grasveld in het gedrang. Dat 
deed hem besluiten even te wachten in het wijnhuis naast de 
schouwburg. De stoepen van de schouwburg en het wijnhuis 
waren even hoog, maar daartussen bevond zich een ijzeren 
hekje. Aangezien de straat helemaal vol stond met rijtuigen 
sloeg Van Grasveld zijn ene been over het hekje om zo op de 
stoep van het wijnhuis te geraken. Precies op dat moment was 
de beklaagde ‘voor hem geschoten en heeft hem achteruit wil-
len dringen, hetwelk hij getuige in het eerste oogenblik slechts 
voor eene onbeleefdheid aanzag van een zoo welgekleed man 
als den beklaagde’. 
Van Grasveld beschreef daarop voor de rechtbank opnieuw 
hoe hij, staande ‘corps á corps’ met de verdachte, voelde hoe 
hem zijn horloge werd ontfutseld. Aangezien niemand zich in 
zijn buurt bevond en hij na het rollen de achterwaartse bewe-
ging van de hand van de verdachte zag, moest beklaagde de 
dief wel zijn. Op de vraag aan Van Grasveld of hij de verdach-
te vooraf kende antwoordde deze ‘neen, en dat hij uit hoofde 
van zijner zeer deftige kleeding dien man eerst voor zeer fat-
soendelijk heeft aangezien’. Daarna werd politieagent Stolk 
gehoord. Deze getuigde dat hij die avond dienst had bij de 
Hoogduitse Schouwburg en bij het uitgaan van het concert 
hoorde dat er een zakkenroller was gesnapt. Dadelijk toege-
schoten had hij ‘den bij de geheele Amsterdamsche Politie 
befaamde zakkenroller Albert Houtslag van het volk overge-
nomen’. Visitatie door Stolk leverde echter niets op.
Daarna kwam Albert aan de beurt. Uiteraard ontkende hij alles. 
Hij verklaarde toevallig op het plaats delict aanwezig te zijn 
geweest om naar de mensen te kijken, toen hij plotseling werd 
vastgegrepen en gearresteerd. Niemand kon hem wat bewij-
zen, want het horloge was immers niet op hem gevonden? De 
Officier van Justitie eiste daarop vijf jaar gevangenisstraf en 
de gemaakte kosten, de beklaagde bleef bij zijn ontkenning. 
De rechtbank besloot daarop, na een kort overleg, de eis van 
de Officier te volgen en veroordeelde Albert Houtslag op-
nieuw tot vijf jaar gevangenisstraf. Het feit dat hij veroordeeld 
was zonder dat het bewijs, het gestolen horloge, op hem ge-
vonden werd, deed Albert besluiten opnieuw in appèl te gaan 
bij het Hooggerechtshof in Den Haag. Hij werd weer overge-
bracht naar de gevangenis van de Hofstad en op 10 maart 1828 
diende zijn appèl. Helaas voor Albert waren de leden van zijn 
uiterste beroepsmogelijkheid ditmaal niet ontvankelijk voor 
zijn mooie praatjes. Het Hooggerechtshof handhaafde de aan 
hem in Amsterdam opgelegde straf.11

Gevangenisoproer

Albert werd daarop gevangen gezet in het Huis van Arrest te 
Amsterdam. Op 11 maart 1831 werd hij overgebracht naar de 
nieuw ingerichte interdepartementale gevangenis, het Huis 

van Correctie en Arrest te Hoorn. Hij zou daar zijn straf tot 
10 maart 1833 moeten uitzitten, maar het volgende gebeur-
de. Op zondag 29 mei 1831 om half tien in de morgen brak in 
de gevangenis in Hoorn een oproer uit. Het ging er dermate 
heftig aan toe dat de bewakers met scherp hadden moeten 
schieten, zodat negen mannen gewond raakten. Om half twee 
die middag waren de oproerkraaiers gearresteerd en was de 
zaak weer onder controle. In de dagen die volgden, schreef de 
Staatsraad-Gouverneur van Noord-Holland diverse dringende 
brieven aan de directie van de gevangenis om zo snel mogelijk 
een uitvoerig rapport te mogen ontvangen. 
Op 3 juni kwamen twee verslagen per post bij de Staats-
raad-Gouverneur binnen. De ene brief stelde dat het hele 
oproer was toe te schrijven aan een poging tot ontvluchting 
van Johannes Hubertus Isler, ‘een aller gevaarlijkst persoon, 
die voor geene redelijkheid vatbaar is en die wij tot goede 
voorzorg geheel op zich zelven moeten bewaken’. Verder werd 
opgemerkt dat de vijftien uit Haarlem overgebrachte gevan-
genen bijna allemaal in het complot zaten en de nauwkeurig-
ste surveillance vereisten. Het andere verslag, opgesteld door 
Bruijns, majoor-commandant van de Hoornse gevangenis, is 
voor dit verhaal echter veel interessanter.

Bruijns verklaarde dat hij al op 19 mei door middel van een 
brief, geschreven door de gedetineerde Albert Houtslag, op de 
hoogte was gesteld van een complot om te ontsnappen. Men 
zou daarvoor de zondagochtend gebruiken, op het moment 
dat de dienst in de Rooms-Katholieke kerk beëindigd en de 
dienst in de Protestante kerk begonnen zou zijn. Daarop had 
de commandant versterking van de wacht gevraagd voor alle 
zondagen. Hij kreeg een korporaal en zes soldaten toegewe-
zen, die hij had doen plaatsen in de gevangenis. De eerste zon-
dag gebeurde er niets, maar de tweede zondag, 29 mei, werd 
hij om half negen door zijn adjunct gewaarschuwd dat oproer 
dreigde. 
Daarop zette hij de versterking bij de twee binnendeuren van 
de mannenplaats, de geweren met scherp geladen. Na afloop 
van de katholieke dienst begonnen de mannen van zaal 31 de 
banken stuk te slaan, enerzijds om zich daarmee te wapenen, 
anderzijds om daarmee de planken in het plafond open te 
breken. Daarmee hoopten de gevangenen zich te verenigen 
met de gevangenen van zaal 34. In eerste instantie werd de 
adjunct-directeur, vergezeld van enige bewaarders, naar zaal 
31 gestuurd. Het was de bedoeling met zachte hand de orde te 
herstellen. Dit mislukte volledig toen de adjunct onder luid ge-
schreeuw een etenspot tegen het hoofd gegooid kreeg en de 
bewaarders Lankhamer en Brugman door de oproerkraaiers 
werden gegrepen, ontwapend en mishandeld. 

Nadat de adjunct en de bewaarders het vege lijf hadden kun-
nen redden door zaal 31 te ontvluchten, vond Bruijns het ge-
noeg. Hij riep een detachement van twintig met scherp gewa-
pende manschappen op en beval hen van buiten door de ruiten 
op de oproerkraaiers te schieten ‘ten einde hen het ontvlugten 
te beletten’. Daarmee werd het vuur bij de opstandelingen snel 
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gedoofd en kregen de bewaarders de zaak weer onder contro-
le. Negen gevangenen en vijf personeelsleden van de gevan-
genis werden gewond, de meesten door sabelhouwen en met 
kogelwonden. Op 6 juni kwam in Hoorn het bericht binnen dat 
was opgesteld door Van Doorn, Staatsraad ad interim belast 
met de directie van het Departement van Binnenlandse Zaken 
te Den Haag. Die wilde aanvullende informatie over een zestal 
punten. Hoe het bij voorbeeld kwam dat de bewaarders en de 
gevangenen sabelwonden hadden, terwijl uit het verslag bleek 
dat alleen van buitenaf op de gevangenen geschoten was en 
deze slechts met stukken hout gewapend waren geweest. 
En hoe het nu ging met de gezondheid van bewaarders en ge-
vangenen en of de banken in het vervolg niet aan de muren 
bevestigd konden worden. Bruijns antwoordde daarop dat 
de sabelhouwen in de schermutselingen waren ontstaan, alle 
gekwetsten weer hersteld of bijna hersteld waren en het vast-
maken van de banken volgens hem niet zo veel zin had. Maar 
de Staatsraad brak ook een lans voor Albert Houtslag, mits 
zijn verdere gedrag in orde was. Bruijns antwoordde op deze 
vraag dat Albert als baardscheerder van de gevangenen bij 
uitstek de man was geweest die op de hoogte was van wat er 
speelde in de gevangenis. Zijn gedrag was verder stil en goed. 
Ook Bruijns zag wel in dat Albert Houtslag afslag, verkorting, 
van zijn straf verdiende. 
Op 4 juli 1831 ging er vanuit Hoorn een verzoek daartoe naar de 
Staatsraad-Gouverneur. Bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1831 
nr. 2 werd Albert inderdaad een jaar afslag verleend. Uit de 
verhoren van de uitbrekers en de verklaringen van de andere 
in zaal 31 aanwezige gevangen, de bewaarders en van Albert 
Houtslag bleek de zojuist beschreven gang van zaken net zo 
naar voren te komen. In het geval van Albert kan nog worden 
opgemerkt dat hij het plan te ontsnappen had gehoord van 
medegevangene Leeuwendaal en dat hij zich ten tijde van de 
opstand de dienst in de Katholieke kerk bijwoonde. Was Al-
bert religieus geworden of leek hem de kerk een goede plek 
om extra lang te blijven hangen om zo niet in het strijdgewoel 
betrokken te raken? Op 11 augustus 1831 kwam de zaak voor bij 
de rechtbank te Hoorn en werden er enkele gevangen gehoord 
als getuigen. Albert Houtslag was één van hen. Uiteraard werd 
bij de rechtszitting niet gememoreerd aan Alberts rol in het 
verraad van de voorgenomen opstand.12 

Met een paspoort op zak de gevangenis uit

Op 7 januari 1832, Alberts straf zat er bijna op, schreef hij een 
zeer onderdanige brief aan het College van Administratie van 
de gevangenis te Hoorn. Hij voorzag na zijn vrijlating een aan-
tal problemen. Zo had hij in het hele land helemaal geen familie 
waar hij op terug kon vallen. Dan waren er zijn lichaamsgebre-
ken die hem beletten enig werk te verrichten waarbij kracht 
vereist was. Maar bovenal waren het de vooroordelen van de 
burgers die hem mogelijk zouden beletten een eerlijk stuk 
brood te verdienen. Hij had in de gevangenis als baardscheer-
der gewerkt en wilde dit beroep in de toekomst blijven uitoe-
fenen. Maar nu hij de vrijheid zag naderen, ‘zoo schrikt hij aan 

de andere kant weder om dit tijdstip, wanneer hij ontbloot van 
menschen hulp de vrijheid intreedt en daar het bitter aanden-
ken aan misdaad voor hem een walg is geworden, zoo roept 
hij de hulp in van het Edel Kolegie van Administratie...’ Wat 
wilde Albert nu eigenlijk? Hij stelde dat hij onlangs een brief 
had gekregen van zijn vaders broer, die had aangeboden hem 
op te vangen en aan een baan als baardscheerder te helpen. 
Hij vervolgde met ‘daar dit voor hem dan het eenigste middel 
zijnde om zich als een deugdzaam mensch in de maatschappij 
gelukkig te achten’. 
Aangezien zijn oom in Bocholt, net over de grens, woonde, 
had Albert een buitenlands paspoort nodig. Als het College 
van Administratie voor dat buitenlandse paspoort zou kun-
nen zorgen, beloofde Albert ‘zich voortaan na zich deugdelijk 
te hebben gedragen alle blijken te geven aan hem die zijnen 
weldoeners zijn te bewijzen dat de deugd bij hem niet was 
uitgedoofd’. Op 24 januari 1832 werd Alberts verzoek door 
het College van Administratie te Hoorn doorgestuurd naar 
de Staatsraad-Gouverneur, vergezeld van een positieve be-
geleidbrief. Men was in Hoorn de rol nog niet vergeten die 
Albert gespeeld had bij het oproer een jaar eerder. De Staats-
raad-Gouverneur besloot daarop de pas af te geven en stuur-
de deze op 27 januari 1832 op naar Hoorn.

Met zijn fel begeerde buitenlandse pas op zak verliet Albert 
op 10 maart 1832 de Hoornse gevangenis. Men zou verwach-
ten dat zijn verdere lotgevallen zich aan ons oog zouden ont-
trekken in het bedaagde Bocholt, waar Albert een baantje als 
baardscheerder te wachten stond. Helaas, het heeft niet zo 
mogen zijn. Op 27 mei 1832, tweeënhalve maand na zijn vrijla-
ting uit Hoorn, werd Albert opnieuw in Amsterdam gearres-
teerd. De volgende dag verklaarden twee getuigen het volgen-
de. Allereerst was daar Anthonie Bernard Saakes, wonende op 
het Rokin en boekverkoper van beroep. Hij vertelde dat hij de 
dag daarvoor, bij het uitgaan van de Nieuwe Zijds Kapel in de 
Kalverstraat, zag dat zijn gouden zakhorloge naar boven was 
geschoven. 
Op hetzelfde moment werd hij door iemand gewaarschuwd 
dat iemand in de menigte, de persoon in kwestie werd aange-
wezen, hem had proberen te rollen. Daarop verscheen Pieter 
Eggen, winkelier in de Beurssteeg, die verklaarde dat hij giste-
ren bij het uitgaan van genoemde kerk gezien had dat Saakes 
door twee personen gevolgd werd. Toen Saakes zich omdraai-
de had Eggen gezien dat de verdachte zijn hand aan diens hor-
loge sloeg. Na Saakes gewaarschuwd te hebben, liet Eggen 
de desbetreffende heer door een sergeant van de Schutterij 
arresteren. De gearresteerde Albert Houtslag, die nu opgaf 
baardscheerder te zijn, woonde intussen bij Naatje de Winter 
op de Prinsengracht tegenover de Noordermarkt in een gang.13 
En zo werd hij weer opgesloten in het Huis van Arrest in af-
wachting van zijn proces. In wiens gezelschap hij verkeerde bij 
de Nieuwe Zijds Kapel blijft helaas onbekend.

Op 13 juni 1832 vond het zoveelste proces plaats tegen Albert 
Houtslag. De Officier van Justitie eiste ditmaal 8 jaar gevan-
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genisstraf. De President van de Rechtbank veroordeelde hem 
tot ‘slechts’ 5 jaar opsluiting en de kosten. Wederom ging Al-
bert appelleren bij het Hooggerechtshof in Den Haag. Op 7 au-
gustus 1832 bevestigde dat Hof echter de hem in Amsterdam 
opgelegde straf.14 En zo kwam Albert voor de tweede keer in 
de gevangenis te Hoorn terecht. Op 22 december 1832 werd hij 
aldaar binnengebracht.

Na vijf jaar opsluiting opnieuw een paspoort

Medio juli 1837, Albert had nog een paar weken voor hij in vrij-
heid zou worden gesteld, schreef hij opnieuw een brief aan de 
Commissie van Administratie van de Huizen van Correctie en 
Arrest te Hoorn. Hij probeerde op dezelfde wijze als in 1832 
door middel van een berouwvolle brief een buitenlands pas-
poort te verkrijgen. Albert had als opzichter van de spinnerij 
in ruim vier jaar tijd ruim honderd gulden verdiend. Geld dat hij 
zou krijgen als hij de gevangenis verliet. Daarom schreef hij het 
College ‘daar ik de overtuiging bij mij zelven heb, dat de Acht-
bare Leden de Commissie bereid zijn om den terugkomende 
misdadiger op ’t spoor te brengen van deugzame wandelingen, 
welks mij bewezen zijn in vroeger tijden, en daar niet aan heb 
kunnen voldoen, door gebrek aan geld en bijkomende om-
standigheden, zoo is mijn stellige verzekering, dat andermaal 
geholpen te zijn nu de vaste voornemens bij mij daar zijn om 
dadelijk daar aan te beantwoorden’. 
Hij was iets minder specifiek over zijn bestemming dan in 1832, 
het ging nu om een gegoed familielid in Duitsland. In eigen land 
zag Albert het niet meer zitten, vanwege de vooroordelen en 
vanwege de gebrekkigheid van zijn been. Hij zou graag zien dat 
hij met zijn gespaarde geld en paspoort tot de grenzen van het 
Rijk werd getransporteerd. Alles wilde hij ondergaan, om door 
middel van een paspoort in het buitenland te geraken, ‘want de 
afkeer van misdadige handelingen en het verkeeren in de ge-
vangenis is mij walg geworden en niets anders doet mij over te 
wenschen dan voortaan zonder schande en opregte handelin-
gen mijn overige dagen te slijten’. Het Hoornse College vroeg 
daarop advies aan de majoor-commandant van de gevangenis. 
In zijn antwoord van 29 juli 1837 betwijfelde de majoor het nut 
van een buitenlands paspoort. Hij stelde dat Albert zich voort-
durend in Amsterdam had opgehouden en een bemiddelde 
oom in Keulen zou hebben, waarvan hij de naam of het beroep 
echter niet kende. 

