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Bij de voorplaat
Slag bij Somosierra, door January Suchodolski, 1860. Nationaal Museum, Warschau. (Bron: Wikimedia Commons).  
De Slag bij Somosierra was een veldslag in Spanje (ten noorden van Madrid, op 30 november 1808), één van de vele veld-
slagen tijdens Napoleons verovering van Europa.
January Suchodolski werd geboren in Grodno, in het Russische Keizerrijk (tegenwoordig Wit Rusland) op 19 september 
1797, overleden Bojmie bij Siedlce, in het Russische Keizerrijk (tegenwoordig Polen) 20 maart 1875. Hij was schilder en 
legerofficier uit het Poolse adellijke geslacht Suchodolski. Hij was een broer van de bekende Poolse dichter Rajnold 
Suchodolski.
Hij ging in 1810 bij het leger van het Hertogdom Warschau en in 1812 stond hij op wacht bij hotel Angielski waar  
Napoleon na zijn ontsnapping uit Moskou incognito verbleef. In zijn vrije tijd schetste hij scènes met soldaten en maakte 
hij portretten van zijn collega’s. Hij nam deel aan de Russisch-Perzische Oorlog (1826-1828) en de Pools-Russische Oorlog 
(1830-1831).
Na 1823 begon hij militaire thema’s te schilderen, vooral de veldslagen van de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1808-
1814) en later ook de veldslagen van de Poolse Novemberopstand (1830-1831).
In 1837 werd hij door tsaar Nicolaas I gevraagd om beroemde veldslagen van het Russische leger in 1812 tijdens de Veld-
tocht van Napoleon naar Rusland te schilderen. Hij werd beroemd door deze serie schilderijen. (Bronnen: de Duitse en 
Engelse Wikipedia).
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Van de redactie  

Het jaar waarin wordt herdacht dat tweehonderd jaar geleden, het Napoleontische leger in 
de buurt van Brussel, nabij het dorpje Waterloo, werd verslagen door de Engelse, Pruisische 
en Nederlandse troepen loopt ten einde. Na de verloren slag werd de Franse keizer Napoleon 
verbannen naar Sint Helena en kwam definitief een einde aan twee decennia Franse 
overheersing. Voor het in mei uitgebrachte themanummer getiteld ‘Napoleon en onze 
voorouders’ werden veel artikelen ingezonden en niet alle bijdragen konden daarin worden 
opgenomen. De redactie besloot daarom een vervolg uit te brengen.

We beginnen met een artikel van Tiny Hofman en Jan Duijm getiteld ‘De invloed van Napoleon op 
het nageslacht van Hermanus Duijm’. De gezindheid van zijn vader, een patriot waarvan velen in 
Hellevoetsluis niets moesten hebben, beïnvloedde vermoedelijk zoon Hermanus toen die zich in 
1810 op 19-jarige leeftijd aanmeldde bij de ‘Garde Nationale de la Hollande’.
Frits van Oostvoorn schreef een familiegeschiedenis, getiteld ‘Franse overheersing en de 
gevolgen voor de vissers in Middelharnis’. Er bestaan weinig publicaties over de invloed van 
de Franse overheersing op de visserij en de vissersdorpen aan de Noordzee. In deze bijdrage 
blijkt het gedrag van de visser Jan Melcherts van Oostvoorn nauw verbonden met de vele 
bestuurlijke maatregelen uitgevaardigd tijden de Franse overheersing, die in het teken 
stonden van de oorlogvoering tegen Engeland.
Daarna komt een bijdrage van mevrouw Hans van Batenburg-Gooszen getiteld ‘De Familie 
Vrijthoff en de Franse overheersing’ aan bod. Dit artikel valt uiteen in twee delen. Het eerste 
deel handelt over de familie in Maastricht voor en tijdens de Franse overheersing. Het tweede 
deel betreft de belevenissen van Leonard Vrijthoff tijdens de slag bij Waterloo, een terugblik 
door hemzelf opgeschreven vlak voor zijn overlijden in 1861.

In ‘Liever Hollands dan Frans: met de Hollandse Brigade op pad voor het Franse Keizerrijk’ 
vertellen Jan Palmen en Vincent Evers over Johannes Palmen afkomstig uit Limburg.  
De geboorteplaats van Johannes, die dienst neemt in het 2e Regiment infanterie van het 
Bataafsche leger in 1808, lijkt in het begin een raadsel. Verdere naspeuringen onthullen dat hij 
voor Napoleon vocht van Stralsund aan de Oostzee tot in Spanje.
Naar aanleiding van een krantenbericht uit 1863 vertelt Gert Schalkwijk in ‘Wouter Schalkwijk, 
held van Waterloo’ over een van de velen die onder de Prins van Oranje bij Waterloo hadden 
gestreden en die na de slag werden beloond met de Militaire Willemsorde.
In het midden van de negentiende eeuw onstaan er grote controverses over de acceptatie van 
de Sint-Helena medaille. Deze medaille was door keizer Napoleon III uitgereikt aan veteranen 
die in dienst waren geweest van zijn oom, keizer Napoleon I. In ‘Frederik Frederich en de Sint-
Helena medaille’ bespreekt Wouter Spies de controverses rond de uitreiking en acceptatie 
van deze medaille. Dan volgt een beschouwing van Harmen Snel over de vernoeming van 
kinderen naar ‘de bezetter of bevrijder’ Napoleon Bonaparte en in het artikel van Tineke Slof 
vinden we een voorbeeld van deze naamgeving. Tot slot vertelt Harry Berg over een voorouder, 
Jelle Gerrits Berg, die na de veldtocht van 1812 te voet terugkeerde naar Sappemeer en daar 
scheepsbouwer werd.

De rubrieken Digitaal en Boeken staan ook in het teken van het thema. Tot slot dank ik Leny 
van Lieshout en Mirjam Neuteboom voor hun hulp bij het redigeren van de bijdragen in deze 
uitgave. Hopelijk vindt u veel nieuwe manieren om uw voorouders uit deze tijd te vinden. 
De redactie wenst de lezers veel plezier met dit vervolg op het thema ‘Napoleon en onze 
voorouders’.

Frits van Oostvoorn
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TINY HOFMAN EN JAN DUIJM

De invloed van Napoleon op het 
nageslacht van Herman Duijm

Hermanus Johannesz Duijm werd als soldaat in 1810 op 19-jarige leeftijd ingedeeld 
bij de ‘Garde Nationale de la Hollande’ onder keizer Napoleon. Hij was echter 
voorbestemd om het bedrijf van zijn grootvader Hermanus Hendricksz Duijm 
in Hellevoetsluis voort te zetten. Als dat gebeurd was zou hij, zoals we mogen 
aannemen, in Hellevoetsluis zijn getrouwd en kinderen hebben gekregen. Dat 
liep anders en dat heeft alles te maken met Napoleon Bonaparte. Om dit te 
verklaren beginnen we met zijn grootvader Hermanus Hendricksz Duijm, gedoopt 
op Nieuwjaarsdag 1724 in Den Haag door dominee Wittebol. Hij was een zoon van 
Hendrick Duijm en Maria Le Maitre1. Hermanus Hendricksz Duijm ondertrouwde op 
17 januari 1753 te Hellevoetsluis met Jorina Schelvergem.

1. Plattegrondtekening van de ‘Forteresse’ Hellevoetsluis uit 1745. Uit: A.J. Stasse, ‘300 jaar kerk op De Hellevoetse Sluis 1686-1986’, 1986.
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Zijn naam komt in diverse rekeningen van het kerkarchief voor. 
In 17552: Betaald aan Hermanus Duijm, Meester Glasemaker 
overt maken en stoppen van de ruijten in de arme huijen in de 
jare 1754, gedaan: 1:5:0. Zij woonden aan de oostzijde van de ha-
ven in Hellevoetsluis waar Hermanus op 14 mei 17583 een huis en 
erf kocht van Adolph Franke uit Brielle voor 2700 gulden en drie 
zilveren ducatons.
Hij was meester-glasemaeker en verwer en hoorde bij de ge-
goede burgers van Hellevoetsluis. In 17624 werd hij benoemd 
tot diaken van de Hervormde kerk. Vanaf 1777 tot en met 17845 
was hij Schepen tot Hellevoetsluys van de Groote Armen. In 
de rekening van 1779 van Hellevoetsluis staat: Als Schepen en 
Armmeester tot Hellevoetsluijs beheert Hermanus Duijm de 
inkomsten en uijtgaven van de Armemiddelen gedaen in de 
jare 1779.

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis werd in de zeventiende eeuw een vestingstad 
en marinebasis. Meermalen liep de vloot daar uit zoals tijdens 
de expeditie van Stadhouder Willem III naar Engeland. De 
groei van Hellevoetsluis, dankzij deze militaire functie, had 
grote invloed op de omgeving. De bewoners van de voormalige 
eilanden Voorne en Putten leefden van de landbouw. De For-
teresse Hellevoetsluis was een kleine gemeenschap. In 1795 
waren er nog maar 1208 bewoners. In de periode van Napoleon 
is dit opgelopen tot 1700 bewoners in 1814.