De majoor wees het College er fijntjes op dat Albert bij zijn vo-
rige vrijlating al een paspoort had gekregen, maar daar geen 
gebruik van had gemaakt. Hij was bang dat dit nu weer zou 
gebeuren, ‘zoo het niet te vreezen is dat hij dezelve gebruiken 
zal, wanneer hij zich aan ’t een of ander heeft schuldig gemaakt 
ten einde door het verlaten van het land, alle poursuites te 
ontduiken’. Mocht toch positief over een buitenlands paspoort 
worden beschikt, dan had de majoor de reisroute voor Albert 
al bepaald. Van Hoorn zou hij dan over Amsterdam, Utrecht en 
Nijmegen naar de grens reizen. Daar eenmaal overheen moest 
hij dan via Kleef naar Keulen. Met die wetenschap besloot het 

College de aanvraag tot een paspoort niet in te dienen bij de 
Staatsraad-Gouverneur. Die weigering zal hard aangekomen 
zijn bij Albert. Bij zijn vrijlating op 7 augustus 1837 lag er geen 
paspoort op hem te wachten. Terwijl hij zich terdege bewust 
moet zijn geweest dat hij als een zich goed gedragende gede-
tineerde makkelijker aan dat reisdocument zou kunnen komen 
dan als vrij man. Juist vanwege de vooroordelen die men had 
jegens zijn persoon. 
Daarom schreef hij de dag na zijn vrijlating, vanuit Amsterdam, 
zelf een brief aan de Staatsraad-Gouverneur. Albert gebruik-
te in deze brief dezelfde argumenten als in de brief van een 
maand eerder. De Staatsraad-Gouverneur wilde van Hoorn 
wel eens weten waarom men die paspoortaanvraag geweigerd 
had. Met hun verklaring nam hij niet zonder meer genoegen. Hij 
schreef daarop naar B & W van Amsterdam om informatie. Die 
speelden het verzoek door naar de Directeur van Politie, die 
op 21 augustus een antwoord terugstuurde. Volgens de politie 
was het zaak om zo spoedig mogelijk voor Albert Houtslag, 
‘die hier sedert lang als een behendige zakkenroller, meest on-

Sint Geertruidensteeg in Amsterdam. Hier woonde Albert Houtslag in 
1837 bij A. Passano. Coll. Beeldbank, SAA.
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der de naam van Manke Albert, bekend staat’, de weg te ope-
nen het land te verlaten. Men was bang dat als zijn gespaar-
de geld verteerd zou zijn het weer tot diefstal zou komen. De 
Directeur van Politie zag daarbij ruime mogelijkheden bij de 
komende Jaarmarkt. Hij kon wel melden dat de bewuste oom 
Willem Houtslag zou heten en winkelier in Keulen zou zijn. Hij 
drong dus aan op een snelle afhandeling voor Alberts geld op 
zou zijn en hij de reis niet meer zou kunnen bekostigen. Zoals 
al eerder gebeurd was, daarmee verwijzend naar de situatie 
van 1832. Er werd inderdaad haast gemaakt. Al op 25 augustus 
bepaalde de Staatsraad-Gouverneur dat aan Albert een gratis 
buitenlands paspoort zou worden uitgereikt als hij zich aan het 
bureau zou vervoegen. En of B & W van Amsterdam dat zo snel 
mogelijk aan Albert wilde berichten. Deze was op dat moment 
woonachtig bij A. Passano in de Geertruidensteeg bij de Nieuwe 
Zijds Voorburgwal. Men moest er wel op letten dat hij daarna 
zo snel mogelijk op reis zou gaan. Op 29 augustus 1837 werd 
inderdaad de reispas afgegeven, maar of Albert Keulen bereikt 
heeft? Hij had intussen kort na 7 augustus 1837 de door hem in 
Hoorn verdiende 80 gulden ontvangen.15

Vertrek naar Groningen

Eind 1842 woonde Albert Houtslag in Nieuwe Pekela in de pro-
vincie Groningen. Officieel was hij koopman, maar hij zwierf 
waarschijnlijk rond in de Noordelijke provincies, op zoek naar 
willige slachtoffers. Op 5 december 1842 bevond hij zich in 
Leeuwarden en vergreep zich aan het knipbeugeltje van een 
jonge dame. Margaretha Posthuma, 25 jaar oud en woonachtig 
in de Friese hoofdstad ging ter gelegenheid van het Sint Nico-
laasfeest ’s avonds wandelen met haar zuster en haar zusters 
kleine kind. De moeder van Margaretha had haar 22 stuivers 
meegegeven, die zij meedroeg in haar zilveren knipbeugeltje 
in haar rechterzak. Toen zij met haar zusters kind, dat zij op de 
linkerarm droeg, langs de Nieuw Stad liep voelde zij het knip-
beugeltje nog in haar zak. Even later aangekomen bij het Brol 
bleven zij staan om de door de boendermaker Terhorst ten-
toongestelde goederen te bekijken. 
Kort daarop voelde zij duidelijk een vreemde hand in haar zak 
die aan de rechterkant hing. De vreemde hand probeerde het 
knipje uit de zak te trekken, maar het knipje bleef haken aan 
een zakdoek. Dat gaf Margaretha de gelegenheid de hand te 
grijpen, terwijl zij het kind van haar arm liet glijden. Op haar 
geroep het knipje terug te geven riep de beklaagde ‘Zoek dan! 
Zoek dan!’ met de bedoeling los te komen. Maar zij had hem 
vastgehouden en werd daarbij geholpen door de 30-jarige 
koopmansknecht Andries Koster. Het knipje had zij niet meer 
teruggekregen en met behulp van Koster werd Albert overge-
geven aan de politie. 

Aangekomen bij het Stadhuis werd hij gevisiteerd, maar het 
knipje werd niet op hem gevonden. Albert werd verhoord, maar 
ontkende natuurlijk. Volgens hem was een ongeveer 14-jarig 
jongetje tussen hem en de dame gedrongen, waarna hij was 
vastgepakt en gearresteerd. Het jongetje was de andere getui-

gen niet opgevallen, maar dit deel van Alberts verhaal werd dan 
ook niet erg serieus genomen. Het feit dat Albert ontkende en 
het knipje niet op hem gevonden werd, viel in het niet bij de ont-
dekking dat Albert in 1828 en 1832 door het Hooggerechtshof 
was veroordeeld wegens zakkenrollerij. Op 28 december 1842 
werd hij door de Arrondissements Rechtbank te Leeuwarden, 
ondanks de verdediging van Albert, veroordeeld tot vijf jaar ge-
vangenisstraf. Op 10 januari 1843 ging hij in hoger beroep. Maar 
het mocht wederom niet baten.
Op 28 februari 1843 werd door het Provinciaal Gerechtshof 
van Friesland, ondanks het pleidooi van zijn advocaat Mr. B. 
Albarda, het eerdere vonnis van vijf jaar gevangenisstraf met 
betaling van de kosten wegens zakkenrollerij bij herhaling be-
vestigd. Zijn straf zou ingaan op 4 maart 1843.16 Hij werd op 21 
maart daar aanvolgend overgebracht naar de gevangenis van 
Hoorn. Het ontging de bewakers niet dat hij daar al voor de der-
de maal was. Bij Koninklijk Besluit van 12 juni 1847 nr. 117 werd 
hem de rest van zijn straf kwijtgescholden. Op 23 juni 1847 werd 
hij daadwerkelijk vrijgelaten.17

Na zijn uitgezeten gevangenisstraf naar Nijmegen 

Op 26 februari 1848 kwam Albert aan in Nijmegen bij de slaap-
stede van J. H. Jansen in de Nonnenstraat. Hij bevond zich in 
‘ziekelijke toestand, volstrekt geldeloos en zelfs van de nood-
zakelijkste kleeding ontbloot’. Op 4 maart 1848, ’s morgens om 
half zeven, overleed Albert Houtslag in het bewuste logement 
op het adres Nonnenstraat D 171, 55 jaar oud. De kosten van de 
begrafenis, zijnde 10 gulden en 60 cent, werden verhaald op de 
stad Alkmaar, aangezien dat zijn Domicilie van Onderstand zou 
zijn. Doordat Alkmaar voor die kosten moest opdraaien, werd 
zijn overlijden in die stad ook bekend. Zijn familie, die waar-
schijnlijk al dertig jaar niets meer van hem vernomen had, moet 
dit ook gehoord hebben. En dachten dat er misschien nog wat 
te erven zou kunnen zijn. 
Op 5 augustus 1848 schreef de ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand te Alkmaar aan B & W van Nijmegen een verzoek om 
inlichtingen over Alberts financiële positie. Op 15 augustus 
schreef de burgermeester van Nijmegen als antwoord, ‘de lom-
pen waarmede Albert Houtslag bedekt was, zijn in genoemde 
slaapstede verbleven, zoodat U Ed: Achtb: uit een en ander zult 
ontwaren dat te dezer stede voor de familie niets beschikbaar 
is’. Op 20 augustus daaraanvolgend kon daarop te Alkmaar de 
Memorie van Successie worden opgemaakt. De drie halfzus-
sen van Albert erkenden dat zij als erfgenamen niets te verkrij-
gen hadden. Expliciet werd in deze memorie vermeld dat Al-
bert, zonder testament en zonder bloedverwanten na te laten 
in de rechte lijn, was overleden. Men was zich in Alkmaar dus 
niet bewust dat in Amsterdam een door hem erkende dochter 
woonde, die zelf ook al weer kinderen had.

Samenvatting

In 1818 werd hij voor het eerst gearresteerd in Amsterdam, 
maar werd vrijgesproken. Datzelfde overkwam hem in 1820, 
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maar nu moest het Hooggerechtshof er aan te pas komen om 
de vrijspraak te bewerkstelligen. Dit waren de ‘gouden jaren’ van 
Manke Appie, maar mogelijk besefte hij niet dat zijn geluk ooit 
op kon raken. Hij had intussen een joodse vriendin en ‘verdiende’ 
geld als water. In 1823 was het zover. Drie maanden nadat hij de 
geboorte van zijn dochter in Amsterdam had aangegeven, werd 
hij opgepakt in Haarlem wegens zakkenrollerij en tot vijf jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. De komende 25 jaar zou hij zelden 
meer van de vrijheid kunnen genieten. In 1848 overleed Albert 
Houtslag, 55 jaar oud, in Nijmegen in een slaapstede in de Non-
nenstraat. Er was niets meer over van de grandeur die hij 25 jaar 
eerder ten toon kon spreiden. Zijn laatste maanden sleet hij als 
zwerver, met slechts een paar vodden aan het lijf. 
Het moet mij van het hart dat Albert Houtslag bij al zijn arres-
taties, vrijspraken en uiteindelijke veroordelingen nooit is be-
trapt met het gestolene op zak. Eén keer leverde het ontbreken 
van dit bewijs hem vrijspraak op bij het Hooggerechtshof. De 
andere vier keer, waarvan drie keer in hoger beroep, werd hij 
‘gewoon’ tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Veroorde-
lingen die men zich in onze tijd moeilijk meer kan voorstellen. 

Parenteel van de vader van onze crimineel  
Albert Houtslag:

I. Albert Houtslag,19 geboren ‘onder Deudekom’ circa 1767, 
herbergier/tapper, matroos, overleden voor de kust van 
Sardinië 15 januari 1816, (onder)trouwt (1) Alkmaar 22 sep-
tember 1791/29 januari 1792 Jannetje Heeselman, gedoopt 
Alkmaar (Luthers) 22 mei 1766, overleden/begraven aldaar 
17/18 juli 1797, dochter van Jan Heeselman en Jannetje 
Aquila, trouwt (2) Alkmaar 15 november 1801 Aaltje (Alida) 
Siefkens, gedoopt Hoorn 26 september 1777, begraven 
Alkmaar 7 juli 1808, dochter van Steven Siewerts en Gesi-
na van Cloeset.

 In het Alkmaarse belastingregister van 1807 staat Albert 
met zijn vrouw en vier kinderen ingeschreven als gepaten-
teerd herbergier op het Payglop westzijde. Zijn huur be-
droeg 100 gulden per jaar.20 Niet lang na de dood van zijn 
tweede echtgenote vertrok Albert naar zee. Hij diende van-
af 1810/1811 bij de Marine voor drieënhalf jaar, het laatst op 
de ‘Rotterdam’. Na terugkomst in het vaderland vestigde 

hij zich in Amsterdam, waar hij door Margreta Boos, houd-
ster van zijn slaapstede in de Goudsbloemstraat, op 15 
september 1814 werd aangebracht om opnieuw te dienen. 
Albert tekende voor vier jaar als matroos tweede klasse 
tegen een gage van 13 gulden per maand. De maandbrief 
stond op naam van hemzelf en hij kreeg een premie van 21 
gulden. Het feit dat de maandbrief op zijn eigen naam was 
uitgeschreven, betekende dat niemand anders (een deel 
van) zijn verdiende geld kreeg. Toen hij werd aangenomen 
luidde Alberts signalement: lang 5 voet, 4½ duim, blond 
haar, bruine wenkbrauwen, bruine ogen, rond aangezicht, 
ordinaire neus en mond, ronde kin, een knap postuur en 
geen bijzondere merktekenen. Bezijden het signalement 
gaf hij echter ook enkele personalia op waarbij enigszins 
getwijfeld kan worden aan Alberts liefde voor de waarheid. 
Zo gaf hij aan geboren te zijn in Alkmaar, 40 jaar oud en on-
gehuwd te zijn en geen kinderen te hebben. Vier gegevens 
die natuurlijk niet klopten.21 

 Op 6 oktober 1814 kwam Albert Houtslag als matroos daad-
werkelijk aan boord van Z.M. fregat ‘Dageraad’, gevoerd 
door kapitein Polders. Het schip ging patrouilleren in de 
Middellandse Zee, al duurde het nog tot half december 
1814 voor het schip Texel achter zich kon laten. Op maan-
dag 22 januari 1816 berichtte de Alkmaarsche Courant 
dat op 1 januari 1816 op Sardinië wederom een aanslag 
van Barbarijse zeerovers had plaatsgevonden. De zeero-
vers namen 244 mannen gevangen. Zij werden geketend 
meegevoerd naar Noord-Afrika. De vrouwen en kinderen 
werden achtergelaten, zeggende ‘dat zij geen nuttelooze 

jaar 1818 1820 1828 1832(1) 1832(2) 1833 1843

Lengte 5v, 3½d 5v, 3½d 1el, 5p 1,64m 1,65m 1,65m 1,63m

Voorhoofd Hoog Hoog Rond Hoog Hoog Rond Breed

Aangezicht Ovaal Ovaal Lang Ovaal Lang Ovaal Ovaal

Neus Ordinair Ordinair Groot Ordinair Lang Ordinair Groot

Mond Ordinair Ordinair Ordinair Ordinair Groot Ordinair Groot

Kin Rond Rond Rond Gekuild Spits Rond Rond

Kleur Bleek Gezond Bleek Gezond Gezond Gezond Bleek

Ogen Blauw Blauw Blauw Blauw Blauw Blauw Blauw

Haar Blond Blond Grijs Blond Blond Blond Blond

Wenkbrauwen Blond Blond Bruin Blond Blond Lichter Blond

Baard - - - - Ros - Blond

Overzicht van de verschillende signalementen van Albert Houtslag:18

 Toegevoegde opmerkingen bij de signalementen:
 1818: gaande aan de linkerzijde mank  
 1820: weinig pokdalig en gaande aan de linkerzijde kwalijk
 1828: gebrekkig gaande op twee krukken
 1832(1): het linkerbeen korter dan het rechter
 1832(2): het linkerbeen korter dan het rechter
 1833: kwalijk gaande
 1843: mank aan de linkerzijde en voorhoofd kaal
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monden behoefden’. Precies in de tijd van de aanslag be-
vond Albert Houtslag zich met de ‘Dageraad’ in die buurt. 
Op 9 januari 1816 overleed aan boord van de ‘Dageraad’ 
de matroos Jacob van Pommeren aan een ziekte die het 
volgens de chirurgijn noodzakelijk maakte hem met al zijn 
goederen zo spoedig mogelijk overboord te zetten. Albert 
overleed nog geen week later voor de kust van Sardinië en 
ook hij kreeg een zeemansgraf.22 Uit de soldijrollen van de 
‘Dageraad’ bleek dat Albert 16 maanden en 1 dag gediend 
had. Hij had daarbij recht op 208 gulden en 9 stuivers. In-
tussen had hij natuurlijk ook kosten gemaakt. Zo had hij 
ruim 150 gulden uitgegeven aan scheepsrantsoenen en 
ruim vijf gulden aan chirurgijnskosten. Met zijn contante 
geld bleek Albert 48 gulden en 6 stuivers na te laten, geld 
dat overigens pas op 26 maart 1825, waarschijnlijk aan zijn 
drie dochters, werd uitgekeerd.23 Op 25 november 1816 
werd door J. Precht, opperstuurman, en C.V.D.V. Schuring, 
derde chirurgijn, aan boord van de ‘Dageraad’, gelegen 
voor Texel, een verklaring van zijn overlijden opgemaakt. 
Op 14 juli 1824 werd vanwege het huwelijk van Alberts 
oudste dochter hiervan een kopie geregistreerd door no-
taris M.J. de Lange te Alkmaar.

Uit het eerste huwelijk van Albert Houtslag:
1.   Johanna, gedoopt Alkmaar (rk) 19 januari 1792, begra-

ven aldaar 30 januari 1792.
2.   Albert, volgt II.
3.   Jannetje, gedoopt Alkmaar (rk) 16 september 1795, be-

graven aldaar 11 mei 1797.

Uit het tweede huwelijk van Albert Houtslag:
4.   Engeltje Houtslag, gedoopt Alkmaar (rk) 21 decem-

ber 1801, dienstbode,24 overleden aldaar 2 maart 1866, 
trouwt aldaar 8 augustus 1824 Johannes Praalder, ge-
doopt Alkmaar 1 januari 1797, kantoorbediende, over-
leden ’s-Gravenhage 11 januari 1882, zoon van Cornelis 
Praalder en Johanna Steen. Zij kregen nageslacht.

  Johannes Praalder voldeed aan de lichtingen voor de 
Nationale Militie van 1814, 1815 en 1816. In 1817 werd hij 
definitief vrijgesteld van militaire dienst als enige ach-
tergebleven zoon.

5.   Alida Houtslag, gedoopt Alkmaar (rk) 22 april 1803, 
dienstbode, overleden aldaar 29 december 1848, trouwt 
aldaar 5 augustus 1838 Jacobus Weber, geboren/ge-
doopt Hoorn 3/4 mei 1803, kleermaker, overleden Alk-
maar 17 januari 1871, zoon van Lourens Weber en Magda-
lena Blank. Zij kregen nageslacht.

  Jacobus Weber kreeg vrijstelling van de Nationale Mili-
tie wegens een gepasporteerde broer. Zijn signalement 
luidde: lang 1 el en 2 palm, rond aangezicht en voorhoofd, 
bruine ogen, ordinaire neus en mond, ronde kin, bruin 
haar en bruine wenkbrauwen. Bij de Belgische Opstand 
nam hij vrijwillig dienst in de Tweede Afdeling van de 
Noord-Hollandse Mobiele Schutterij.25 Hij diende als 
schutter onder kapitein jonkheer Daniël Carel de Dieu 

Fontein Verschuir in het Eerste Bataljon, Tweede kom-
pagnie. Jacobus Weber ontving hiervoor het Metalen 
Kruis.26

6.   Gesiena Houtslag, gedoopt Alkmaar (rk) 14 mei 1805, 
dienstbode, overleden aldaar 27 september 1874, trouwt 
Alkmaar 7 februari 1836 Theodorus Leonardus Hoonee, 
gedoopt Middelburg (rk) 30 januari 1809, horlogemaker, 
overleden Alkmaar 16 oktober 1857, zoon van Wilhelmus 
Franciscus Hoonee en Maria de Meijer. Zij kregen nage-
slacht.

  De vader van Theodorus, Willem Honnij, werd als serge-
ant, 48 jaar oud, in Vlissingen gevangen genomen door de 
Engelsen. Na te zijn overgebracht naar het krijgsgevan-
genkamp in Dartmoor overleed hij daar op 7 oktober 1812 
in het Koninklijke Hospitaal. 

  Theodorus werd voor zijn nummer ingelijfd bij de Negen-
de Afdeling Infanterie. Zijn signalement luidde: lang 1 el, 2 
palm en 2 duim,27 rond aangezicht en voorhoofd, blauwe 
ogen, ordinaire neus en mond, ronde kin, blond haar en 
wenkbrauwen. Ten tijde van zijn huwelijk diende hij nog in 
de Negende Afdeling Infanterie.

7.   Johanna Margaretha, gedoopt Alkmaar (rk) 27 augustus 
1807, begraven aldaar 5 december 1807.

II.  Albert Houtslag alias ‘Manke Appie’, gedoopt Alkmaar (rk) 21 
december 1792, koopman in mars- en pakgoed (1818), koop-
man in manufacturen (1820), koopman in galanterieën (1828), 
baardscheerder (1832) en koopman (1842), ongehuwd overle-
den Nijmegen 4 maart 1848; hij had een relatie (1) met Maria 
Nierop, gedoopt Alkmaar 7 maart 1790, overleden aldaar 8 
februari 1857, dochter van Willem Nierop en Elisabeth Hem. 
Zij trouwt Alkmaar 6 oktober 1822 Gerard Nieuwkamp. 
Albert had een relatie (2) met Sara (Selly) Arons, geboren 
Amsterdam 21 maart 1803, naaister (1828), winkelierster 
(1836), overleden aldaar 19 februari 1836, dochter van Ja-
cob Arons en Keetje Emanuel Levie alias Cornelia Kramer. 
Zij trouwt Amsterdam 22 oktober 1828 Johann Friedrich 
Goessling.28

Uit de eerste relatie:
1.  Alberdina Nierop, geboren Alkmaar 10 maart 1812, dienst-

bode, ongehuwd overleden aldaar 15 april 1835.29

Uit de tweede relatie:
2.  Johanna Cornelia, volgt III.