Hermanus en Jorina krijgen acht kinderen van wie de jongste 
drie zonen maar kort in leven blijven. Na het overlijden van 
Jorina Schelvergem op 2 mei 1771 hertrouwt Hermanus op 11 

oktober 1772 met Elisabeth Slegt, beiden zijn dan 48 jaar. Her-
manus Hendricksz Duijm overleed op 6 augustus 1784, hij was 
zestig jaar.

De oudste zoon Hendrik Duijm (1754-1820) zette het bedrijf 
voort maar bleef ongehuwd. De tweede zoon Johannes die 
gedoopt werd op 4 maart 1759 in Hellevoetsluis werd, net als 
zijn overgrootvader van moeders kant, Johannes Schelver-
gem, metselaarsbaas in Hellevoetsluis. Als Johannes Duijm 
vijfentwintig jaar is en dus volwassen, verzoekt hij Schout en 
Schepenen van Hellevoetsluis6 om in het vervolg, in plaats van 
metselaarsknecht, als metselaarsbaas te mogen fungeren. 
Dit wordt op 30 december 17847 toegestaan; zijn vader is vier 
maanden daarvoor overleden.
Uit een verzoekschrift van 15 november 17868 aan de Gecom-
mitteerde Raden van Holland en West-Friesland blijkt dat Jo-
hannes Duijm zich aansloot bij de patriotten. In 1787 was hij lid 
van een Vrijkorps genaamd ‘Genootschap van Wapenhandel’ 
dat als zinspreuk had: ‘Vrijheid, Vaderland en Voorrechten’. De 
weinig geliefde dominee Willem Huijgens was in Hellevoet-
sluis de drijvende kracht achter dit genootschap. Zij oefenden 
met wapens in de tuin van de pastorie.9

Oranjegezinden contra Patriotten

Tegen het eind van de achttiende eeuw ging het slecht met de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Een klein, rijk 
deel van het volk parasiteerde op de armen, die deze last niet 
meer konden dragen. De handelsman Isaac Jan Alexander Go-
gel waarschuwde in 1794 dat dit niet goed kon gaan. Veel kin-
deren van arbeiders en handwerkslieden stierven jong. Gogel 
was een patriot die hoopte op een politieke omwenteling die 
een einde zou maken aan het bewind van stadhouder Willem V 
en aan de neergang van de Republiek. In de zeventiende eeuw 
was de Republiek een wereldmacht geweest, maar in de acht-
tiende eeuw was de Republiek op militair, economisch en mo-
reel terrein erg achteruit gegaan, vonden de patriotten. In de 
jaren 1780 lieten de patriotten al veel van zich horen.
Ondanks het feit dat Voorne-Putten overwegend prinsgezind 
was, werden er ook in Brielle en Hellevoetsluis zogenaamde 
vrijkorpsen opgericht met als doel: Willem V afzetten en het 
volk aan de macht helpen. De patriotten bereikten in 1785 hun 
doel toen Willem V, na een ruzie, naar Het Loo vertrok. Vanaf 
dat moment was elke uiting van oranjegezindheid, zoals het 
roepen van ‘Oranje Boven’ en het zingen van het Wilhelmus, ta-
boe. Dit tot groot ongenoegen van de prinsgezinden in Helle-
voetsluis. Door de tegenstellingen tussen Oranjegezinden en 
patriotten ontstaan omstreeks het jaar 1787 gewelddadighe-
den in Hellevoetsluis.
Op 12 februari van dat jaar werd er een exercitie-genoot-
schap opgericht door de patriotten met aan het hoofd do-
minee Huygens. Deze had al lang een hooglopende ruzie met 
Schout Galles (en de schepenen), dus vermoedelijk ook met 
Hermanus Duijm, toen die nog leefde. In Hellevoetsluis kwam 
het tot een escalatie op zondag 24 juni 1787, toen de 20-jarige 

2. Ondertrouwakte van Hermanus Hendricksz Duijm en Jorina Schelver-
gem. Foto van de auteur.

3. Handtekening van Hermanus Hendricksz Duijm als schepen van Helle-
voetsluis. Foto van de auteur.
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timmermanszoon Anthonie van Gogh de kerk van Hellevoet-
sluis betrad met een geweer en een ‘panache’ aan zijn hoed 
bevestigd. De provocatie leidde tot tumult onder het kerkvolk. 
De verenbos stond namelijk symbool voor de patriotten en di-
verse prinsgezinde kerkgangers verlieten prompt de kerk. Na 
de kerkdienst verzamelde zich een door drank en oranjeliede-
ren opgehitste menigte.
Dominee Huijgens maakte wat schampere opmerkingen over 
het dronken volk, waarna de meute zijn huis plunderde en hij 
moest vluchten. Vervolgens trok de groep naar het huis van An-
thonie van Gogh. Er klonken kreten als ‘Oranje Boven’ en het ge-
zin moest via het dak vluchten. De andere leden van het vrijkorps 
moesten trouw aan Willem V zweren en hun wapens inleveren.
In 1787 kwam de machtsstrijd met de prinsgezinden tot een 
hoogtepunt. De patriotten hadden in verschillende steden 
de macht gegrepen en de gewestbesturen begonnen ook de 
patriotten te steunen. Toen een regiment van patriotten de 
echtgenote van Willem V, prinses Wilhelmina, aanhield bij Goe-
janverwellesluis (gemeente Oudewater) omdat ze steun wilde 
verwerven voor haar echtgenoot, riep ze haar broer, de koning 
van Pruisen, te hulp. Zijn geduchte leger sloeg de patriottische 
regimenten uiteen. Willem V kwam weer aan de macht, op 18 
september 1787 wapperde de vlag weer op de Catharijnenkerk 
in Brielle. De prinsgezinden namen wraak, bij burgers die be-
kend stonden als patriotten werden de ramen ingegooid. In de 
tuin van de dominee van Rockanje werd een galg gezet met 
een pop aan de strop. Op het platteland werden patriottische 
boeren belaagd door prinsgezinden, die dreigden boerderijen 
in brand te steken tenzij de boeren dit afkochten met geld 
of uitgebreide maaltijden. Veel patriotten vluchtten naar 

Frankrijk, waar ze in 1789 de Franse revolutie meemaakten.
Johannes Duijm vluchtte in 1787 niet met de patriotten naar 
Frankrijk. Van zijn broer Hendrik had hij een bedrag van dui-
zend gulden geleend ‘tot voortzetting van zijn affaire’ (beroep), 
zoals blijkt uit het testament van 24 augustus 179510 van zijn 
stiefmoeder Elisabeth Slegt.

Huwelijk van Johannes Duijm

Op 22 oktober 1790 ondertrouwde Johannes in Hellevoetsluis en 
op 7 november 1790 trouwde hij met de zes maanden zwangere 
Catharina Hoogeveen. Johannes was toen 31 en Catharina 26 
jaar. In het gaardersregister11 van Hellevoetsluis staat dat op 22 
oktober 1790 zes gulden wordt geïnd voor het recht van trouwen 
in de vierde klasse van Johannes Duijm en Catharina Hoogeveen.
Catharina werd gedoopt in Berkel op 24 juni 1764; doopgetuige 
was Adriaantje Hoogeveen. Haar ouders waren Cornelis Cor-
nelisz Hoogeveen, getrouwd in 1764 met Neeltje Gerrits de 
Heer die afkomstig was uit Hilligersberg. De eerste zoon van 
Johannes en Catharina, Hermanus Johannesz Duijm, werd op 
6 februari 1791 in Hellevoetsluis geboren en gedoopt op 13 fe-
bruari. Elisabeth Slegt was getuige. Hun tweede zoon Cornelis 
Marinus Duijm, gedoopt op 15 oktober 1792, bleef slechts twee 
maanden in leven. Hij overleed op 20 december 1792. Nog maar 
ruim drie jaar was Johannes Duijm getrouwd toen op 30 januari 
1794 zijn vrouw Catharina overleed. Hun enige in leven zijnde 
zoontje Hermanus was nog geen drie jaar. De stiefmoeder van 
Johannes, Elisabeth Slegt, die al 70 jaar was, nam samen met 
haar dochter Sara en zoon Hendrik Duijm de zorg voor de op-
voeding van Hermanus op zich.