III.  Johanna Cornelia Houtslag, geboren Amsterdam 27 maart 
1823, naaister, overleden aldaar 4 december 1878, trouwt al-
daar 22 mei 1844 Albert Düssmann, geboren Steinkimmen 
(D) 26 maart, gedoopt Ganderkesee (D) 29 maart 1815, 
scheepstimmerman, zeeman, tapper, logementhouder, 
overleden Amsterdam 28 januari 1882, zoon van Johan 
Dierk Düssmann en Adelheid Schwarting.

 Alberts ouders waren landbouwers in Steinkimmen, kerkelijk 
behorend bij Ganderkesee in het Hertogdom Oldenburg. Op 
Palmarum 1829 werd Albert in Ganderkesee geconfirmeerd. 

 Daarna ging Albert naar zee. Hij werkte als scheepstim-
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merman en had als thuisbasis Amsterdam. Van maart 1843 
tot februari 1844 voer hij als zodanig onder kapitein W. van 
der Zee met de ‘Japan’ naar Java. Van 30 augustus 1844 tot 
in 1845 voer hij met de ‘Henriette Clasina’ onder kapitein F.J. 
Hoffman naar Batavia en van 14 augustus 1846 tot septem-
ber 1847 weer met W. van der Zee op de ‘Japan’ naar Batavia. 
Zijn gage bedroeg resp. 55, 55 en 52 gulden per maand.30 
Daarna bleef Albert aan de wal en opende een tapperij annex 
logement in de ‘Kapelsteeg bij het Water’, nu de Haringpak-
kersteeg. In begin 1854 werd het huis door de eigenaar ver-
kocht en werd Albert gedwongen te verhuizen. Hij diende een 
verzoekschrift in om zijn affaire in een drie huizen verderop 
gelegen pand te mogen voortzetten, wat werd toegestaan.31 
In de vreemdelingenregisters vanaf 1849 is goed te zien dat 
zijn clientèle voornamelijk bestond uit zeelieden. De mees-
ten van hen waren net als hijzelf afkomstig uit Noord-Duits-
land, een enkeling kwam uit Scandinavië.32

Uit dit huwelijk, allen geboren te Amsterdam:33

1.   Johan Diederich Düssmann, geboren 2 december 
1844, overleden Amsterdam 5 mei 1850.

2.   Selly Düssmann, geboren 18 september 1846, tap-
ster, overleden Amsterdam 7 november 1924, trouwt 
Amsterdam 12 november 1873 Nicolaus Mordhorst, 
gedoopt Henstedt (D) 12 januari 1847, scheepstim-
merman, overleden Amsterdam 14 juni 1886, zoon 
van Johanna Christian Mordhorst en Anna Johanna 
Margaretha Rathjens. Zij kregen nageslacht.

3.   Johan Hendrik Nicolaas Düssmann, geboren 1 novem-
ber 1848, timmerman, portier, overleden Amsterdam 
10 juli 1919, trouwt Amsterdam 1 november 1876 Hes-
terdina Cornelia de Weerd, geboren Amersfoort 4 
maart 1853, overleden Amsterdam 13 juni 1927, doch-
ter van Cornelis de Weerd en Geertje van der Hart. 
Hieruit een ongehuwd overleden dochter.

4.   Johan Diederich Düssmann, geboren 1 oktober 1850, 
overleden Amsterdam 13 november 1869.

5.   Albert Düssmann, geboren 1 februari 1852, overleden 
Amsterdam 3 juli 1852.

6.   Albert Düssmann, geboren 14 mei 1853, werkman, tim-
merman, overleden Amsterdam 8 september 1895, 
trouwt Amsterdam 11 april 1877 Hendrika Johanna 
Verweij, geboren Amsterdam 31 mei 1855, overleden 
aldaar 17 augustus 1937, dochter van Antonie Verweij 
en Hendrica Tekelenburg. Zij kregen nageslacht.

7.   Johannes Cornelis Gerardus Düssmann, geboren 
4 juni 1855, witwerker, timmerman, overleden Am-
sterdam 25 januari 1889, trouwt Amsterdam 10 mei 
1876 Jacoba Maas, geboren ’s-Gravenhage 18 april 
1853, overleden Amsterdam 16 juli 1939, dochter van 
Johannes Petrus Maas en Petronella Asman. Het hu-
welijk bleef kinderloos. Zij hertrouwt Amsterdam 13 
augustus 1891 Frederik Ferdinand Dekker.

8.   Maria Adelheid Düssmann, geboren 9 april 1857, 
overleden na 1884.

  Zij werd op 21 november 1884 met haar twee maan-
den oude zoon Johan Diederich Düssmann uitge-
schreven naar Londen (GB).

9.   Rosina Düssmann, geboren 21 februari 1860, overle-
den Amsterdam 7 juni 1941, trouwt Nieuwer Amstel 14 
september 1882 Johannes Steegeman, geboren Am-
sterdam 14 oktober 1856, postbeambte, bankloper, 
overleden aldaar 5 maart 1931, zoon van Hendrik Jan 
Steegeman en Helena Wilhelm. Zij kregen nageslacht.

10.   Johanna Cornelia Düssmann, geboren 26 juni 1861, 
overleden Amsterdam 7 mei 1862.

11.   Johanna Cornelia Düssmann, geboren 22 november 
1864, overleden Amsterdam 17 december 1864.

Dankwoord 
Mijn dank gaat uit naar Emilie Peters te Purmerend, Marieke Luchtmeyer 
te Alkmaar en Anton Musquetier te Sneek. Zij hielpen mij bij het tot stand 
komen van dit artikel.

Noten
1 De afgelopen twintig jaar gaf ik over Albert Houtslag een twintigtal lezingen, 

meestal voor afdelingen van de NGV.
2 Stads Archief Amsterdam (SAA), arch. 5074, inv. nr. 301.
3 SAA, arch. 5074, inv. nr. 139, akte 225.
4 Nationaal Archief (NA), toegang 2.09.17, inv. nr. 364, doss. 465.
5 SAA, arch. 5225, inv. nr. 112.
6 SAA, arch. 5225, inv. nr. 147.
7 SAA, arch. 5225, i+++++++nv. nr. 113.
8 Gemeentearchief Den Haag, arch. 603, inv. nr. 9.
9 SAA, arch. 5225, inv. nr. 117.
10 SAA, arch. 5225, inv. nr. 150.
11 NA, toegang 2.09.17, inv. nr. 402, doss. 1471.
12 SAA, arch. 5074, inv. nr. 543.
13 Naatje heette eigenlijk Diana de Winter en was weduwe van Pieter Piret.
14 NA, toegang 2.09.17, inv. nr. 424, doss. 1998.
15 SAA, arch. 5181, inv. nr. 5678, nr. 6874.
16 Tresoar, toeg. nr. 17, inv. nr. 105.
17 NHA, arch. 73, inv. nr. 476, p. 78, nr. 3210.
18 De signalementen komen zonder uitzondering uit de als bijlagen opgenomen 

processtukken.
19 Ondanks uitvoerig onderzoek in het Gelders Archief heb ik de achtergrond van 

Albert Houtslag sr. niet kunnen achterhalen. Er is een erve Holtslag bij Toldijk 
en de achternaam komt in die buurt ook voor, maar de bewuste Albert heb ik 
niet kunnen vinden.

20 Archief Alkmaar, Stadsarchief 1254-1816, inv. nr. 81.
21 NA, beh. nr. 2.12.14, inv. nr. 148, p. 203.
22 NA, beh. nr. 2.12.14, inv. nr. 989.
23 NA, beh. nr. 2.12.14, inv. nr. 235, f. 116.
24 Terwijl haar broer zich in 1822 op het slechte pad begaf was Engeltje dienstbo-

de bij Isaac Renses, procureur te Alkmaar.
25 De opgegeven lengte van Jacobus Weber in de registers van de Nationale Mi-

litie kan niet kloppen. Met dit gebrek aan lengte kan hij nooit tegen de Belgen 
zijn opgetrokken, of het moet de legerleiding er om te doen zijn geweest dat de 
Belgen zich dood lachten.

26 Zie Th.W. Polet, A.A. de Reus-Vredenburg en J.J. Kaldenbach, Noordhollandse 
schutters in de “Belze” opstand van 1830, Meppel, 1990.

27 Ook deze infanterist was volgens deze opgave veel te klein.
28 Zie voor het nageslacht van Sara (Selly) Arons en Johann Friedrich Goessling 

‘Op het slechte pad (3)’.
29 De aanwijzing dat deze relatie bestaan heeft komt uit de Volkstelling 1822, 

waar Alberdina als Dina Houtslag staat ingeschreven bij haar moeder. Gezien 
de voornaam moet zij het kind zijn van een Albert Houtslag. Mogelijk is zij een 
kind van Albert Houtslag sr., maar waarschijnlijker van diens zoon. De vader zat 
immers in 1811 op zee.

30 SAA, arch. 491, inv. nr. 311, pp. 75 en 202 en inv. nr. 312, p. 119.
31 SAA, arch. 5181, inv. nr. 1488, stuk 1483.
32 SAA, arch. 5225, inv. nrs. 871 tot 900.
33 Alle kinderen van Albert Düssmann en Johanna Cornelia Houtslag werden in de 

Evangelisch-Lutherse Kerk gedoopt. Zie SAA, arch. 213, inv. nrs. 478 en 479.
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Wijnanda van der Vaart (1804-1866)

WIJNANDA VAN DER VAART

Sinds een aantal jaren houd ik mij bezig met genealogie. Veel van mijn vrije tijd be-
steed ik aan het speuren in archieven. Soms, als ik vastloop, helpt het zoeken op een 
naam via diverse zoekmachines op het internet om weer op een spoor te komen. Bij 
dit zoeken toetste ik op een gegeven moment mijn eigen naam in. Tot mijn verras-
sing kwam ik een naamgenote van mij tegen.
Mijn voornaam ‘Wijnanda’ is, hoewel niet uitzonderlijk, een naam die ik zelden te-
genkom. Ik ben niet vernoemd waardoor binnen mijn familie verder niemand deze 
zelfde voornaam draagt. Mijn achternaam ‘Van der Vaart’ is eveneens niet uitzonder-
lijk. Verspreid over Nederland zijn meerdere families met deze naam te vinden. Toch 
had ik niet verwacht dat er nog iemand zou zijn met dezelfde voor- en achternaam.

Extract doopregister, huwelijksbijlage bij het huwelijk in 1835 
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Fout in de archieven of misschien toch niet?

Al snel had ik twee huwelijksaktes gevonden van Wijnanda 
van der Vaart en meerdere geboorteaktes van haar kinderen. 
Maar er leek iets niet te kloppen. Tussen het eerste en het 
tweede huwelijk is geen overlijdens- of scheidingsakte van 
haar eerste echtgenoot te vinden. Afgaande op de tweede 
huwelijksakte leek het eerste huwelijk niet te hebben be-
staan. Dat vroeg om nader onderzoek, te beginnen bij de ge-
boorte van Wijnanda.
Wijnanda van der Vaart, dochter van Anthonius (Teunis) van 
der Vaart en Geertruij Roest wordt geboren in Demmerik, 
Vinkeveen, op 14 oktober 1804.

Als vader Anthonius van der Vaart op 39-jarige leeftijd over-
lijdt in Vinkeveen op 16 juni 1815, heeft het echtpaar behalve 
Wijnanda nog vijf dochters en drie zonen gekregen:
1.  Wilhelmina van der Vaart, gedoopt te Demmerik, Vinkeveen 

27 december 1802, overleden Utrecht 29 september 1845.
2.  Wijnanda
3.  Antje van der Vaart, geboren 1805-1806, overleden in 

Utrecht 16 augustus 1838 op 32-jarige leeftijd.
4.  Jacobus van der Vaart, gedoopt te Demmerik, Vinkeveen 

21 november 1806.
5.  Jacobus van der Vaart, gedoopt te Demmerik, Vinkeveen 

30 juli 1808.
6.  Gerarda van der Vaart, gedoopt te Demmerik, Vinkeveen 

21 juni 1810, overleden Utrecht 11 april 1892. 
7.  Jacoba van der Vaart, gedoopt te Demmerik, Vinkeveen 

21 juni 1810.
8.  Adriana van der Vaart, geboren 1812, overleden in Utrecht 

5 april 1840 op 28-jarige leeftijd.
9.  Frans van der Vaart, geboren in Vinkeveen 16 oktober 

1813, overleden in Utrecht 13 december 1885.

Moeder Geertruij Roest, overlijdt op 54-jarige leeftijd te 
Utrecht op 2 oktober 1830.

Wijnanda van der Vaart trouwt op 5 augustus 1829 Johannes 
Vermeulen, zoon van Louwrens Vermeulen en Antonia Crom-
siek, gedoopt te Utrecht, 27 april 1800. Drie maanden na de 
huwelijksvoltrekking wordt een zoon, Anthonius Johannes 
Vermeulen, geboren te Utrecht op 7 november 1829.

Bij het zoeken naar mogelijke geboorteakten in de jaren na 
1829 kwam ik vanaf 1832 geboorteakten van kinderen van 
Wilhelmina van der Vaart tegen, de oudere zus van Wijnan-
da. Opvallend genoeg bleek ook Wilhelmina, volgens deze 
geboorteakten, getrouwd met een Johannes Vermeulen. Ge-
boorteakten van meer kinderen van Wijnanda van der Vaart 
en Johannes Vermeulen vond ik echter niet.

In 1835, zes jaar na de geboorte van haar eerste kind duikt 
Wijnanda weer in de archieven op. In dat jaar trouwt zij 
Dirk van Eck (Ek), geboren te Linschoten op 21 september 

1814, zoon van Cornelis van Ek en Johanna van den Coning.
Op deze tweede huwelijksakte wordt Johannes Vermeulen 
niet genoemd als eerste echtgenoot. Dat is opvallend: ver-
wacht mag worden dat de huwelijksakte het overlijden van 
deze eerste echtgenoot zou noemen of, hoewel in die tijd niet 
vaak voorkomend, een scheiding. Alhoewel een scheiding van 
de rooms-katholieke Wijnanda niet waarschijnlijk is.
Ook bij de huwelijksbijlagen vond ik geen verwijzing naar een 
eerste huwelijk in de vorm van een extract uit het overlij-
densregister of een echtscheidingsakte.

In de veronderstelling dat Johannes Vermeulen waarschijn-
lijk toch overleden zou zijn tussen 1829 en 1835 ging ik op 
zoek naar een overlijdensakte. Deze vond ik in het jaar 1854.
Johannes Vermeulen, zoon van Louwrens Vermeulen en An-
tonia Cromsiek overlijdt te Utrecht op 1 mei 1854. Hij is op 
dat moment weduwnaar van Wilhelmina van der Vaart en ge-
huwd met Elisabeth van der Plaats.
Dat was opmerkelijk. Was dezelfde Johannes Vermeulen, ge-
trouwd in 1829 met Wijnanda van der Vaart en vader van haar 
zoon eveneens getrouwd geweest met haar zus Wilhelmina 
van der Vaart?

Behalve de eerder genoemde geboorteakten van de kinde-
ren van Wilhelmina van der Vaart en Johannes Vermeulen kon 
ik geen huwelijksakte vinden als bewijs van hun leven als wet-
tig echtpaar.
 
Geconcludeerd kan worden dat Johannes Vermeulen ge-
noemd op de huwelijksakte uit 1829 dezelfde is als op de 
overlijdensakte uit 1854. Op beide akten komen leeftijd en 
namen van ouders overeen met het jaar van geboorte vol-
gens de doopakte. 
De handtekening van Johannes Vermeulen op de huwelijks-

Handtekening op respectievelijk de huwelijksaktevan 1829, geboorteak-
te van een zoon in 1832 en de huwelijksakte van 1852. Kenmerkend is de 
ruimte tussen de drie lettergrepen
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Detail huwelijksakte Wijnanda van der Vaart en Johannes Vermeulen Utrecht, 5 augustus 1829 (HUA)

akte uit 1829 lijkt overeen te komen met de handtekening 
op de geboorteakten van zijn kinderen met Wilhelmina van der 
Vaart en de huwelijksakte uit 1852 met Elisabeth van der Plaats.

Waren Wilhelmina en Wijnanda van der Vaart dan misschien 
één persoon? De doopakten en de overlijdensakten van beide 
zussen spreken deze mogelijkheid tegen. 
Wilhelmina wordt gedoopt te Demmerik, Vinkeveen, op 27 
december 1802 en overlijdt te Utrecht op 29 september 1845, 
als echtgenote van Johannes Vermeulen. Wijnanda wordt gebo-
ren te Demmerik, Vinkeveen, op14 oktober 1804 en overlijdt te 
Utrecht op 26 juli 1866, als echtgenote van Dirk van Eck. 
Beide overlijdensakten vermelden de namen van ouders; Antho-
nius van der Vaart en Geertruij Roest.
Met zekerheid kan worden aangenomen dat Wilhelmina van der 
Vaart de oudere zus was van Wijnanda.
Zou dan niet Wijnanda in 1829 met Johannes Vermeulen zijn ge-
trouwd, maar was dat eigenlijk haar zus Wilhelmina?
Op de scan van de huwelijksakte uit 1829 zijn duidelijk de namen 
van bruid en bruidegom leesbaar, Johannes Vermeulen, oud 29 
jaar en Wijnanda van der Vaart, oud 24 jaar. 
De leeftijd van bruid Wijnanda komt overeen met haar geboorte-
datum 14 oktober 1804.

Schrijfwijze letter ‘d’ is in beide handtekeningen verschillend. Ook wordt 
de achternaam in beide handtekeningen verschillend geschreven

Overigens valt bij latere geboorteakten van kinderen van 
Wijnanda op dat haar vermelde leeftijd veelal een wisselend 
aantal jaren jonger is dan haar werkelijke leeftijd. Ook haar twee-
de huwelijksakte laat een verschil in leeftijd zien. Volgens de dui-
delijk leesbare tekst op deze akte uit 1835 is Wijnanda vier jaar 
jonger dan haar werkelijke leeftijd van 30 jaar die zij volgens haar 
geboorteakte heeft. Mogelijk heeft zij het leeftijdsverschil met 
haar tien jaar jongere echtgenoot wat kleiner willen doen lijken.
De handtekening waarmee Wijnanda in 1835 haar huwelijksakte 
ondertekent is echter afwijkend in vergelijking met de handteke-
ning van W. van de Vaart op de huwelijksakte uit 1829. De beide 
handtekeningen kunnen van twee verschillende personen zijn.
Meest aannemelijk lijkt te zijn dat er sprake is geweest van een 
naamsverwarring bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 
Niet Wijnanda van der Vaart maar haar oudere zus Wilhelmina 
trouwde in 1829 met Johannes Vermeulen. Deze zelfde fout 
moet, drie maanden later, bij de geboorteaangifte van zoon An-
thonius Johannes nogmaals gemaakt zijn waardoor niet Wilhel-
mina maar Wijnanda als moeder op deze akte genoemd staat.
Maar zou het mogelijk kunnen zijn geweest, hoe onwaarschijn-
lijk het ook lijkt, dat Wilhelmina de plaats van haar zus Wijnan-
da heeft ingenomen als echtgenote van Johannes Vermeulen?
Drie maanden na het huwelijk in 1829 wordt Anthonius Johan-
nes geboren. Een zwangerschap zal voor de rooms-katholieke 
Wijnanda de reden om te trouwen zijn geweest. Wellicht vorm-
de de relatie tussen Johannes en Wilhelmina een mogelijkheid 
te ontsnappen uit een niet gewenst huwelijk.

In 1832 en 1833 zijn geboorteakten te vinden van de oudste 
twee kinderen van Johannes Vermeulen en Wilhelmina van der 
Vaart. De eerstgeboren zoon overlijdt vlak na zijn geboorte. La-
ter worden nog meer kinderen geboren.
Op de geboorteakten van de oudste twee kinderen en overlij-
densakteakte van het eerste kind wordt Wilhelmina ‘Mijntje’ 
genoemd. De afkorting doet denken aan de afkorting waar-
mee ikzelf weleens wordt aangesproken, ‘Wijn’ of ‘Wijntje’. 
De afkorting ‘Mijntje’ zou kunnen zijn gebruikt vanwege deze 
gelijkenis met ‘Wijntje’.



Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 5  –  157 

Op de geboorteakten van haar later geboren kinderen wordt 
de naam van Wilhelmina voluit geschreven. Wijnanda is dan 
getrouwd met Dirk van Eck.

Is het mogelijk dat Johannes Vermeulen en Wilhelmina van der 
Vaart door de geboorten van hun kinderen zich als een wettig 
gehuwd echtpaar zijn gaan voordoen? En kon Johannes Ver-
meulen na het overlijden van Wilhelmina daardoor als haar we-
duwnaar een tweede huwelijk zijn aangegaan in 1852? 
Mogelijk zouden de akten van de Burgerlijke Stand behorend 
bij de eerstgeboren zoon van Wijnanda in 1829, Anthonius 
Johannes Vermeulen duidelijkheid geven. De scan van zijn ge-
boorteakte laat een duidelijk leesbare naam ‘Wijnanda van der 
Vaart’ zien als de naam van zijn moeder.
Maar volgens het volkstellingenregister van 1840 staat An-
thonius Johannes ingeschreven bij het gezin van Johannes Ver-
meulen en Wilhelmina van der Vaart. Het gezin woont in dat 
jaar op de Molensteeg 711. Naast het gezin van Dirk van Eck en 
Wijnanda van der Vaart dat volgens dat zelfde volkstellingen-
register uit 1840 staat ingeschreven op Molensteeg 710. 
Ook in dit register valt op dat Wijnanda als jonger wordt ver-
meld dan zij in werkelijkheid op dat moment is.

Wat verder opvalt in dit register is dat Anthonius Johannes net 
als zijn vader Johannes protestants is. Alle andere kinderen 
van Wijnanda en Wilhelmina zijn net als zijzelf rooms-katho-
liek.
Anthonius Johannes Vermeulen trouwt Utrecht op 5 november 
185626 met Johanna Hendrika van Daalen, geboren Utrecht 
1823, dochter van Johannes van Daalen en Elisabeth van der 
Rijke. De huwelijksakte vermeldt dat Anthonius Johannes Ver-
meulen de zoon is van Johannes Vermeulen en Wijnanda van 
der Vaart en dat beide ouders overleden zijn.
Deze vermelding bracht mij vooralsnog meer onduidelijkheid. 
Vader Johannes Vermeulen was inderdaad overleden in 1854. 
Maar genoemde moeder Wijnanda van der Vaart overlijdt in 
1866 en is ten tijde van dit huwelijk in 1856 helemaal niet over-
leden. 
Als bewijs van het overlijden van de moeder van Anthonius 
Johannes Vermeulen is bij de huwelijksbijlagen het extract 
van de overlijdensakte van Wilhelmina van der Vaart gevoegd. 
Zou dan toch, ondanks de naam van Wijnanda van der Vaart als 
moeder op de geboorteakte Wilhelmina de werkelijke moeder 
van Anthonius Johannes zijn geweest?

Een gerechtelijke verklaring van 30 oktober 1856, eveneens als 
huwelijksbijlage bijgevoegd, toont de verwantschap aan tus-
sen Wijnanda van der Vaart en Anthonius Johannes Vermeulen.
In deze verklaring legt zij samen met haar echtgenoot Dirk van 
Eck en Cornelis Vermeulen, jongere broer van Johannes Ver-
meulen en diens echtgenote een getuigenis af dat er sprake is 
van naamsverwarring tussen de namen ‘Wijnanda’ en ‘Wilhel-
mina’. Wilhelmina van der Vaart zou de werkelijke moeder van 
Anthonius Johannes Vermeulen zijn.
Met deze verklaring lijkt alles duidelijk te zijn: Wilhelmina van 

der Vaart is de moeder van Anthonius Johannes Vermeulen. En, 
ook al wordt dezelfde naamsverwarring op de huwelijksakte in 
de verklaring niet benoemd, aangenomen zou kunnen worden 
dat in 1829 niet Wijnanda maar haar zus Wilhelmina trouwde 
met Johannes Vermeulen.

Maar waarom wordt ondanks deze verklaring een aantal dagen 
later toch de naam van Wijnanda van der Vaart als moeder op 
de huwelijksakte vermeld? En waarom wordt de geboorteak-
te van Anthonius Johannes niet gecorrigeerd? Op de geboor-
teakte van Anthonius Johannes blijft de naam van Wijnanda als 
moeder genoemd staan. Zo ook op de huwelijksakte en latere 
overlijdensakte van Anthonius Johannes. 
Volgens deze archiefstukken is Johannes Vermeulen op 5 au-
gustus 1829 getrouwd met Wijnanda van der Vaart en wordt 
drie maanden hun zoon geboren, waarvan Wilhelmina van der 
Vaart volgens een latere verklaring de eigenlijke moeder is.

De vraag of de verklaring opgesteld bij het huwelijk van An-
thonius Johannes Vermeulen in overeenstemming is met de 
werkelijkheid blijft mij vooralsnog bezighouden. Natuurlijk 
kan er sprake zijn geweest van naamsverwarring. Maar het 
is opmerkelijk dat een meer bekende naam als Wilhelmi-
na wordt verward met de minder vaak voorkomende naam 
Wijnanda. 
Opvallend is ook dat Wijnanda van der Vaart in 1835 trouwt 
op dezelfde dag als waarop zij in 1829 als bruid genoemd 
staat. Beide huwelijken vinden plaats op vijf augustus. Is het 
toeval of zou deze datum kunnen zijn gekozen om verwar-
ring tussen twee huwelijken te kunnen verklaren?
Woonden beide zussen toevallig naast elkaar of zou het bewus-
te keuze kunnen zijn geweest zodat zoon Anthonius Johannes 
in de nabijheid van zijn moeder op kon groeien?
Als Wijnanda van der Vaart in werkelijkheid de eerste echtge-
note is geweest van Johannes Vermeulen, dan zou dat beteke-
nen dat zij in 1835 een tweede huwelijk is aangegaan zonder dat 
dit eerste huwelijk ontbonden was. Het lijkt onwaarschijnlijk, 
maar toch... 
Nu, bijna 150 jaar na haar overlijden in 1866 zijn de akten van 
Burgerlijke Stand nog het enige tastbare bewijs van haar be-
staan. We kennen daarmee de naam van Wijnanda van der 
Vaart maar haar werkelijke verhaal blijft mogelijk een mysterie.

Detail gerechtelijke verklaring van 30 oktober 1856 (HUA)
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Noten 
1 Het Utrechts Archief (HUA), 

Doopregister RK Demmerik,Vin-
keveen, datum doop handmatig 
overgenomen. (op het extract 
doopregister bij bronvermelding 
2. wordt doopdatum vermeld als 
geboortedatum).

2 HUA, Extract doopregister der 
Roomsch Catholijke Gemeente 
Vinkeveen, huwelijksbijlage bij 
huwelijk Wijnanda van der Vaart 
en Dirk van Eck, 1835.

3 Extract sterfregister gemeente 
Vinkeveen, huwelijksbijlage bij 
huwelijk Wijnanda van der Vaart 
en Dirk van Eck, 1835.

4 HUA, Doopregister RK Demmerik, 
Vinkeveen, datum doop handma-
tig overgenomen.

5 HUA, overlijdensregister Utrecht 
1845, overlijdensakte 1067.

6 HUA, overlijdensregister 
Utrecht 1838, overlijdensakte 
991. Volgens overlijdensakte 
overleden op 32-jarige leeftijd als 
ongehuwde dochter van Anthonij 

van der Vaart en Geertruida Roest 
en geboren Vinkeveen. In het RK 
doopregister Vinkeveen echter 
geen doopakte in periode 1805-
1807.

7 HUA, Doopregister RK Demmerik, 
Vinkeveen, datum doop handma-
tig overgenomen.

8 HUA, Doopregister RK Demmerik, 
Vinkeveen, datum doop handma-
tig overgenomen.

9 HUA, Doopregister RK Demmerik, 
Vinkeveen, datum doop handma-
tig overgenomen.

10 HUA, overlijdensregister Utrecht 
1892, overlijdensakte 16.

11 HUA, Doopregister RK Demmerik, 
Vinkeveen, datum doop handma-
tig overgenomen.

 NB: van Jacoba van der Vaart is 
geen latere overlijdensakte of 
huwelijksakte vindbaar. Zij is wel 
in het volkstellingenregister uit 
1840 terug te vinden. In dat jaar 
staat zij als inwonend ingeschre-
ven bij het gezin van oudste zus 

Wilhelmina van der Vaart. 
12 HUA, overlijdensregister Utrecht 

1840, overlijdensakte 478. Vol-
gens de overlijdensakte geboren 
Vinkeveen, overleden op 28-jarige 
leeftijd als ongehuwde dochter 
van Antonie van der Vaart en 
Geertruida Roest. In de periode 
1811-1813 geen geboorteakte 
gevonden en/of inschrijving in het 
RK doopregister Vinkeveen. Vol-
gens overlijdensakte wonend wijk 
7, Molensteeg 711. Het adres waar 
op dat moment ook Wilhelmina 
van der Vaart woont met haar 
gezin.

13 HUA, geboorteregister Vinkeveen 
1813, geboorteakte 32. 

14 HUA, overlijdensregister Utrecht 
1885, overlijdensakte 2044.

15 Extract sterfregister, Stad 
Utrecht, huwelijksbijlage bij 
huwelijk Wijnanda van der Vaart 
en Dirk van Eck, 1835.

16 HUA, huwelijksregister Utrecht 
1829, huwelijksakte 186.

17 HUA, Extract doopregister 
Gereformeerde kerk Utrecht, 
huwelijksbijlage bij huwelijk in 
1829.

18 HUA, geboorteregister Utrecht 
1829, geboorteakte 1361.

19 HUA, huwelijksregister Utrecht 
1835, huwelijksakte 221.

20 HUA, overlijdensregister Utrecht 
1854, overlijdensakte 501.

21 HUA, huwelijksregister Utrecht 
1852, huwelijksakte 107.

22 HUA, overlijdensregister Utrecht 
1866, overlijdensakte 2506.

23 HUA, geboorteregister Utrecht 
1832, geboorteakte 1445, Johan-
nes Vermeulen.

24 HUA, geboorteregister Utrecht 
1833, geboorteakte 1110, Johannes 
Vermeulen.

25 HUA, overlijdensregister Utrecht 
1832, overlijdensakte 1445, Johan-
nes Vermeulen.

26 HUA, huwelijksregister Utrecht 
1852, huwelijksakte 107.

De ligging van Demmerik ten 
opzichte van Vinkeveen
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Momenteel zoek ik in het 
RHCE (Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven) in de 
schepenakten van Lierop naar 
gegevens over voorouders 
van mij. Daarbij kom ik enkele 
vermeldingen in akten tegen 
die daar niet vanzelfsprekend 
zullen worden gezocht. Reden 
waarom ik ze hier vermeld.

verderop). Ik ben bij mijn onderzoek eerder verhuizingen naar 
de Palts tegengekomen, maar dat was rond 1600 en dat betrof 
toen geloofsvluchtelingen en meer specifiek Noord-Neder-
landse en Vlaamse calvinisten die asiel kregen in Frankenthal. 
Maar het lijkt mij niet dat het in dit geval ook om calvinisten 
ging omdat juist calvinisten hun religie in de Nederlanden nu 
vrij mochten uitoefenen; ook strookt het gedrag van de ge-
noemde Peter niet met wat men van oppassende en ijverige 
calvinisten zou verwachten. Welke reden zouden zij gehad 
hebben? Zijn het Teuten wellicht? Ik ben daarvoor echter nog 
geen aanwijzingen tegengekomen. En het gedrag van Peter 
klopt daar evenmin mee.

Op de kaft van dit schepenboek werd ook al melding gemaakt 
van een vertrek naar de Palts. Ik citeer: “Opten 17e 9bris 1650 
is Sijmon Claessen met sijne familie naer den pals getrocken 
ende Cornelis Smeets met sijnen familie. Opten 25e meij 1651 
is Hendrick Lijnaerts naar den Pals getrocken, Hendrik den 
Wert ende Jan Hendrick Geenen.”
Hendrick Lijnaerts, de eerste man van Toniske Vlemincx, was 
er dus al vijf jaar eerder heengegaan. Er staat niet bij dat hij 
zijn gezin meenam en een trouwregister is er van die tijd niet.

Tenslotte meld ik dat Hendrick Antonis Vlemincx in 1633 tot 
kerkmeester werd aangesteld en dat ik van hem en zijn vrouw 
in totaal tien kinderen kon noteren:
Antonis, Lambert, Jan, Luijtien trouwt Peter Leonartssen, 
Hendricxken trouwt Antonis Dericx, Elisabeth trouwt Antonis 
Henricx Reijnders, Geertruijt trouwt Jan Tijsen Dericx, met ten 
minste een kind Simon, Antoniske trouwt (1) Hendrick Lijnaerts 
en (2) Peter van Heze, Ida of IJken, Jenneke. 
De beide laatste kinderen waren in 1660 nog onmondig.

Toevalsvondsten in het RHCE TON VAN REEKEN

Een gedeelte van het testament van Hendrick Vlemincx en Maria Bakermans

In het Schepenboek van Lierop voor de periode van 1650 tot 1659 
(RHCE inv.nr. A3071, nr. 9) lees ik op pagina 215:
“Dat voor ons comen is Thielman Matijssen Mathijssen (sic!) van 
Mierloo ende Hanricsken Lijnaert Cunen, procuratie notariaal 
ons gebleken van Lijnaert de Boeij haeren wettigen man cuijper 
binnen der stat Antwerpen hebbende erffelijcken v[er]cocht op-
gedragen ende overgegeven Handrick Abrahams een zekere 
stuck ackerlants gelegegen (sic!) inden prochie (sic!) van Lier-
op…”, gedateerd 11 juni 1657.

In hetzelfde schepenboek staat op pagina 198 en 199 een tes-
tament van het echtpaar Hendrick Antonissen Vlemincx en 
Maria Jan Bakermans, gedateerd 15 november 1656 (zie de af-
beelding). Zij hebben eerder op 5 mei 1651 een langstlevenden 
testament gesloten en dat staat op pagina 38 e.v. Nu Hendrick 
ziek is, wordt daaraan een clausule toegevoegd, en wel dat zij 
de erfenis gelijkelijk over de kinderen en kleinkinderen willen 
verdeeld zien met één uitzondering. Deze betreft hun dochter 
Antoniske die met Peter van Heze getrouwd is. Ik citeer:
“… inden verstande nochtans dat die portie van thuenisken 
hun dochtere getrout met peter van hese tegenwoordich 
woonende inden palsche sal immediatelijck naar hun testateu-
ren doot succederen op de kinderen van tonisken hun dochte-
re voorn. verweckt bij handrick lijnaert door Redenen dat den 
voorschr. peter van hese sijn goederen onnuttelijck is verqu[i]
stende ende dilapideerende die halve kinderen inde plaetsche 
van tonisken hun dochtere om redenen voorschr. …”, waarna 
nog een voorziening wordt getroffen voor het geval Peter 
eerder komt te overlijden en “toniske” het vruchtgebruik mag 
hebben om van te kunnen leven.
Opvallend is verder dat dit echtpaar naar de Palts is verhuisd.
En zij waren niet de enigen die uit Lierop daarheen gingen (zie 
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HANS P. NOPPEN

Van drie naar negentien letters en terug

Sommige mensen vinden het maar chique en denken er een zekere status aan te 
ontlenen, of dichten het een commerciële waarde toe: een dubbele familienaam.1 
Bijvoorbeeld: Noppen van Paddenburg. Dubbele namen zijn vaak combinaties van 
de familienamen van de beide ouders. Vanaf de 19de eeuw moest daarvoor bij Ko-
ninklijk Besluit toestemming worden verkregen. Als de vorming van een dubbele 
naam zo niet haalbaar bleek, probeerde men wel op creatieve wijze een tweede fa-
milienaam als voornaam in de geboorteakte op te laten nemen. Dan heette het kind 
bijvoorbeeld Cornelis Rietveld Noppen. Maar dat ‘trucje’, uitgehaald door vader 
Hendrick Noppen, lukte niet. Per wet werd en wordt namelijk verhinderd dat voor-
namen bestaande familienamen mogen zijn2. Toch lukte het zijn kleinzoon Hendrik 
Noppen uiteindelijk wel: een dubbele familienaam voor zijn zoon Nicolaas Noppen.

Grondtekening van de Stad Woerden, begin zeventiende eeuw
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Een mislukte poging
Hendrick Noppen (1736 - 1796), van de vijfde generatie, vernoemt 
(1766) zijn (enige) zoon volledig naar een der doopgetuigen, na-
melijk Cornelis Rietveld. Deze Cornelis Rietveld had vijf jaar 
eerder, op 27 augustus 1761, een huis, erf en smederij aan hem 
verkocht en zal Hendrick later (1772) tot diens enige erfgenaam 
benoemen.4 Er was dus een sterke relatie tussen die twee man-
nen en de naam van de getuige gaat dus aan die van Noppen 
vooraf: Cornelis Rietveld Noppen! Nu was het wel usance in die 
tijd om op basis van vernoeming een naam of familienaam toe 
te voegen aan de eigen naam en ik vermoed dat Hendrik op deze 
manier probeerde een dubbele naam de familie binnnen te lood-
sen.5 Echter, deze combinatie van namen is nooit als een dubbele 
naam gevestigd, niet tijdens het leven van Cornelis (1766-1812) en 
niet bij zijn nageslacht. In het Burgerboek van ‘s Gravenhage van 
12 juli 1811 wordt hij netjes vermeld als Noppen, Kornelis Rietveld. 

Een geslaagde poging

Een Noppen die er wel in slaagde de familienaam te ‘verdub-
belen’, is Hendrik Noppen (1803-1871), nota bene een zoon van 
bovengenoemde Cornelis Rietveld Noppen! 
In de geboorte-acte van diens zoon Nicolaas (1834) is in de 
marge bijgeschreven (1836) dat: aan Nicolaas Noppen is toe-
gestaan om de naam van Van Paddenburg achter de zijnen te 
mogen voegen en zich alsoo te schrijven Nicolaas Noppen van 
Paddenburg.
Hendrik had voor deze naamsverandering toestemming ge-
vraagd aan de Kroon, met opgave van redenen als volgt:
 ... dat hem voor enige tijd een zoon is geboren aan het welk hij 
de naam van Nicolaas heeft gegeeven doch dat hij op begeer-
de van eene naastbestaande daarbij verlangt te voegen de 
naam van den overleedene man deezer naastbestaande met 
naame Van Paddenburg waardoor dit kind zoude schrijven Ni-
colaas Noppen van Paddenburg.