4. Maneuvres van de schutterij Sint Joris uit Dordrecht, 1783, anoniem, Rijksmuseum
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Uitroepen van de Bataafse Republiek
Door de gebeurtenissen in Frankrijk verwachtten de gevluchte 
patriotten terug te kunnen keren naar Nederland om daar als-
nog een revolutie te beginnen. Ook werd een Bataafs legioen 
opgericht, samengesteld uit uitgeweken Nederlandse patriot-
ten. Begin 1793 verklaarde de Franse revolutionaire regering 
koning Willem V de oorlog. In 1795 vielen Franse revolutionaire 
troepen De Republiek binnen vergezeld van een Bataafs Legi-
oen. Omdat het een strenge winter was, vormden de grote ri-
vieren geen enkel probleem voor de opmars; ze waren helemaal 
dichtgevroren. Willem V vluchtte naar Engeland. Er vielen wei-
nig slachtoffers bij de Bataafse Revolutie en er was nauwelijks 
sprake van geweld. De patriotten legden hun idealen in wetten 
vast. In 1798 namen ze de eerste Nederlandse grondwet aan. 
Zij wilden een einde maken aan de verdeeldheid en voerden bo-
vendien een nieuwe eenheidsstaat in: de Bataafse Republiek.
Toen in 1795 de Franse legers onder leiding van generaal Piche-
gru ons land binnentrokken kreeg Jan Blanken (de latere direc-
teur van Rijkswaterstaat) bevel om Oudewater te verdedigen. 
Johannes Duijm sloot zich weer aan bij de patriotten en vertrok 
naar Oudewater, zijn zoontje bij zijn familie achterlatend.
In een testament van 4 augustus 179512 werd Johannes zo-
wel door zijn stiefmoeder Elisabeth Slegt als door zijn broer 
Hendrik Duijm en zus Sara Duijm ‘wegens zijn slecht gedrag’ 
onterfd. Zijn zoontje Hermanus zal het deel van zijn vader er-
ven dat wordt bestemd voor zijn opvoeding. Elisabeth Slegt 
zorgde er voor dat hij niet naar het weeshuis hoefde. Voor zijn 
opvoeding werd de erfenis van zijn vader belegd om hem bui-
ten de lasten van de armen of gerecht van Hellevoetsluis te 
houden.

Johannes Duijm overleed in december 1799 in Oudewater op 
veertigjarige leeftijd, hij was ‘canonier’.
De overlijdensacte luidt: ‘Extract du Registre de Enterrement 
de la Ville de Oudewater. L’an Mil Sept Cent quatre vingt dix 
neuf. Le 14 de mois de Decembre, est enterré Johannes Duijm, 
canonier’ (kosten 10 stuivers).

Franse overheersing

De jaren 1795-1813 waren verwarrende jaren door de Franse 
overheersing. Eerst vestigen de revolutionairen de Bataafse 
Republiek, zoals de Nederlandse Staat toen heette, en vervol-
gens krijgt ons land in 1806 een koning, Lodewijk Napoleon. Bij 
decreet van 9 juli 1810 lijfde Napoleon het Koninkrijk Holland in 
bij zijn keizerrijk. Napoleon degradeerde daarmee Nederland 
tot een provincie van Frankrijk. De inlijving bij het Franse keizer-
rijk betekende ook dat hier de Franse wetgeving van toepassing 
werd. Daaronder viel ook de wet op de dienstplicht (conscrip-
tie). In Frankrijk bestond de dienstplicht al sinds 5 september 
1798. Napoleon maakte met de invoering van de dienstplicht 
een einde aan de al eeuwenlang in ons land bestaande situatie: 
landmacht en marine bestonden uitsluitend uit vrijwilligers, te 
weten: huurlingen. Het leger van het Koninkrijk der Nederlanden 
was al spoedig na de inlijving in het Franse leger opgenomen.
Op Voorne-Putten arriveerden, in augustus 1801, 850 Franse 
soldaten, die twee maanden lang in tenten langs de Noorddijk 
in Rockanje bivakkeerden. Een jaar later waren er zelfs 1200 mi-
litairen die twee maanden rond het dorp verbleven. In de beide 
vestingsteden waren voortdurend honderden militairen. Op 4 
oktober 1811 bracht keizer Napoleon, tijdens zijn rondreis door 

5. Franse troepen trekken over een bevroren rivier in de winter van 1795. Aquarel van Charles Rochussen, Rijksmuseum.
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Nederland, een onaangekondigd bezoek aan Hellevoetsluis. 
De kanonnen vuurden saluutschoten af, de kerkklokken wer-
den geluid en in allerijl werden vlaggen in de scheepsmasten 
gehesen. Napoleon inspecteerde de marinebasis en werd bij 
zijn vertrek onder het geroep ‘leve de Keizer, leve de grootste 
held der wereld’ en met kanongebulder de haven uit geroeid.