In dit artikel wordt de ontwikkeling van mijn oorspronkelijke 
familienaam Nop beschreven: via Noop, Nopen, Noppe, Nop-
pen, (Rietveld) Noppen, tot aan Noppen van Paddenburg, en 
incidenteel weer terug naar Noppe. 

De eerste Nop (in Woerden)

Mijn familienaam duikt voor het eerst op in Woerden. Stamva-
der Heijndrijck Eeverssen huurt op 25 maart 1655 via de voog-
den van de kinderen Niesgen en Jan van de overleden Willem 
Jansz. Loos een: ‘seeckere pannebackerije ende tichelerije, 
staende ende gelegen op Honthorst onder de poorterije der 
voors. stede Woerden.’ Voor 319 Carolische guldens koopt hij 
daarbij alle grond in de kuilen ‘aangehaelt’ en al het gereed-
schap, in het ‘gaende werck’ te gebruiken. Onder deze huuracte 
staat zijn volledige naam.3 Dit opduiken van de familienaam in 
Woerden betekent niet dat de naam niet elders is aangetrof-
fen. De naam Nop komt ook voor, in het begin van de 17e eeuw, 
in Friesland en West-Friesland. 

De naam wordt langer

De naam Nop verlengt zich al snel zoals toen gebruikelijk was 
in West-Nederland: tot Noop in 1676, tot Nopen in 1676, 1678 en 
1684, tot Noppe vanaf 1707 en tot Noppen al vanaf 5 septem-
ber 1674 (bij de doop van Gerritjen en Elsjen, kleinkinderen van 
stamvader Heijndrijck). De variant Nobbe(n) komt voor bij Adri-
anus (1791 - 1838), Evert (1756-1814) en Cornelis (geb.1791). De va-
riant Nappe bij Claas (1789 -1795). Daarnaast vond ik Kap, Koppe, 
Nappen, Nokke, van Noppen, Noppens, Nopper, Vonk en Voppe.
Toch dook de oorspronkelijke naam Nop nog wel eens op! 
Bij de aangifte van het overlijden van Evert Noppen (1807 
– 1808) wordt hij Evert Nop genoemd. Bij het huwelijk van 
Diena Galesloot (1856) wordt haar moeder als Geertruij Nop 
(1796 - 1832) vermeld. 

Marginale aantekening bij de geboorte-aangifte van Nicolaas Noppen te Alphen a/d Rijn dd. 23 september 1834

Staatscourant 29 juli 1835

Handtekening onder huurakte 25 maart 1655

Doopinschrijving Cornelis Rietvelds Noppen dd. 29 januari 1766
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Waarschijnlijk was deze ‘nabestaande’ Trijntje Nagtegaal die 
te Weesperkarspel op 15 mei 1819 trouwde met Nicolaas van 
Paddenburg. Deze Nicolaas overleed te Diemen 16 maart 1834, 
oud 43 jaar. 
De Nederlandse Staatscourant en het Dagblad van ’s-Graven-
hage hebben van deze naamsverandering melding gemaakt. 
De dubbele naam is met het overlijden van de kleindochter 
van Nicolaas: Grada Berendina Noppen van Paddenburg (Den 
Haag 10 mei 1967) uitgestorven. Wat zal, afgezien van de ‘be-
geerde van eene naastbestaande’ de reden van Hendrik zijn 
geweest? Distinctiedrang, zoals Ten Houte de Lange & De Jon-
ge dat zo mooi noemen?6

Een mooie naam was niet genoeg

Het zit blijkbaar in die familie want er wordt naar nog meer 
status gezocht: een wapen zou ook wel leuk zijn. Pieter Nop-
pen (1830-1895), waarschijnlijk geprikkeld door het feit dat zijn 
broer Nicolaas Noppen van Paddenburg zo’n fraaie naam heeft, 
schrijft op 12 mei 1886 aan de Hr. Vorsterman van Ooije te ‘s-Gra-
venhage een brief met de volgende inhoud:
‘Mijne familie woonde tot in het jaar 1876 te Alphen a/d Rijn. 
Mijn grootvader heette Cornelis van Rietveld Noppen en leefde 
in het laatste gedeelte van 1700 en het begin van 1800, ik meen 
tot 1812. U zoudt mij zeer verplichten mij te willen melden of van 
die familie een wapen heeft bestaan en welke kosten daarop 
kunnen beloopen om me daarvan een copy te bezorgen.
In afwachting, Uw dw. dr. w.g. P. Noppen.’
Een antwoord op deze vraag heb ik niet gevonden maar laat 
zich raden: niet dus.

Noppe of Noppen

De familienaam Noppen van Paddenburg is inmiddels ge-
schiedenis, (van) Rietveld Noppen is als familienaam nooit 
wat geworden, maar zelfs de naam Noppen blijkt niet veilig. In 
analogie met de term wandelen zoals gebruikt door Ten Houte 
de Lange & De Jonge7 voor het terugbrengen van een samenge-
stelde geslachtsnaam tot een enkelvoudige naam, kunnen we 
ook bij de Noppen’s inmiddels spreken van een wandelingetje.
Het begint nota bene al met een dochter van de ons welbeken-
de Cornelis Rietveld Noppen: Jannetje Noppen. Wanneer zij in 
1822 trouwt, wordt in haar huwelijkakte aangetekend: “.. verkla-
rende eindelijk de contractanten onder Eede dat / ofschoon 
in onderscheiden actes tot dit huwelijk overlegd, / in de naam 
van Noppen de letter n van agter niet is / bijgeschreven, zulks 
moet worden aangemerkt als eene abusive / aantekening op 
de respective registers, als zijnde haar Zeer / wel bekend dat 
de letter n. agter gemelde naam altijd door / haren vader is ge-
schreven. / De vier hierna te noemen getuigen deze verklaring 
/ bevestigende, hebben alsmede onder eede verklaard dat hun 
/ nimmer anders is kennelijk geweest of de vader van gemelde 
/ contractante heeft dezelfde familienaam geschreven met de 
/ letter n. tot slotletter.”

Dit ging dus nog net goed bij Jannetje maar bij andere Noppen’s 
gaat het mis. Bij het overlijden van zoon Hendrik (1787-1830) 
van Willem Noppen (1766-1821; een broer van Cornelis Rietveld 
Noppen) wordt zijn familienaam en die van zijn vader als Noppe 
genoteerd. Bij kinderen van Hendrik idem dito: Gijsbert (1811-
1871) heet Noppe bij zijn huwelijk hoewel hij zelf tekent met 
Noppen. Bij zijn broer Hendrik (1815-1882) gaat het echt fout. 
Bij de aangifte van zijn geboorte wordt de naam van vader als 
Noppen geschreven maar de ‘n’ is nauwelijk leesbaar (inkt op?). 
Vader Hendrik tekent wel met Noppen! Bij zijn huwelijk wordt 
zoon Hendrik als Noppe geboekstaafd, als zoon van Hendrik 
Noppe! Hij tekent met Henderik Noppe maar zijn broer Gijs-
bert tekent als getuige weer met Noppen! Bij Hendrik’s derde 
zoon Johannes (1825-1868) gebeurt hetzelfde als bij zijn oudere 
broeder Gijsbert: bij huwelijk als Noppe geschreven maar wel 
ondertekenen met Noppen. Het resultaat is dat de meeste na-
komelingen van deze broers tot op de dag van vandaag het met 
Noppe moeten doen en we dus weer terug zijn bij vijf letters. 
Maar er is nog iets aan de hand! Naast het feit dat zij Noppe 
heten en niet Noppen, zijn het helemaal geen Noppen’s! Uit 
Y-DNA onderzoek (2009) is gebleken dat bovengenoemde 
Hendrik (1787-1830) geen zoon van Willem Noppen kan zijn.8 
Omdat in mijn familie geen Noppe’s voorkomen zijn alle heden-
daagse Noppe’s (en verwante Noppen’s) geen Noppen’s.

Tot slot

De betekenis en de herkomst van de naam Nop(pen) zijn niet 
duidelijk. De naam kwam ondermeer ook voor in West-Fries-
land. Voor de Zaanstreek en in ‘t algemeen voor Noord-Hol-
land boven het IJ zijn typisch de eenlettergrepige en dikwijls 
maar uit drie letters bestaande familienamen als Bek, Dam, 
Hein, Laan, enz., die in verreweg de meeste gevallen versleten 
vormen van Oudfriese mansvoornamen zijn. Men heet Dam of 
Laan, maar niet ‘van Dam’ of ‘van der Laan’. Eénlettergrepige 
namen dus.9 Volgens het Meertens Insituut zou Nop een patro-
niem zijn ontleend aan Norbert.10 
Nu is ‘nop’ klankverwant met ‘nob’. De algemene betekenis lijkt 
te zijn: hoogte.11 Boven Zijpe en ten zuiden van Den Helder, liggen 
een tweetal buitendijkse zandplaten die Nob en Nobbe heten.12 
Zou de familienaam Nop (en die van Nob, Nobbe) aan een hoog-
te (wij zouden hier zeggen ‘plaat’ of ‘zandbank’) zijn ontleend?

Noten
1 Houte de Lange, Ten & De Jonge, Het dubbele namenboek, 2007, blz.18 “Het 

imago van samengestelde geslachtsnamen” 
2 www.meertens.knaw.nl/nfb
3 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard NA inv.nr.8537, blz.57
4 Alphen, RA, protocollen, inv.nr. 37 folio 274v, 09-04-1772 
5 Houte de Lange, Ten & De Jonge, Het dubbele namenboek, 2007, blz.25
6 Houte de Lange, Ten & De Jonge, Het dubbele namenboek, 2007, blz.13
7 Houte de Lange, Ten & De Jonge, Het dubbele namenboek, 2007, blz.22
8 Noppen, Hans P., Gebooren van Zwammerdam, tans dienstbaar alhier, 

Hoe DNA-onderzoek een stamboom deels ontwortelde, Heemtijdinghen, 
Stichts-Hollandse Vereniging, jrg.48 nr.1, maart 2012, blz.29-34

9 www.westfriesgenootschap.nl/archivering/boeken/west-friesland_het_land_
waar_wij_wonen/wf02_060_063.php

10 www.meertens.knaw.nl/cms/nl/ Nederlandse famile databank
11 In het klassiek (Bijbels) Heebreeuws is Nob of Nobe de naam van een plaats 

vlak bij Jerusalem waarvan de algemene betekenis lijkt te zijn: hoogte. Jesaja 
10:32, Nehemia 11:32,

12 Boomgaard, J.E.A., Holland in kaarten en prenten, Lannoo, Tielt, 1984, blz.47 
Kaart van Johannes Dou en kaart van Nicolaes Visscher.
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Digitaal

Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van doen 
hebben met digitale ontwikkelingen in de genealogie of met daar-
aan gerelateerde wetenswaardigheden. 

Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres GN-
redactie@ngv.nl onder vermelding van “Digitaal”. 
    Redactie: Antonia Veldhuis en Frits van Oostvoorn (ad interim).

Ik ben er inmiddels achter waarom ik bepaalde do-
pen of trouwen niet op de antwoordpage bij het zoe-
ken via de BHIC-voorouder-index krijg en er ook ver-
schillen zijn tussen het BHIC en de website van het 
RHCE van het Eindhovense archief. Omdat dit bij mij 
nogal wat irritatie heeft gegeven en ik vermoed dat 
dit niet alleen bij mij het geval is, meen ik er goed aan 
te doen dit te melden.

Opgepast bij het zoeken naar voorouders 
via de index op de website van het BHIC1 

Op de website van het BHIC (www.bhic.nl) kan men zoeken 
naar “Voorouders binnen Brabant”. Klik in het openingsscherm 
op “mijn stamboom achterhalen”. Klik dan op “Ga naar uitge-
breid zoeken”. Je ziet dan dit scherm.

De huidige presentatie en de tekst boven het zoekvenster 
wekken bij mij de indruk dat er geen beperkingen zijn op wat 
daar staat. Dus ik nam aan dat wanneer ik een voorouder bin-
nen Brabant zo niet vond, deze voorouder niet in de bij het 
BHIC beschikbare registers zou staan. Met andere woorden, 
dat wanneer je bijvoorbeeld weet dat er van een bepaalde 
plaats, uit een bepaalde periode, een doopregister bij het 
BHIC is, alle daarin aangetekende dopen kunnen worden door-

zocht via dit scherm. Dat is echter niet het geval. Daar ben ik 
recent achter gekomen, nadat ik daarover een vraag aan het 
BHIC heb gesteld.

Om u duidelijker te laten zien wat ik bedoel, geef ik een voor-
beeld. Neem de plaats Helvoirt. Op bovenstaand afgebeeld 
scherm bevindt zich aan de linkerzijde de regel “Wat zit er in?”.

Wanneer je daar op klikt, verschijnt een scherm met een vijftal 
bronnen waaronder “Dopen, trouwen en begraven”. Klikt u op 
die regel, dan verschijnt een scherm met het alfabet A t/m Z en 
daaronder het begin van de lijst van Brabantse plaatsen. Voor 
Helvoirt klikt u dan op de H waarna een lijst van plaatsen ver-
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schijnt die alle met de H beginnen. Klik op Helvoirt. Schuif dan 
naar Helvoirt Rooms Katholiek dan ziet u onderstaand beeld.

Daarop ziet u de eerste kolom die met het tijdvak aangeeft 
welke registers er zijn. In de kolom daarna wordt het betref-
fende registernummer vermeld. In de kolom daarna ziet u of 
van dat register de index online is of niet. In de laatste kolom 
wordt aan gegeven of scans van dat register online staan.

Bij dit voorbeeld zie je dat de index van de Helvoirtse RK do-
pen maar zeer beperkt online is en bovendien niet met een 
aaneengesloten gedeelte wel en een aaneengesloten gedeel-
te niet maar een enigszins lukraak patroon vertoont. Gelukkig 
zijn van alle registers de scans wel online zodat u in dit geval 
toch alle doop- en trouwregisters online kunt raadplegen. 
Maar dat moet je dan wel weten.
De gedeeltelijke beschikbaarheid van de index is helaas ook 
bij andere plaatsen het geval en u dient dus vooraf goed te kij-
ken bij “Wat zit er in?” om verkeerde gevolgtrekkingen uit de 
resultaten van een zoekopdracht te voorkomen.

Los hiervan loont het om als raadpleging van de BHIC-index 
geen gewenst resultaat op heeft geleverd, voor die plaatsen 
waarvan de registers (ook) in Eindhoven worden bewaard, 
ook nog te zoeken op de Digitale Stamboom op website van 
het Eindhovens archief (www.rhc-eindhoven.nl). De website 
is helaas niet optimaal ingericht voor genealogen, maar wan-

neer u helemaal naar onderen schuift, dan ziet u een plaatje 
met de tekst: “zoekjestamboom.nl”. Klik daarop en u krijgt het 
zoekvenster. Op een vraag hierover vernam ik verder dat som-
mige indices die in Eindhoven wel aanwezig zijn, in Den Bosch 
ontbreken. Op deze Eindhovense site is ook te vinden welke 
plaatsen onder de archiefregio Eindhoven vallen.

Tenslotte nog een ander verbazingwekkend feit: bij het raad-
plegen van een Memorie van Successie (in dit geval uit Tilburg) 
bleek de fiche die daar ooit van was gemaakt onleesbaar, want 
vrijwel blanco met hier en daar een indicatie van letters die 
daar ooit te zien moeten zijn geweest. Op mijn vraag of ik in 
dit speciale geval toch het origineel mocht inzien, werd mij, na 
enige tijd te hebben moeten wachten op het antwoord, mee-
gedeeld dat de originelen waren vernietigd omdat er inmid-
dels fiches van waren gemaakt. Waarvan akte!

Ton van Reeken

Naschrift redactie
Het BHIC heeft een beta-versie van een nieuwe website online:  
http://beta.bhic.nl. Hierin lijkt bovenstaande verwarring opgelost te zijn 
door bij elke vondst duidelijk klikbare items te laten zien. Kan je er niet op 
klikken, dan is het ook niet online. Helaas is ook deze beta-versie nog verre 
van compleet.

Noten
1 Brabants Historisch Informatie Centrum 
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Portret

Matthias Caspar Aloijsius Moubis  
en Maria Antonetta Canoij

Matthias Caspar Aloijsius Moubis, geboren Schaag (Dld.) 20 
mei 1802, koopman, overleden Steijl (gem. Tegelen) 15 oktober 
1866 zoon van Johann Heinrich Moubis (1758-1835) en Hendri-
na Maria Franssen (1778-1837) trouwt wettelijk Tegelen 2 no-
vember 1831 kerkelijk Tegelen 14 november 1831 Maria Anto-
netta Canoij, geboren Tegelen 6 januari 1814 overleden Steijl 
(gem. Tegelen) 20 juni 1889 dr. van Joannes Godefridus Canoij 
(1768-1822) en Maria Angelina Ronck (1784-1858).

Mijn betovergrootvader Matthias stamde uit een groot gezin 
en zijn vader bouwde een handelsbedrijf op in Schaag (Dld.) 
net over de grens bij Venlo. Het vak van koopman werd hem 
dus met de paplepel ingegeven. Na een leerperiode bij onder 
meer de familie Spielmans in Roermond bouwde Matthias 
tussen 1831 en 1866 in Steijl een handelshuis in koloniale wa-
ren op. Na zijn plotselinge dood in 1866 leefde zijn weduwe 
Antonetta tot haar dood in 1889 van het resterende familie-
kapitaal. Het familiebedrijf stierf daarbij een stille dood. Het 

echtpaar Moubis-Canoij kreeg elf kinderen waarvan twee op 
jeugdige leeftijd overleden. Twee kinderen, Ferd en Jos, wer-
den priester, van de overige kinderen trouwden er vijf. 

Uit dit huwelijk oa:
1.  Ferd (1834-1898), zie verderop 
2.  Carl (1836-1914) onderwijzer, bonvivant en alcoholist, 

trouwt 1869 Maria Orth (1835-1873). Hieruit twee kinderen 
en de familietak Moubis uit Eindhoven.

3.  Caroline (1840-1907) trouwt 1875 de 22-jaar oudere Jacob 
Ronck (1817-1882), boer. Uit dit huwelijk werden geen kin-
deren geboren.

4.  Bernard (1842-1894), stationschef te ‘s-Hertogenbosch, 
trouwt 1872 Josephine van Schevichaven (1851-1943). Hier-
uit 12 kinderen en de inmiddels uitgestorven familietak 
Moubis ‘s-Hertogenbosch.

5.  Jos (1844-1925), zie verderop
6.  Berthold Moubis (1846-1919), luitenant-kolonel paarden-
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  Aanvullingen en verbeteringen

Het moet wel uniek zijn, dat een auteur nog voor hij zijn arti-
kel in Gens Nostra zelf onder ogen krijgt al achter de compu-
ter moet om een correctie te schrijven. Dat is precies was mij 
overkwam.