Het was de bedoeling dat Hermanus Johansz Duijm het be-
drijf, dat van zijn grootvader was geweest en voortgezet werd 
door diens zoon Hendrik, over zou nemen. Op 12 juni 180713 be-
paalde zijn oom Hendrik Duijm in zijn testament dat zijn neef 
Hermanus een eerste optie kreeg op de koop van zijn huis met 
kaarsenmakergereedschap en ververs- en glazenmakergerei. 
Hiervoor zal hem op zijn erfdeel 3700 gulden gekort worden. 
Tot executeur/voogd werd onder andere benoemd zijn oom 
Hendrik Willem Ketjen, getrouwd met Maria Antonia Duijm, 
die dan in Doetinchem woont.
Oom Hendrik Duijm verhuisde echter in 1810 naar Doetinchem.
De inboedel van het huis van zijn grootouders en oom in Helle-
voetsluis wordt op 8 juni 181014 openbaar verkocht. In de lange 
lijst met goederen worden onder meer genoemd: gordijnen, 
wollen dekens, enige schilderijen en lijsten, een koolemmer, 
een protse muts, vier stoelen, een gemeenen sabel, twee ze-
ven, een blikken sauskom, tabakscomfoor, porceleijnen kom-
men en een kan, kopjes en bakjes, schotels en mesjes, schotel 
met beeldjes, een tinnen schotel met kopjes en bakjes, een 
schotel met glaasjes, bierglazen, koper en tin, strijkijzers, 

koperen koffiekan, spiegeltje, theeservies, tabakskistje, sui-
kerpotten met schoteltjes, een tinnen kandelaar en vijzel, een 
kwispedoor, bijbel, tafels, stoelen, leuningstoel, een linnen-
kast en een bureau. De lijst vermeldt bij ieder artikel de koper 
en de prijs. Het geheel brengt 267 gulden op.
Hermanus Johannesz Duijm heeft het bedrijf van zijn oom niet 
overgenomen. Hij werd in 1810, toen hij 19 jaar was, ingelijfd in 
de ‘Garde Nationale de la Hollande’ onder Keizer Napoleon en 
kwam uiteindelijk met zijn regiment in Arnhem aan. In ‘Het Re-
gister Garde Nationale 1813’ staat dan als zijn beroep: surnu-
méraire des Domaines.15

Hoeveel Nederlanders in de Franse krijgsmacht hebben gediend 
is niet precies bekend. Zij dienden niet alleen in de landmacht 
en marine doch ook in de zogenaamde Garde Soldée in de grote 
steden ‒ met als doel om daar eventuele onlusten de kop in te 
drukken ‒ in de Nationale Garde, als kustkanonniers, scheeps-
timmerlieden, bakkers te velde en aardwerkers. Geschat wordt 
dat aldus ongeveer 35.000 Nederlanders van een totale bevol-
king van 1,7 miljoen in 1811, in de Franse krijgsmacht hebben ge-
diend.

Bezetting en bevrijding van Arnhem

In de loop der eeuwen was Arnhem al diverse malen bezet ge-
weest door Frankrijk. In 1795 volgde opnieuw een bezetting 
door de Fransen. Toen het Koninkrijk Holland bij het Franse 

6. Tafereel van de gevechten op 30 november 1813 bij logement ‘De Zon’ in Arnhem. Dit logement aan de Oude Kraan lag midden in de zwaarste gevechten. 
De strijd tussen de Pruisische legers onder leiding van Friedrich van Bülow en de Fransen draaide uit op een ware slachting, waarbij de Franse officier Pier-
re Termogniac werd omgebracht door vlijmscherpe bajonetten en uit het raam gegooid. Uit: J.P. Vredenburg, ‘Het Burgerweeshuis te Arnhem (1742-1856)’, 
Gem. Archief Arnhem 1990.
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Keizerrijk ingelijfd werd legde de gewapende burgerij op 7 
september de eed van trouw af. Op 31 oktober 1811 trok Keizer 
Napoleon door Arnhem. De stad werd in 1812 weerbaarder ge-
maakt tegen vijandelijke aanvallen. De overheersing van Euro-
pa door Napoleon liep na de tocht naar Rusland op zijn einde. 
Hoewel de inwoners van Arnhem niet afvallig bleken te zijn, 
veroverden de Pruisen onder leiding van generaal Friedrich 
Wilhelm Von Bülow uiteindelijk ook Arnhem op 30 november 
1813 stormenderhand. Het zwaartepunt lag bij de Rijnpoort. 
Niet alleen op de wallen en de retranchementen boden de 
Fransen krachtig tegenstand, ook in de stad zelf gaven ze zich 
niet zomaar over. Bloedige straatgevechten waren het gevolg. 
Zowel aan Franse als aan Pruisische zijde sneuvelden honder-
den mannen en er waren aan Franse zijde veel gevangenen, 
waaronder veel gewonden. Ook verdronken veel vluchtende 
soldaten in de Rijn toen de brug door een granaat werd getrof-
fen en in brand raakte.