In Gens Nostra 69 (2014), p. 26/7 is van mijn hand een door de 
redactie prachtig geïllustreerd artikel opgenomen onder de 
titel ‘Een merkwaardige ondertrouwinschrijving (Gemeente 
Zuidland 1647)’. In dat artikel beschreef ik een toevalsvondst 
op de Website van het Nationaal Archief in het Trouwboek van 
die Gemeente. Het betrof een ondertrouw en trouw tussen 
twee vrouwen, Maertje Joppe, afkomstig uit Oud-Beijerland, 
en Aegje Jans uit Zuidland. Opvallend waren het prachtige 
schrift en het haast moderne Nederlands. Omdat deze vondst 
niets met mijn onderzoek te maken had, waren mijn enige ac-
ties de vondst te archiveren, een foto te maken van de desbe-
treffende pagina van het Trouwboek en een conceptartikeltje 
voor Gens Nostra te schrijven.
Het fraaie schrift en moderne Nederlands waren kennelijk 
anderen ook opgevallen, en nog voor Gens Nostra bij mij in de 
bus viel had ik al twee e-mails ontvangen, van Mw. Martine van 
der Kaa en de heer Rinus Suijkerbuijk. Beiden suggereren dat 
we wellicht te maken hebben met overgeschreven registers, 
waarbij mogelijk fouten zijn gemaakt. Mw. Van der Kaa ging 
een stap verder, en vond op de site van het archief van Voor-
ne-Putten en Rozenburg dat de desbetreffende trouwboeken 
daar in tweevoud aanwezig zijn, nl. het origineel (93A) en de 
‘dubbelen’ (93B). Het is de copie die is opgenomen op de site 

van het Nationaal Archief. Zij vond ook, dat de pagina in het 
origineel waarop de ondertrouw tussen de dames te vinden 
zou zijn, deel uitmaakt van een hele bundel kennelijk door wa-
terschade onleesbare inschrijvingen. Controle in de registers 
van Zuidland is dus onmogelijk.

Toen viel plotseling bij mij het kwartje: een ondertrouw tussen 
personen afkomstig uit verschillende gemeenten moest in die 
tijd in beide gemeenten worden afgekondigd! Dus bladeren in 
de gelukkig aanwezige Trouwboeken van Oud-Beijerland, die 
redelijk goed leesbaar zijn. En daar was de oplossing: Maertje 
was in werkelijkheid Maerten (Jobse); zie de foto.

Ik ben mw. Van der Kaa en de heer Suijkerbuijk zeer erkentelijk 
voor hun snelle reactie, tot nu toe (5 maart 2014) de enige die ik 
ontving. Zonder deze reacties was ik zeer ten onrechte tevre-
den gebleven met mijn ‘unieke’ vondst. Blijft de vraag waarom 
de afschrijver of -schrijfster zijn of haar fout niet heeft opge-
merkt. Het fraaie schrift kan nauwelijks in haast zijn neerge-
pend. En bevat Trouwboek 93B van Zuidland soms meer opval-
lende fouten? 

Een merkwaardige ondertrouw in Zuidland (1647), of toch niet?

A.J. van der Zeeuw

arts trouwt (1) 1875 met Dina van Dijk (1847-1879), (2) 1880 
met Mina van Ghert (1855-1888) en (3) 1890 met Anna van 
Hafkenscheid (1853-1936), uit dit huwelijk vijf dochters. Uit 
het huwelijk van de jongste dochter de familietak Neder-
veen. 

7.  Dien Moubis (1849-1920) trouwt 1868 met Émire Simonart 
(1839-1880), hieruit de familietak Cleophas. 

Van de beide priesters, Ferd en Jos werd Ferd (1834-1898) 
na een gewone “carrière” binnen de R.K. geestelijkheid deken 
van Heerlen. Jos (1844-1925) daarentegen vertrok in 1872 als 
missionaris naar Canada. Na tien jaar keerde hij wegens ziekte 
terug naar Nederland om in Tegelen als rector bij de Zusters 
Benedictinessen zijn verdere leven te slijten. In 1905 richtte 
hij de St. Joseph Stichting en de St. Raphaël Stichting op met 
beide als doelstelling “het verlenen van studiebeurzen aan 

afstammelingen van Matthias Moubis en Antonetta Canoij”. 
Deze stichtingen bestaan nog steeds en keren elk jaar aan een 
tiental studenten uit de takken Moubis Eindhoven, Nederveen 
en Cleophas een studiebeurs uit.

In onze familie is in de tak Moubis Eindhoven zeer weinig fa-
milie-erfgoed over. Bij dat weinige waren gelukkig deze schil-
derijen. Beide schilderijen zijn via via uiteindelijk enkele tien-
tallen jaren op een zolder beland met als gevolg houtworm 
en enkele lichte beschadigingen. Nadat ze in mijn bezit waren 
gekomen heb ik ze door een restaurateur onder handen laten 
nemen en nu hangen deze schilderijen uit ca. 1850 bij mij thuis 
te pronken in de hal en geniet ik nog elke dag van de aanblik 
van mijn betovergrootouders.

Ferrie Moubis
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Boekrecensies HANS VAN FELIUSBoekrecensies
De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 26, 1380 AA Weesp.

Uitgelicht
 Ї  Irma Lommen-Salden, Landverhuizers uit de Westelijke 

Mijnstreek 1850-1900, Sittard 2009, 200 p., ill., index; uit-
gave Stichting Monografieën uit het Land van Sittard, ISSN 
0921-3066, deel 19

Het is een bekend feit dat in de negentiende eeuw velen een 
nieuw bestaan zochten en vonden aan de overzijde van de oce-
aan. Bij de geschiedschrijving van dat verschijnsel lijkt de na-
druk vaak te liggen op Nederlanders uit westelijk en noordelijk 
Nederland, en op families met een protestantse achtergrond. 
Deze bundel toont aan dat dit beslist onterecht is. De samen-
stelster stuitte min of meer toevallig op een artikel in Maasgouw 
uit 1974, waarin aandacht aan de emigratie van Limburgers naar 

Noord-Amerika werd be-
steed. En dat bracht haar 
tot verder onderzoek, 
waarbij bleek dat de na-
druk lag op families uit de 
Westelijke Mijnstreek.
In het boek komen allerlei 
aspecten rond deze emi-
gratie aan bod. Hoewel de 
auteur terecht opmerkt 
dat we de betrokkenen 
niet meer kunnen vragen 
wat hen bezield heeft, is 
dat toch wel te herleiden. 
Zelf schetst ze al de eco-
nomische situatie die niet 

bijzonder goed was. Kleine landbouwbedrijven betekenden dat 
het gezin naast de landbouw ook naar aanvullende middelen 
van bestaan moest zoeken. In Nederland kwam de industriële 
revolutie relatief laat op gang en de groeiende bevolking moest 
daarom vaak elders het heil zoeken. Velen vonden daarom werk 
in Duitsland, en anderen besloten hun vaderland zelfs definitief 
te verlaten. Uit gepubliceerde brieven lees je dat de geëmi-
greerden in hun nieuwe land soms een gevoel van vrijheid kre-
gen. Interessant is ook de tegenstand die sommige geestelijken 
gaven aan de emigratie. Het lijkt er op dat men vooral vreesde 
dat het grote tekort aan priesters in de nieuwe woonomgeving 
funest zou zijn voor de brave Limburgers. Naast dit soort zaken 
komt ook het nieuwe vaderland ruimschoots aan bod, met uit-
leg van begrippen zoals township en census. Er is ook uitgebreid 
aandacht voor de geëmigreerde families. Het boek wordt afge-
sloten met een aantal brieven die door de landverhuizers naar 
het vaderland werden gestuurd, een overzicht van emigranten, 
interessante links voor verder onderzoek en een bibliografie.
De mededeling dat de uitgave “niet pretendeert volledig te zijn” 

is beslist onterecht. Immers, welke publicatie is dat wel? Iedere 
schrijver kent het moment waarop het besluit moet vallen: wat 
ik nu heb wordt het verhaal. Er zal altijd iets aanvullends te vin-
den zijn. Er zullen altijd gegevens gevonden kunnen worden die 
het verhaal bijstellen. Belangrijk is de moed om een verhaal te 
publiceren en de gevonden gegevens met de rest van de wereld 
te delen. En eerlijk gezegd, dat de auteur zegt dat het verhaal 
niet volledig pretendeert te zijn is te veel bescheidenheid. De 
publicatie biedt genoeg informatie, variatie en de nodige aan-
knopingspunten voor de auteur en anderen om verder te gaan 
met het onderzoek naar de behandelde families en het behan-
delde onderwerp. En eigenlijk gaat het in de genealogie juist 
daarom. Want welke genealogie is ‘af’, welk verhaal is compleet? 
Werk genoeg aan de winkel, voorlopig hoeven we ons niet te ver-
velen.
Behandelde families: Beckers (Lutterade), Van Cleef (Gutte-
coven), Coumans (Born), Cremers (Nieuwstadt), Dircks (Beek-
straat, Limbricht), Driessen (Elen en Obbricht), Keris (Einighau-
sen), Lebens (Munstergeleen), Maessen (Buchten), Schmeitz 
(Broeksittard), Schutrop (Millen), Tummers (Einighausen), Wil-
lems (Krawinkel / Obbicht), en Zinken (Sittard).

Signaleringen

 Ї  Margrietha W. Prins-Afman, Afman. Een gewone familie 
met een unieke naam 1650-2011, 2011, 504 p., ill., index; 
uitgave in eigen beheer, Stichting Familie Afman, Afman.
foundation@online.net

Een kloek boek, dat de nakomelingen in veertien generaties be-
handelt van Oktjen Roelefs, die in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw in de Finsterwolde en Nieuw Beerta woonde. Naast 
de genealogie van de familie wordt ook aandacht besteed aan 
de leefomstandigheden in Groningen in de behandelde periode. 
Een van de betere voorbeelden van een familiegeschiedenis.

 Ї  P.C. Bijker, Een eeuw Benckhuijsen. Personen en gebeur-
tenissen tussen 1800 en 1900, Gorinchem 2012, 149 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-819135-0-8

Pietje Benckhuijsen was min of meer de aanleiding tot het ver-
schijnen van dit boek. Ze was de grootmoeder en naamgeefster 
van de schrijver. Het heeft geleid tot een aantrekkelijke publi-
catie met gegevens over een aantal generaties van een familie 
die vanuit Gelderland in het ‘groene hart’ van Holland terecht 
kwam. De nadruk ligt op de negentiende eeuw, en dan kan al 
snel de indruk ontstaan: makkelijk te vinden gegevens, snel 
thuis. Dat is een onterechte gedachte, want dit boek overstijgt 
dat beslist. Naast de basisgegevens is ruim plaats voor andere 



168  –  Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 5

zaken. Verschillende ver-
halen illustreren de fami-
liegeschiedenis. Daarbij 
is het boek ruim voorzien 
van goed uitgevoerde il-
lustraties. Een mooie pu-
blicatie die aantoont dat 
het laten verschijnen van 
een familiegeschiedenis 
niet altijd zit in ‘zover mo-
gelijk terug’. Soms is het 
gewoon beter een mooi 
verhaal te vertellen over 
een beperkter deel van 
de familie.

 Ї  C.F. Teunissen, Bernards, een bakkersfamilie, Bemmel 
2013, 207 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-
90-816154-0-2, voor €16,00 (exclusief verzendkosten) te 
bestellen bij Frans Teunissen, c.fteunissen@freeler.nl

Deze familie vindt zijn oorsprong in Luik, waar de oudste voor-
vader Thiry Bernard geleefd moet hebben. Zijn kinderen stam-

men uit het laatste kwart 
van de zestiende eeuw. 
Later kwam de familie in 
Mook terecht en vanaf 
dat moment kunnen ze 
als een Limburgse familie 
gelden. Vanaf de acht-
tiende eeuw is het beroep 
bakker met regelmaat 
in de familie terug te 
vinden. Naast aandacht 
voor de naamdragers zijn 
ook veel gegevens opge-
nomen van de gezinnen 
waaruit de echtgenotes 
van diverse familieleden 

uit voortkwamen. Het uitgebreidst is dat gebeurd bij de voor-
ouders van Aldegonda van de Lest, een uit Gennep afkomstige 
familie.

 Ї  Frits Le Coultre, How the Le Coultre Family made it to 
America (1500-1883), Blaricum 2010, 134 p., ill., geen index; 
uitgave in eigen beheer

De speurtocht naar de herkomst van de familie Le Coultre werd 
door de auteur een goede tien jaar geleden vastgelegd in de pu-
blicatie ‘De familie Le Coultre 1500-2000’. Dit tweede deel –hoe-
wel het niet echt als zodanig wordt gepresenteerd– behandelt 
de familie die niet in Nederland woonachtig was. Stamvader 
van de Nederlandse familie is Moyse Le Coultre, die in 1758 als 
soldaat in Nederland terecht kwam. Stamvader van de Ameri-
kaanse familie is Marc Le Coultre, die in 1883 naar de Verenigde 
Staten emigreerde. Afgaand op de titel verwacht je misschien 
dat het boek over de familie in Amerika gaat. Maar de jaartal-

len verraden het wellicht al: niets is minder waar! Het gaat juist 
over de lotgevallen van de familie in Zwitserland. Een boeiend 
verhaal ontvouwt zich, fraai geïllustreerd, en geschreven in het 
Engels. Een genealogie is het boek niet, maar het verschaft 
wel de achtergrond van de familie. En in die zin is het eigenlijk 
interessanter dan menige genealogie die alleen personalia ver-
meldt, en op zijn best de belevenissen van enkele individuele 
familieleden. De schrijver heeft een boeiend verhaal geschetst 
over zijn voorouders, verwanten en hun omgeving.

 Ї  N.A. Hamers en R.J.M. Steeman (red.), met medewerking 
van B.A.Th. Close, Hamers bundel 2012, Malden 2012, 250 
p., ill., index; uitgave in eigen beheer, Hamers Publicaties nr. 
8, bestelling door overmaken van €24,50 op rekeningnum-
mer 146 77 33, t.n.v. B.A.Th. Close te Beuningen

Dit is al weer de derde bundel in deze reeks. Hoewel dat met 
een ‘thema’ (de geschiedenis van de familie Hamers) misschien 
vreemd klinkt, het is een gevarieerde bundel geworden. Naast 
verschillende afstammingsreeksen van afstammelingen van 
een van de Hamers ‘stammen’, worden verschillende artike-
len gepubliceerd die dienen als bewijs voor de afstamming, en 
wordt her en der goed aandacht besteed aan diverse familiele-
den en hun lotgevallen. Zo is er in dit deel aandacht voor leden 
van de familie die in Indië (Sumatra) woonden. Een nieuwe keu-
rig uitgevoerde bundel over deze familie.

 Ї  Ada Iest (eindred.), De familie Iest 1650-2012, Amsterdam 
2012, 127 p., ill., index; uitgave Iest & Brand uitgevers, Am-
sterdam, ISBN 978 90 79717 03 3

De familie heeft tot nu toe als oudste generatie Klaas Sjuks, die 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Bergum woonde. 
De volgende paar generaties komen voor als boer, onder meer 
in Suameer. De naam wordt blijkbaar ontleend aan de Iesthoe-
ve. Voor de naam zijn twee verklaringen. Iest kan verwijzen naar 
‘eest’, de drogerij die werd gebruikt voor het drogen van chicho-
rei (overigens komt een eest ook voor in een brouwerij, voor het 
drogen van het graan dat voor het brouwen wordt gebruikt). 
Maar iest kan ook verwijzen naar bouwland; welke verklaring 
hier van toepassing is blijft in het midden. 
De eerste generaties worden schetsmatig weergegeven, maar 
vanaf de zesde generatie wordt een uitgebreidere geschiede-
nis beschreven. Dat heeft te maken met de ‘Iest Kronyk’ die Ger-
hardus Iest (1900-1991) heeft geschreven, met daarin verwerkt 
zijn herinnering aan voorbije generaties. Het geheel heeft een 
zeer aantrekkelijk boek opgeleverd, dat ruim geïllustreerd is. 
Naast een index op persoonsnamen is ook een tabel van alle af-
stammelingen gegeven, zodat de samenhang van de besproken 
personen goed te volgen is. Van verschillende archiefstukken 
wordt nog een transcriptie afgedrukt.
Bij de gemaakte transcripties ontdekte ik wel enkele eigen-
aardigheden. Op pagina 23 is een certificaat voor de nationale 
militie afgedrukt, waarvan de transcriptie op pagina 118 wordt 
gegeven. In de transcriptie wordt als lengte van Douwe Corne-
lis Iest opgegeven 3 el 675 streep. In een dergelijk certificaat is 
bijna altijd het Nederlandse metrieke stelsel gebruikt, dat af-
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geleid is van het Franse stelsel. Een el is in dat systeem gelijk 
aan een meter, en een streep aan een millimeter. De transcriptie 
geeft Douwe echter de gigantische lengte van maar liefst 3 me-
ter 67½ centimeter! In werkelijkheid was hij echter aanzienlijk 
korter, namelijk 1 meter 67½ centimeter, een voor die tijd nor-
male lengte. In het origineel staat 1 el vermeld, maar ik kan me 
voorstellen dat voor dat cijfer een drie is gelezen. 
Maar zelfs als we de el zouden rekenen op 69 centimeter, dan 
zou de rekensom al niet kloppen (3 el = 2 meter 7 centimeter). 
En in de transcriptie op pagina 119 van de geboorteakte, die als 
afbeelding afgedrukt is op p. 29 heet de grietman in werkelijk-
heid niet Mannites Pico Dedesito Baron van Haringsma Thoe 
Slooten, maar Maurits Pico Diderik Baron van Harinxma Thoe 
Slooten. Maar misschien vraag je om zulk wanbegrip met een 
voornaam als Pico! Deze vergissingen laten zien dat het ver-
standig is om een tekst –transcriptie of verhaal– voor publicatie 
ook aan anderen te laten lezen, dat kan dergelijke slordigheden 
misschien voorkomen. Dit neemt niet weg dat het boek zeker 
een compliment verdient vanwege de plezierige uitvoering!

 Ї  Anne Doedens en Jan Houter, 1666. De ramp van Vlieland 
en Terschelling, Franeker 2013, 384 p., ill., index; uitgave van 
Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, ISBN 9789051944754

De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan de 
Nederlandse geschiedenis. Veel gedoe over het nationaal his-
torisch museum dat er nooit kwam, de canons –landelijk, regi-
onaal, plaatselijk– die het licht zagen. Blijkbaar heeft men weer 
belangstelling voor ons verleden, roemrijk of minder roemrijk. Ik 
ben nog van de generatie die opgroeide met Piet Hein (zijn naam 
is klein, maar z’n daden benne groot!), De Ruijter, Tromp, de Vier-
daagse Zeeslag en vooral natuurlijk de Tocht naar Chatham, 
waar we die verduvelde Engelsen eens goed te pakken namen. 
Kortom, veel aandacht voor onze roem. 
Dit boek behandelt een episode uit de Tweede Engelse Oorlog 
(1665-1667) die ik als schooljongetje nooit hoorde en die door 
velen ook liever vergeten werd. Voor de Republiek was handel 
van levensbelang, want zonder handel en nijverheid komt de 
maatschappij tot stilstand. Oorlog kan gelden als een nadelig 
verschijnsel voor de internationale handel die voor Nederland 
in die tijd een belangrijke factor was. Dat zal ongetwijfeld de 
reden zijn geweest waarom in 1666 een flinke handelsvloot van 
zo’n 170 schepen bij Terschelling en Vlieland klaar lag om uit te 
varen. Veilig voor de Engelse vloot, want die kende immers de 
verraderlijke kust niet. Maar dat bleek anders uit te pakken dan 
verwacht.
19 en 20 augustus 1666 staan als zwarte bladzijden in de ge-
schiedenis van Vlieland en Terschelling, en daarmee ook in die 
van Nederland te boek. De Engelse admiraal Robert Holmes wist 
de medewerking te krijgen van een Nederlandse kapitein en hij 
kreeg daardoor de mogelijkheid de koopvaardijvloot in het Vlie 
aan te vallen. De gevolgen waren desastreus, want een groot 
deel van de vloot ging verloren, en zo ook het dorp West-Ter-
schelling, dat geheel in de as werd gelegd. Deze actie kreeg de 
naam ‘Holmes Bonfire’ mee: het vreugdevuur van Holmes. In 
zo’n 300 pagina’s nemen de auteurs ons mee in de geschiedenis, 

waarin oorzaak en gevolg ook ruimschoots een plaats krijgen. 
Dit boek vormt daarmee een interessante aanvulling op de di-
verse boeken die in de afgelopen jaren verschenen zijn over de 
Nederlandse zeegeschiedenis van de zeventiende eeuw. Voor 
de Engelsen liep het uiteindelijk toch slecht af, want juist dit En-
gels vreugdevuur lokte de briljante actie uit die de geschiedenis 
inging als de Tocht naar Chatham.
Jammer is dat de illustraties alleen in zwart/wit in de tekst zijn 
opgenomen. Voordeel daarbij is dat ze staan bij de tekst waarop 
ze betrekking hebben. Maar door de uitvoering van het boek zijn 
niet alle plaatjes even mooi geworden, soms zelfs te donker of 
te vaag. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Maar een 
slecht afgedrukt plaatje schiet zijn doel voorbij. Jammer voor 
een boek dat een zo interessante episode uit de Nederlandse 
geschiedenis behandelt.

Verder ontvingen wij

E.H. Wesselink, Kom vanavond met verhalen. Eibergen in oor-
logstijd. Deel 1: De Jodenvervolging, Eibergen 1990, 184 p., ill.; 
uitgave in opdracht van het gemeentebestuur van Eibergen, 
Historische Kring Eibergen.

E.H. Wesselink, Kom vanavond met verhalen. Eibergen in oor-
logstijd. Deel 2: De moed der machtelozen, Eibergen 1992, 256 
p., ill.; uitgave in opdracht van het gemeentebestuur van Eiber-
gen, Historische Kring Eibergen.

E.H. Wesselink, Kom vanavond met verhalen. Eibergen in oor-
logstijd. Deel 3: Hoe de oorlog is verdwenen, Eibergen 1995, 368 
p., ill.; uitgave in opdracht van het gemeentebestuur van Eiber-
gen, Historische Kring Eibergen.

Jan Smit, Dirck Rembrandtsz van Nierop, 1610-1682. Het leven 
en werk van een beroemd sterrekundige, meester in de wiskun-
de en een uitmuntend onderwijzer voor schippers en stuurlie-
den, Winkel 1992 (2 delen), 120 p., ill.; uitgave in eigen beheer.

Thomas Vermeulen, Genealogie van de familie Den Otter uit 
Zwijndrecht, Zwijndrecht zonder jaar, 24 p., ill.; uitgave in eigen 
beheer.

J. Splinter, De geschiedenis van Maria Cornelia Rooks, Lelystad 
zonder jaar, 58 p., ill.; uitgave in eigen beheer.

Heinz Vietheer, Chronik der Vietheer. Genealogie eines alten 
Bauerngeschlechts der Haseldorfer Marsch in Holstein mit 
Beiträgen zur Heimatsgeschichte, Hamburg 2012 (3 banden), 
3774 p., ill., index.
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 26, 1380AA Weesp, of per e-mail via  
info@ngv.nl  (onder vermelding van de volledige referentie). De aan-
maak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschrif-
ten worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het VC 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië),  
Han Hilders (werkvoorbreiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Tijdschriften

Nederland
Gen (CBG), jg. 19, 2014-1. NIEUW! (opvolger van ‘Genealo-
gie’ en het Jaarboek). K. Kuiken: Van Alma tot Zuiderent 

[Afstammingsreeksen 
op kareldegrote.nl; kri-
tische kanttekeningen 
bij ‘bewezen’ lijnen]; A. 
Stegehuis: Haal mij niet 
af; zet deur op kier [con-
tactadvertenties, ge-
heime correspondentie 
in 19e eeuwse kranten]; 
O. van der Meij: Bezoe-
kers zijn steeds meer 
op zoek naar verhalen in 
plaats van alleen harde 
data; L. Sloos: 5 Voet 1 
duim lang. Kinderen in 

het Nederlandse en het Koninklijk Nederlands-Indische le-
ger, 1814-1924; M. van Bourgondiën: Op zoek naar militairen 
in de negentiende en twintigste eeuw [militieregisters, mili-
taire stamboeken, waar te vinden]; J. Welten: De verrassen-
de militaire avonturen van twee Roermondse rechterszonen 
[Pierre Timmermans en Cosmé Ramaeckers, beiden militair 
in het Napoleontische leger, twee totaal verschillende car-
rières]; S. Craft-Giepmans: De ingenieurs Kiers: genieoffi-
cieren in dienst van de Staat; R. Habiboe: Voor Nederland 
en Oranje! [Molukkers in het leger]; M. Zoeteman-van Pelt, 
S. Visscher: Films en negatieven. Ook een stukje familiege-
schiedenis [informatiewaarde, typen beelddragers, conser-
vering, digitalisering en tips]; L. Brouwer: De verjaardag van 
Jan de Jong [verhaal uit de familienamenbank]; Y. Prins: On-
derzoek naar militairen voor 1795 [officieren soldaten, waar 
te zoeken, perioden, garnizoensplaatsen, Zwitsers]; G. van 
Breugel: Van voorschrijven naar beschrijven [heraldiek, wij-
ziging beleid wapenregistratie]; L. Beijen: Een lang verzwe-
gen familiegeheim [verdoezelde onwettige kinderen die als 
‘eigen’ kind in het gezin van de grootouders opgroeiden, de 
waarheid komt soms laat toch aan het licht]. 

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 22, 2014-1. D. Kranen: 
Dramatische thuisreis van de Nieuw Amsterdam [gebruikt als 
troepentransportschip en voor de repatriëring uit Ned.-Indië, 
met reisverslagen 1945-1946, ziekten en sterfgevallen; Schol-
ten, van Oven]; M. van de Krol: Webdesign The Next Generati-
on [bouwen van eigen genealogie website, mogelijkheden met 
voor- en nadelen]; J. Kuijlman: Een digitale zoektocht in Ame-
rikaanse archieven [overgenomen van Gens Propia/NGv afd. 
Kennemerland]; D. Kranen: De nieuwe psalmberijming van 1773 
en de invoering ervan in 1774; H.M. Lups: Beroepen van vroeger 
[van Tonner tot Trappersdrukker].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 41, 2013-4. F. Pa-
telski: Limburgse voorouders van Karel Majoor [Hermans uit 
Maasbree, met geneagram Huijsmans (Roosteren)]; idem en 
E.M.A.H. Delhougne (†): Wackers, een Midden-Limburgse fami-
lie met bekende nazaten [stamouders Herman Wackers x ca. 
1660 Aemilia Damen in 7 geneagrammen uitgewerkt in stam-
reeksen naar een groot aantal bekende – Limburgse – Ne-
derlanders uit de politiek, bestuur, sport en cultuur]; H.J.L.M. 
Boersma: De familie Jonckhans, voordien genaamd Simons, 
uit Eijsden en Maastricht [7 gen., ca. 1500-1710; Mieckens, 
Praesten, Lijnaers, Reckels, de Grati]. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. 130, 2013-4. E. de Jonge: Het 
geslacht van Apeldoorn [12 gen., ca. 1225-1693; van Suythem, 
van Meeckeren, van Blaerinckhorst, van Essen, Caelsack, van 
Herwaarden]; J en J.P. Verhave: Konststuckjes van snyden; H. 

Verdonk (†): Godfried 
‘van Henegouwen’ (circa 
960), geen hertog, wel 
graaf? [minitieuse ana-
lyse van Godfried, vader 
van het broederpaar 
Godfried en Arnulf ‘van 
Florennes’ uit Henegou-
wen, die al of niet iden-
tiek zou zijn met God-
fried, de eerste ‘hertog’ 
in Neder-Lotharingen 
(959-964); met verwant-
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Zwitserland
Regio-Familienforscher (Basel) (GHGRB), jg. 26, 2013-1. 75-ja-
rig jubileum. B. Rordorf: Frankreichs heraldische Spiele aus 
dem 17. Jahrhundert als erste Vorreiter didaktischer Spiele 
mit weiter Verbreitung [kaartspellen; Murner, Comenius, von 
Alstedt]; Chorgerichtsmanuale im Kanton Bern [OR-zeden-
misdrijven 16e-19e eeuw op DVD van de plaatsen Aarwangen, 
Aeschi, Affoltern, Biglen, Boltigen, Brienz, Diesse, Eggiwil, 
Grindelwald, Grosshöchstetten, Gsteig, Hasle, Kirchlindach, 
Krauchtal, Langnau, Lauperswil, Lauterbrunnen, Leissigen, 
Lenk, Lützelflüh, Lotzwil, Madiswil, Messen, Münsingen, Ober-
burg, Oberdiessbach, Reichenbach, Roggwil, Röthenbach, Rü-
derswil, Rüeggisberg, Rüegsau, Schangnau, Seeberg, Signau, 
Spiez, St. Stephan, Steffisberg, Sumiswald, Thurnen, Trach-

selwald, Trub, Unterseen, Utzendorf, Vechigen, Walkringen, 
Wichtrach, Wohlen, Wynau, Wynigen en Zweisimmen]; DTB van 
Belp, Guggisberg en Wahlers op CD; R. Hallauer: Taufen, voll-
zogene Ehen und Beerdigungen in der anglikanischen Kirche 
San Bartolomé, Rosario Argentinien 1868-1900 [emigranten 
uit Zwitserland].

Verder ontvingen wij in 2013:
Amstelmare, jg. 24, 2013-1. W.J. Groeneweg: Fort te Amstelveen 
[historie, kaarten, bronnen]; L.G. Brockhoff: Over grenzen van 
Ambacht en Gemeente (2) [13e-19e eeuw, kaarten, bronnen].
Idem, 2013-2. Th. A.J.W. Wajer: Boerenhofstede en veehouderij 
Zorgmeer aan de Amstelveenscheweg 619 te Nieuwer-Amstel 
en Amsterdam (1860-1960) [geschiedenis, kaarten met namen 
van oude boerenhofsteden; Stroeve, Verburg, Griffioen, van 
Barneveld]. 
Angstelkroniek, jg.15, nr. 39, 2013. 
Archievenblad, jg. 117, 2013-2: Th. Vermeer: Voor vernietiging 
vatbaar? Kansen en bedreigingen voor particuliere archieven; 
2013-3: T. Free: De teruggang van documentaire foto-opdrach-
ten bij archiefinstellingen; 2013-4: Ch. Jeurgens: Digitaliseren 
we ons kapot? [kanttekeningen bij de hele ontwikkeling, terug-
gang openingstijden, niet meer raadplegen originelen, etc.]; A. 
de Beer, Y. Welings: Middeleeuws document vormt de start van 
een project [ontsluiting charterbank Tilburg].
De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland), jg. 19, 2013-1. R. 
Raats: Het huis Hamelenberg. Een verdwenen middeleeuwse 
boerderij.
Bie ‘t Schildt, jg. 13, 2013-1. I. Lenting: Van turfschipper naar 
reder kustvaart – De Lentings van Steendam [Alderd Lenting 
(1884-1957), exm. Huizinga, x Aaffien Remmenga; ouders en 
kinderen].
Burgerzaken en Recht, jg. 20, 2013-3. CPB richtsnoeren ‘Ko-
pietje paspoort’ [over wat wel en wat niet mag voor legitimatie, 
afgifte paspoort op reis en tips voor de reiziger!].
Erfgoed Brief Breda, lente 2013. Het Kasteel van Breda [zicht-
baar symbool van de Nassaus].
Heemkunde Hattem, 2013, nr. 134. 
Heemtijdinghen, jg. 49, 2013-1. N. Stoppelenburg: Brouwerijen 
in Oudewater [Van Crayesteijn, Munter, Coninck, Rodenburg, 
van Gelder].
De Historie [nieuwe naam van ‘In de Gloriosa’], jg. 29, 2013-1. K. 
van Voorn: Heer van Ankeveen [de Wael].
Historisch Geografisch Tijdschrift, jg. 30, 2012-3. Themanum-
mer Europese cultuurlandschappen.
Historische Kring Eemnes, jg. 35, 2013-1.
Historische Kring Laren, jg. 32, nr. 123, 2013-1. A. Kos: Erfgooiers 
en hun gemene gronden.
Historische Kring Loenen, 2013. Themanummer: Voortvarend 
in de Vechtstreek.
Immaterieel erfgoed, jg. 2, 2013-1: Themanummer ambachten 
Hand Made; 2013-2.
Johanniter Nieuws, jg. 65, 2013, nr. 251. T. Verséwel de Witt 

schapsschema]; J. Seekles: Wilhelm Moritz von Schmidt (1765-
1846) [militair, schets militaire carrière, fam. afk. uit Hessen]; 
P.M. Kernkamp: Digitale Kranten: project van de KB ook voor 
genealogie bijzonder interessant [met voorbeelden en zoek-
tips; Broese, Bouman].
  Idem, deel 4 ‘Publicaties’ (2013). S.A.C. Dudok van Heel, M.J. 
Bok: ‘Frans Halsen’  aan de muur. Omgang met familieprot-
retten in Haarlem: Voocht-Olycan-Van der Meer [gedegen en 
prachtig geïllustreerde beschrijving van de vele familiepor-
tretten, met verwantschapsschema’s en index; Dicx, Fabricius, 
le Leu de Wilhem, de Liedekercke, Loo, Schatter, van Valken-
burg].

Ons Voorgeslacht, jg. 69, 2014, nr. 662. H.J. Postema: Nage-
slacht van een overspelige koster; de oorsprong van een fa-
milie Vermeer [Hans Haes uit Mülbach, vermeld 1607-1649; 
nageslacht 6 gen. 1644-1857; Hoogenboom, van Meer]; K.J. Slij-
kerman: De oudste generaties van het geslacht met de naam-
dragers (van der) Stoup, Gelderblom en Tuijtel uit Mijnshee-
renland [3 gen., ca. 1540-1693]; H.M. Kuypers: De ouders van 
Marichgen Willems [aanv. 16e eeuw op genealogie De Bruijn 
(Ameide)]; B. Sonneveld: Sederel: een hypothese; R. Kappers: 
Leerjongens van Schoonhovense goud- en zilversmeden, 
1680-1798 [met lijst namen, rekeningjaar, bedrag en leermees-
ter]; R.A. van der Spiegel: De datering van het oude register 
van Graaf Florens.
  Idem, jg. 69, 2014, nr. 663. M.P. Neuteboom-Dieleman: Van 
Rhoon, van Graven en van Sint Guericx en de plaag van van het 
ongecontroleerd overnemen van onjuiste gegevens [15e eeuw, 
rechtzetting foutieve ouders van Elisabeth van St. Guéricx in 
de literatuur]; K.J. Slijkerman: Begravenen te IJsselmonde 1585 
tot 1700 volgens de jaarrekeningen der kerkrentmeesters 
[omvangrijke lijst]; L. Helms van Eis: De ijstap – een platvoerse 
schelmenstreek; B. van Dooren: Foutje van de dominee? [reac-
tie op Ons Voorgeslacht jg. 68 (2013), blz. 436-438 en 441-482]; 
K.J. Slijkerman: Illustre passagier [prins Maurits]; Heraldisch 
College: Vijf jaar wapenregistratie. 
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Hamer: De Johanni(e)terorde in Nederland (16): Commanderij 
Warffum [van Gronebeke, van Deventer, ter Lanen, Apherdia-
nus, van Hoijtinghe]
De Kostersteen, 2013, nr. 124.
Krommenieër Kroniek, 2013, nr. 69.
Historisch Purmerend, jg. 37, 2013-1. J. Dekkers: Immigratie 
van Duitsers in Purmerend en omstreken [historie, beroepen]; 
J. van Kuler: De voorouders van Jaap Butter [kwst. 6 gen.; –, 
Wipprecht, van der Kogel, Roos].
Het Kromme-Rijngebied, jg. 47, 2013-1/2. G. van Woudenberg: 
De indeling van het huis Royestein/Rhodesteyn in Nederlang-
broek nu bekend [1778].
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Jaar-
boek 2012. G.H.A. Venner: Het leenhof op het kasteel te Mont-
fort; L. Spronck: Benauwde maanden in omsingeld Maastricht 
1830-1831 [14 brieven van Hendrik van der Noordaa aan zijn fa-
milie in Dordrecht].
Lutje Feith, Groninger Archieven 2013-1 (verkleind vervolg op 
het gestopte FEITH).
De Maasgouw, jg. 132, 2013-1. G.H.A. Venner: Honderdvijftig jaar 
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Mededelingen Historische Kring West-Betuwe, jg. 41, 2013-1. V. 
Visser: Asch. Een lange geschiedenis van een klein dorp [met bij-
lage ‘Grondbezit te Asch’ gereconstrueerd door B.J.P. Van Bavel].
Met gansen trou, jg. 63, 2013-3, 2013-4.
De Miedbringer, jg. 52, 2013, nr. 1208-186.
Misjpoge, jg. 26, 2013-2. M. Maas: Henri Wallig (1881-1939), Joods 
chansonnier en conferencier; H. Bakker: De Praegers [muzikale 
bohémiens; Van Praag/Praeger, Blog, Barentz].
Molens, 2013, nr. 110. 
Nieuwsblad van de Vereniging Oud Lisse, jg. 12, 2013-2. Kwar-
tierstaat Cornelis Wilhelm van der Mark [(1921-1992), 8 kwn., –, 
van Voorst, Peschier, de Koekoek].
Nieuwsbrief Noitdorpsche Historiën, jg. 12, 2013-1. Website 
oude boerderijen [www.agriwiki.nl]. 
Nieuwsbrief Streekarchief Eiland IJsselmonde, vj. 2013. Hoeve 
in ‘s-Gravenambacht [Verduijn, Pors, Noordzij]; De Slikkerveerse 
boer [scheepsbouwfamilie Pot, 19e eeuw].
Nijmeegs Katern, jg. 27, 2013-2.
Old Ni-js, jg. 31, 2013, nr. 84.
De Omroeper (Naarden), jg. 26, 2013-1. 
Oos Gebrook, jg. 6, 2013-1. H. Peters: De Drakenmolen te Hoens-
broek [Hoen, Widdershoven, Peters]
Oud Bathmen, jg. 33, 2013-1.
Oud Leiden Nieuws, jg. 1, 2013-2. Ch. van Reij: Dirk van Eck, de 
persoon... [en] de stichting [(1867-1948), peetvader vande Leidse 
sociaal-democratie]
Oud-Dordrecht, jaarboek 2012. Thema: Een zoete belofte. Sui-
kernijverheid in Dordrecht (17e-19e eeuw). Index [Van Bever-
wijck, Van der Werff, Teresteyn van Halewijn, Van der Schoor, 
Lebret, Wilkens, Van Volkom, Stoop, Onder de Linden, Kisselius].
Oud Meppel, jg. 35, 2013-1.
Oud Nijkerk, jg. 32, 2013-1.
Oud Scherpenzeel, jg. 25, 2013-1.
Oud-Wageningen, jg. 41, 2013-2. A.C. Zeven: Het grootzegel van 