In sommige gevallen wisten burgers de ongelukkige soldaten 
voor het ergste te behoeden door hen te verbergen of zelfs te 
helpen ontkomen. Zonder gevaar was dat niet, want de Prui-
sen stonden argwanend tegenover de bewoners van Arnhem, 
omdat de stad na drie jaar inlijving een beetje Frans oogde. De 
Pruisen gingen soms als wilden te keer. Volgens ooggetuige P. 
van der Hooght, chef de bureau op het gouvernement, storm-

den de soldaten door de huizen en eisten jenever en wijn met 
het geweer wijzend op de borst van de burgers. Nog geruime 
tijd kwamen er troepen door de stad, waarvoor de inwoners le-
vensmiddelen en kleding aan de magazijnen moesten leveren.
Erfprins Willem I kwam op 30 november 1813 in Scheveningen 
aan land, na bijna twintig jaar ballingschap in Pruisen en Enge-
land: de Nederlanden waren bevrijd. Dit was het begin van het 
Koninkrijk der Nederlanden.
De officiële bevrijding werd in Arnhem op 4 oktober 1814 
uitbundig gevierd waarbij koning Willem I plechtig werd in-
gehaald en hem de gouden sleutels van de stad werden over-
handigd.

Huwelijk van Hermanus Duijm

Nog vóór de verovering door de Pruisen trouwde Hermanus 
Duijm, tweeëntwintig jaar oud, in Arnhem op 2 september 1813 
met Cornelia Magendans die vier jaar ouder was. Zijn beroep 
was toen bakker (te velde), het beroep dat hij als militair ver-
vulde. De getuigen bij hun huwelijk zijn Lucas Dulk, Jan Pitil, 
Peter van Selm en R. van Eep.
Cornelia Magendans werd op 7 december 1786 gedoopt in Arn-
hem als oudste dochter van de landbouwer Gerrit Magendans 
en Hendrieka Diepenbroek.

7. Het gotische stadhuis aan de Markt te Arnhem met zijn opmerkelijke voorgevel, 1741 Jan de Beijer. Rijksmuseum.
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Nieuw belastingstelsel
Keizer Napoleon liet in 1805 een heel nieuw landsbestuur be-
noemen. Isaac Jan Alexander Gogel werd secretaris van Staat 
(minister) van Financiën. Hij ontwierp een nieuwe belastingwet 
die nog in 1805 werd aangenomen. De verschillen tussen steden 
en gewesten werden opgeheven. Hij maakte ook een onder-
scheid tussen luxe en noodzakelijke goederen en bezittingen. 
Voor de uitvoering van de nieuwe wet liet Gogel ambtenaren 
benoemen. Zij moesten belastingen innen en controleren. Dat 
was een nieuw fenomeen, want daarvoor werden belastingen 
geïnd door particulieren die betaalden om belastinggeld op te 
mogen halen (belastingpachters). Er was nu wel een eerlijker 
systeem maar de Bataafse Republiek had grote schulden en 
Frankrijk eiste steeds meer geld om de oorlogen te bekostigen. 
Gogel verhoogde de belastingopbrengsten en bezuinigde op 
het bestuursapparaat maar de verzoeken om geld uit Frankrijk 
bleven komen. In 1809 nam Gogel ontslag maar toen Napoleon 
in 1810 de Republiek inlijfde benoemde hij Gogel tot intendant 
voor de financiën der publieke schatkist. Na het vertrek van de 
Fransen hield Gogel zich politiek op de achtergrond. Door de 
maatregelen van Gogel is het beroep van belastingambtenaar 
in het leven geroepen.