de nieuwe stad Wagenvene nabij Wageningen, mogelijk uit ca. 
1263.
Oud Woudenberg, 2013-1. W. de Greef Azn.: Oude Woudenberg-
se Families (12): Schimmel [10 gen., ca. 1580-1910; Buijs, van Vul-
pen, van Velthuijsen]. 
Rondom Schokland, jg. 53, 2013-1. J. Spitse: Onderwijzers op het 
eiland Schokland in de Franse tijd (deel 3 uit 6).
Het Schokker Erf, 2013, nr. 82a.
Scyedam, jg. 39, 2013-1. In memoriam Prof. mr. Piet Sanders 
(1912-2012).
Seijst, 2013-1. A. Moolenaar: Het Jaar van de historische buiten-
plaats.
n Sliepsteen, jg. 29, 2013, nr. 113. W.H. Nijhof: Joodse leerlingen 
Prinseschool stierven in Auschwitz [Steimetz, de Jong, Gom-
pers, Cohen, Stofkooper].
Stad & Ambt, jg. 21, 2013-2. G. Brouwer: Grote brand dompelt 
Almelo in rouw [Stoomspinnerij Twenthe 1914; namen van over-
ledenen].
Stad en Lande, jg. 50, 2013, nr. 136.
Tussen Vecht en Eem, jg. 31, 2013-1. F. van Wieringen: Willem Arij 
van Wieringen (1798-1882) [kostschoolhouder te Loenen a/d 
Vecht; exm. Van Moutenberg; x Cramer; van Merkestijn, Wesse-
ling].
Tweestromenland, 2013, nr. 155. U. Nooteboom: Batenburg en 
het slot, waar Johannes Faustus gevangen zat.
Urker Volksleven, jg. 40, 2013-1. 
Van ‘t Erf van Ermel, jg. 35, 2013, nr. 65. L. Buddingh: kinderen in 
het ‘Huis van Barmhartigheid’ [Brandsen, Brandes].
Van Zoys tot Soest, jg. 33, 2013-4. R. Hilhorst: Van ene Rutger 
Gerbrantsz van Soest in de stad Naarden (1) [1572-1577; de Beer, 
van der Hoef]. 
Vechtkroniek, 2013, nr. 39. J. Jonker-Duynstee: Villa ‘t Uiltje en 
de familie Cruys en Blijdenstein [bouw- en familiegeschiedenis].
Vittepraetje, jg. 17, 2013-1. P. Stellingwerf: De Hanzestad Harder-
wijk (7): De Ommelandvaarders uit de Hanzestad Harderwijk; 
R. Uittien: Stamreeks van Johannes Bruinink [7 gen., 1726-2012; 
Hoeksema, Lieter, Louw].
Vosholkroniek, jg. 30, 2013-1.
Werinon, 2013, nr. 84. G. Baar: Wim Dubelaar (1936), telg uit een 
Overmeers bakkersgeslacht (1) [Blauw, Stalenhoef]; idem: Stil-
horn (2) [Baar, Stijvers, Welle].
Zicht op Haringcarspel, jg. 21, 2013, nr. 43a.
Zijper Historie Bladen, jg. 31, 2013-1.

Arbeitsbericht der arbeitsgemeinschaft otstdeutscher Fami-
lienforschung. e.V., 2013-1.
Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen 
e.V., jg. 23, 2013, nr. 99. C. Kirchner: Rußdorf in Thüringen wird 
sächsisch [voorheen bij Sachsen-Altenburg]; Die “Sellschen 
Bücher” im Stadtarchiv Meiningen].
Rundbrief Verein für Familien- und Wappenkunde in Württem-
berg und Baden e.V., 2013, nr. 19. 
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Familiebladen
Afmanu Script, nr. 26, mrt. 2013. Elizabeth June Afman en Ja-
cob Leensvaart (uit Colorado, USA); Pieternella Wilhelmina 
Kadijk (*Warfhuizen 1932) en Wilmur (Bill) Afman 1924-2012 (uit 
Wayland/MI, USA).
Aldfaers Erf, jg. 57, nr. 197, 2013.
Andringa Staach Nijs, nr. 57, apr. 2013. Website Andringa stich-
ting sinds 10e familiedag on line.
Berichten van de Hoege Woeninck, nr. 37, vj. 2013.
Bij Uitstek Heijstek, jg. 12, nr. 3, 2012. Laatste papieren nummer! 
Gaat digitaal. 
Brunja, nr 75, mrt. 2013.
Casa Clutia, nr. 82, apr. 2013. Jacobus Cluyt, monnik en bond-
genoot van Thomas van Kempen [monnik van 1399-1471 in het 
klooster St. Agnietenberg bij Zwolle].
De Dobbelbeker, jg. 43, nr. 1, mrt. 2013. Over een Amerikaanse fa-
milie uit het Meetjesland [Dobbelaere-Mattheeuws]; Oettingen 
en de Dobbeleer [DTB gegevens 17e-19e eeuw]; Oorlogsslacht-
offers uit ‘den Grooten Oorlog’ (1914-1918); Een adellijke familie 
De Dobbeleer in Wallonië; Nog over tak 22 (Sint-Martens-Len-
nik) [van Ertbrugge, van den Steen, Weijtack].
De Drudenvoet, jg. 22, nr. 1, apr. 2013.
‘t Duikertje, jg. 15, nr. 39, mrt. 2013. Stamreeks Johannes T.H. 
Duijkers [9 gen., ca. 1647-1961; van A(u)bel, Spiesen, Schepers]; 
idem van Petrus J. Duijkers [9 gen., 1670-2011; Ramaeckers, Ae-
rts, Beurskens].
De Eendekooi, jg. 40, nr. 140, 2013.J. Moerman: Stad en platte-
land nauw verbonden [‘t Woudt en Delft; van der Kooij].
Familiebulletin de Heus, jg. 27, nr. 1, mrt. 2013. De vijf van Greup 
[waaronder Joris de Heus; gefusilleerd in 1941, gedenkteken].
Familiekrant stam Joosten, jg. 24, nr. 93, 2013. Overlijdens-
berichten met familiegeschiedenis: Lambert (Ber) Joosten 
[(1924-2013), exm. Coenjaerts, e.v. Anna Bergs], Pierre Joosten 
[(1934-2012), exm. Van Asten, e.v. Simonne Ballings, 4 gen.], He-
lena Mathilda Joosten [(1928-2013), wed. Van de Kerkhof, exm. 
Verbeek; stamreeks 13 gen.].
Familiestichting Moret, nr. 39, apr. 2013. De herziene uitgave 
van de Stamboom. 
Graafwerk, jg. 15, nr. 2, apr. 2013. Dagboek van Barend de Graaff 
– deel 1 (1944).
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 27, nr. 105, mrt. 2013. De bevrach-
tingscontracten van Albert Schuyt (SC) [1604-1610].
Koeckoeks Tabloid, nr. 12, apr. 2013. Aktiviteiten van de Stich-
ting.
Loo-Kroniek, nr. 59, mrt. 2013. R. van de Loo: Mgr. Gerrit van Heu-
kelum, oprichter van het Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 
[exm. Arntz, meerdere connecties van de Loo-van Heukelom].
Mededelingenblad van de Studiegroep Geslachten Drost, jg. 
22, nr. 1, mrt. 2013. Drosten op social media; Stamreeks van Jo-
han Lodewijk (Louis) Drost, patriarchaal [9 gen., ca. 1625-1969; 
Bull, Remmen, Hardeveld, van Manen].
Millenaers Koerier, jg. 21, nr. 51, Pasen 2013. How are you, my sis-
ter? [adoptiekind ontmoet onbekende tweelingzuster].
Nieuwsbrief Hettinga Stichting, nr. 24, vj. 2013. J.R. Hettinga: 

Aanvulling Hettinga boek [5 gen., ca. 1625-1783, uit Weststelling-
werf]. 
Nijs fan’e Hoekema-Stifting, jg. 62, nr. 48, lente 2013. A. Hoeke-
ma: Oorlogsbelevenissen van 40-45 te Bergum (4): De Bevrij-
ding. 
Olsthoorn-kroniek, jg. 27, nr. 2, apr. 2013.
Ruychrock Fragmentaria, nr. 1, 2013. In gesprek met de toe-
komst [interview met 3 jonge naamgenoten].
Het Scheep(s)journaal, jg. 15, nr. 1, 2013. Judick Scheepbouwer 
terug in de schoot van haar familie! [*1816, exm. Van Nerum, x 
1838 Matthijs Quispel, kunstschilder]; Staatsgevaarlijke fami-
lieleden?
Stichting Geslachten Faber, nr. 33, 2013. H. Faber: ‘Faber Haar-
den’ - Genealogie van een Faber familie [10 gen., 1610-1980]; R. 
en H. Faber: Genealogie van de familie Faber, eigenaar van Hotel 
Faber te Zandvoort [7 gen., 1796-2000]; K. Faber: Het ontstaan 
van familienamen - Waarom gebruiken wij de familienaam Fa-
ber?; H. Faber: Theodorus Faber (ca. 1600-1659) de maker van 
o.a. Het Riepster kerkorgel (1645-1651). 
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt, jg. 29, nr. 
2, apr. 2013. De 10 nog levende Vandenbempten van de ‘Blauw-
schuurtak’ tellen samen 800 jaren; G. Vandenbempt: Een ets van 
Bernard Picart anno 1719 met het familiewapen Van den Bemp-
den.
Vandermeulenkrantje, jg. 35, nr. 70, lente 2013. Laatste nummer! 
DE geschiedenis is ook ONZE geschiedenis; De familie waartoe 
u behoort [overzicht 12 takken met familienaam alle aange-
trouwden].
De Veerkamp Krant, jg. 19, nr. 70, mrt. 2013. Hoe oud kan Veer-
kamp worden? [statistiek]; Oud-ingenieur Joop Veerkamp over 
de aanleg van atoombunkers [met stamreeks 9 gen.]; Veer-
kamp en de Nationale Militie; Paul Veerkamp en de Piraten 
Partij Den Haag.
Verenigingsblad van Van Hilten, jg. 22, nr. 1, 2013. Het Haar-
lem van Pieter van Hilten, lakfabrikant [19e eeuw, x Gaveel]; 
Een horlogemaker Van Hilten?; Overluidingen te Utrecht [17e 
eeuw].
Vreugdeschakel, jg. 31, nr. 77, apr. 2013.

Nieuwsbrieven 
Archives Vervietoises, nr. 89, apr.-juni 2013.
le Héraut, Association royale office généalogique et héraldi-
que de Belgique, nr. 123, 2013.
IGV-Info, jg. 6, nr. 1, apr. 2013.
IJsselacademie, jaarverslag 2012.
KB/Magazine van de Nationale Bibliotheek, jg. 3, nr. 6, mrt. 
2013. 
Kroniek van Arent thoe Boecop, nr. 152, mrt. 2013.
Zeister Historisch Genootschap, voorjaar 2013.
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Tot dusverre werd een agenda met alle afdelingsactiviteiten in Gens 
Nostra geplaatst. Deze informatie leent zich beter voor publicatie op 
de website van de NGV en haar afdelingen, en wordt niet meer in Gens 
Nostra opgenomen. In plaats daarvan willen we ruimere aandacht be-
steden aan grotere evenementen, bijvoorbeeld landelijke evenementen,  

genealo gische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen, e.d. 
Uw bijdragen kunt u sturen naar Thijs van Veen, thijsvanveen@xmsnet.
nl of GNredactie@ngv.nl. 
Let wel op dat er tussen het insturen van uw bijdrage voor Gens Nostra 
en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitten.

Nieuws

• 17 mei 2014  -  Algemene Vergadering
Op zaterdag 17 mei vindt de Algemene Vergadering van de 
NGV plaats in het Beatrixgebouw van de Koninklijke Jaarbeurs 
in Utrecht, vanaf 13.30 uur. Op de agenda van deze vergadering 
staan het algemene en het financiële jaarverslag 2013 en het 
verslag van de kascommissie. Bij de bestuursverkiezingen 
zijn de heren Jan Willem Koten en Marius Krooswijk aftredend 
en niet herkiesbaar, de heer Toon van Gestel (voorzitter) is 
aftredend en wel herkiesbaar. Kandidaten respectievelijk te-
genkandidaten kunnen op de statutair voorgeschreven wijze 
worden aangemeld.
Op de agenda staan voorts de actiepunten uit vier verschillen-
de beleidsplannen: betreffende DNA, IT, secretariaat en het 
Verenigingscentrum, en de Verenigingsstructuur.

•  24 mei 2014  -  49ste Nationaal Congres Familiekunde Vlaan-
deren vzw

Adres: Aula Omnia Schaubroeck, Steenweg Deinze 154-B, 
9810 Nazareth.
Info en inschrijving: www.congresfamiliekunde2014.be

Zilveren speld voor Hessel de Vries
Op 18 december 2013 reikte Marius Krooswijk aan de heer H. 
(Hessel) de Vries, medewerker in het Verenigingscentrum van 
de NGV in Weesp, een zilveren speld uit. Hessel heeft vele ver-
diensten, niet alleen in het verenigingscentrum is hij actief, 
maar was ook van 1996 tot 2010 bestuurslid van de afdeling 
Flevoland. In Naarden was hij al medewerker bij het Heraldisch 
Archief en is dat nu nog steeds in Weesp. Als medewerker 
bij de Interne dienst is hij niet weg te denken. Altijd staat er 
koffie klaar voor medewerkers en bezoekers, verzorgt hij de 
keuken, helpt hij met het maken van fotokopieën, houdt het 
bezoekersaantal bij, verzorgt de postbus, en nog vele andere 
hand- en spandiensten neemt hij voor zijn rekening. Voor het 
verenigingscentrum een duizendpoot en iemand die je niet 
kunt missen. Hopelijk wil en kan hij dit werk nog een hele poos 
voortzetten.

Wil van der Horst, directeur Verenigingscentrum 

•  13-17 augustus 2014  -  31e Internationaal Congres van Ge-
nealogische en Heraldische Wetenschappen

Organisator: Norsk Heraldisk Forening & Norsk Slekthistorisk 
Forening.
Adres: Akershus Fortress, gebouw 65, Oslo (Noorwegen).
Het XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic 
Sciences” zal in 2014 van 13 tot 17 augustus plaatsvinden in Oslo.
De Noorse hoofdstad is daarmee de opvolger van het Neder-
landse Maastricht 2012.
Inmiddels is er een speciale website voor Oslo 2014 gelan-
ceerd en kunnen belangstellenden intekenen als deelnemer.
Meer informatie: www.congress2014.no, er is behalve een 
noorse ook een engelse en een franse versie van de website
info e-mail: post@congress.no

•  12 tot 14 september 2014  -  66. Deutscher Genealogentag 
2014

Adres: Kassel. Details nog niet bekend.
Ausrichter: Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und 
Waldeck e.V.
Meer informatie: www.gfkw.de

Agenda

De redactie stelt het bijzonder op prijs verslagen van deze bijeenkomsten te ontvangen.
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan ne-
venstaand adres en niet aan de afdelingen.

Contributie: Gewoon lid: € 39,- (€ 38,- bij automatische afschrij-
ving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regionale afdeling. 
Gezinslid: € 9,- per jaar. Bijkomende inschrijving bij een extra 
regionale afdeling: € 9.- per jaar; voor de functionele afdelingen 
Heraldiek € 18.- en Familieorganisaties € 9,- per jaar. Buitenland-
se leden € 49,- per jaar. Buitengewoon lid € 39,- (€ 38,- bij auto-
matische afschrijving). Contributiebetaling vóór 1 maart van het 
lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een machtiging tot auto-
matisch afschrijven) franco aan de NGV.
Opzegging: lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk aan bovenge-
meld adres vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. In geval 
van overlijden is het voldoende de afdelingssecretaris bericht te 
sturen. 
Betalingen: svp op de volgende rekeningen: 
Contributie: NL02INGB-0000547064.
Dienst Bestellingen: NL42INGB-0003639286, alleen betalen na 
ontvangst factuur.
Overige betalingen: NL02INGB-0002843032.
Alle rekeningen lopen bij de ING en staan op naam van de NGV. BIC 
van de ING bank is: INGBNL2A.

Verenigingscentrum Weesp
In het Verenigingscentrum zijn gevestigd: 
Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, 
Heraldisch archief en Dienst Microfiches.
Openingstijden: donderdag en zaterdag van 10-16 uur (behalve op 
feestdagen). Vrije toegang voor leden; voor niet-leden € 5.- per 
keer met een maximum van drie keer.
Telefoon: 0294-413301, tijdens de openingstijden 

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, 
Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen: 
Postbus 26, 1380 AA Weesp. 
Afdeling Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht.

Doelstelling Vereniging 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening 
van de genealogie, de verbreding en verbreiding van de kennis 
daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is. De vereniging be-
oogt daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.
ANBI De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat 
de NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ont-
vangen erfenissen en schenkingen. 
Degene die de NGV een schenking doet, 
kan zijn gift van de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting aftrekken (binnen de daar-
voor geldende regels).

Colofon Gens Nostra



GensDataPro, het stamboomprogramma van de 
NGV, is hét programma bij uitstek voor de genealoog 
die meer wil dan alleen een opsomming van namen 
en jaartallen. In GensDataPro plaatst u al uw fami-
liemateriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, een-
voudig bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk 

zijn terug te vinden. Ook het rechtstreeks importe-
ren van aktegegevens van de WieWasWie bronnen, 
met aanmaak van de bron en vermelde personen en 
relaties, zorgt voor een perfecte registratie van uw 
gegevens. De uitvoer van GensDataPro is een speer-
punt van het programma.

Uitvoer naar Microsoft Word (bijv. voor het samenstellen van een boekwerk) bevat onder meer:
• Een automatische index op persoonsnamen en/of adressen
• Overzicht met bronvermelding inclusief foto/scan van de bron.
• Foto’s op de juiste plaats bij de betreffende persoon en naar wens geschaald.
• Pasfoto’s van gezinsleden na elk gezin.
• Getuigen als daadwerkelijke personen in de database, die aldus ook met bladzijdeverwijzing in de index 

komen te staan.
• Tekstuele uitvoer met kant en klare pagina-instellingen en bijgeschaalde foto's, waardoor het maken van 

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

Voor publicatie naar het web zijn meerdere moge-
lijkheden, waaronder een eenvoudige website met 
naamindex, een php uitvoer (dynamische stam-
boom) en een directe uitvoer naar Genealogie Online 
van Bob Coret. 
Met GensDataPro scant of kopiëert u foto’s eenvou-
dig naar de dossiers van personen, bronnen of adres-
sen. De dossiers kunnen ongelimiteerd foto’s bevat-
ten en foto’s kunnen in meerdere dossiers worden 

geplaatst (handig bij groepsfoto’s), met aanduiding 
van waar de persoon op de foto staat.
En zo zijn er nog tal van unieke mogelijkheden, alles 
wat een serieus genealoog nodig heeft. En bovendien: 
een buitengewoon toegewijde en kundige helpdesk 
van de NGV Dienst Computergenealogie. Lees er al-
les over op www.gensdatapro.nl, of probeer de demo-
versie die u daar kunt downloaden. GensDataPro is te 
bestellen in de webwinkel van de NGV: www.ngv.nl