Belastingambtenaar

Op 10 september 1814, bij de geboorte van zijn oudste zoon 
Hendrik, werd Hermanus Duijm vermeld ‘zonder beroep’ en 
woonde hij in bij zijn schoonouders in Arnhem. Een jaar later, 
bij de geboorte van hun dochter Catharina Hendrica op 24 
september 1815, was hij ‘commies der in- en uitgaande regten 
en accijnsen’ (belastingambtenaar). Hij verbleef in Ede maar 
zijn dochter was nog bij zijn schoonouders in Arnhem geboren. 
Deze woonden aan ‘De Klap’ (nu de Zypendaalseweg).
Bij de aangifte van de geboorte van de volgende dochter, Jur-
riana Elisabeth op 10 januari 1817 in Arnhem was Hermanus 
afwezig. Hij werd in november 1816 aangesteld als belastin-
gambtenaar (commies) in Muiden. Cornelia had de geboorte 
van hun derde kind dus afgewacht bij haar ouders. Na de ge-
boorte van Jurriana Elisabeth verhuisde het gezin met drie kin-
deren naar Muiden, waar zij in 1825 nog steeds woonden.

In het archief van het Departement van Ontvangsten16, Verbalen 
G; 1813-1840 bestanddeel 1706 staat: H. Duim. Rang com(mies) te 
voet I K. Standplaats Muiden, Noord-Holland.
Aanstelling 21 november 1816. Installatiedatum: 1 december 1816. 
Tractement per jaar f 600 (f 50 per maand en f 1,665 per dag).

Muiden17

Het oudste dochtertje van Hermanus Duijm en Cornelia Ma-
gendans, Catharina Hendrika, was nog maar twee jaar toen 
ze in Muiden overleed op 9 maart 1818. Drie maanden na haar 
overlijden werd hun zoon Johannes in Muiden geboren op 18 
juni 1818. De derde zoon, Hermanus, werd op 29 februari 1820 
geboren en de jongste zoon, Marinus Cornelis, op 22 maart 1822. 

Op 27 mei 1825 werd weer een dochter, Catharina Hendrika, in 
Muiden geboren.
Omdat er voor gewaakt werd dat belastingambtenaren een 
goede band zouden krijgen met de mensen wier zaken ze 
moesten controleren, werden ze regelmatig overgeplaatst. 
Dit was natuurlijk ook van invloed op de kinderen die steeds 
weer van school moesten veranderen. Het gezin verhuisde 
van Muiden naar Monnickendam waar op 13 februari 1827 een 
levenloos dochtertje werd geboren. Hun jongste dochter, Mar-
tina Aletta Frederica, werd op 10 april 1828 eveneens in Mon-
nickendam geboren. Daar hebben zij niet lang gewoond, want 
Cornelia Magendans overleed vier jaar later, op 17 februari 
1832, in Ouder Amstel. Zij was vijfenveertig jaar.

Tweede huwelijk van Hermanus Duijm

Hermanus Duijm was tweeënveertig jaar toen hij op 14 septem-
ber 1833 in Ouder Amstel hertrouwde met Elisabeth van Sand-
brink, die drieëndertig jaar was. Hermanus was als commies 
gestationeerd in Petten maar woonde nog in Ouderkerk aan de 
Amstel. Elisabeth, nog jonge dochter, woonde daar eveneens 
en was zonder beroep. Mogelijk zorgde zij al voor de jongste 
kinderen van Hermanus. Zij werd gedoopt in Amersfoort op 23 
maart 1800. Zij was één van de veertien kinderen van Willem 
van Sandbrink en Elisabeth Kruijf. De moeder van Elisabeth 
was in 1833 weduwe en naaimeesteres in het Burger Weeshuis 
van Amersfoort en daar ook woonachtig. Zij gaf schriftelijk haar 
toestemming voor het huwelijk. De akte is opgemaakt door no-
taris Johannes Schijvliet in Amersfoort op 5 september 1833. De 
getuigen, allen woonachtig in Ouderkerk aan de Amstel, waren 
Pieter C. van Rooijen, bode, Jan Engelen, Roelof Hendrik Richter, 
schoenmaker en Gerrit Schuit, daggelder.

Hermanus en Elisabeth gaan na hun huwelijk in Petten wonen. 
Op 5 maart 1835 overleed daar de tweede dochter uit het hu-
welijk van Hermanus met Cornelia Magendans. Zij, Jurriana 
Elisabeth, werd maar achttien jaar. Drie maanden later werd, 
op 4 juni 1835, in huis nummer 54 in Petten het eerste kind 
van Hermanus en Elisabeth van Santbrink geboren: Theodora 
Elisabeth. Opgemerkt werd ‘dat de vader zich afwezig bevindt.’ 
Bij de geboorte van de volgende kinderen, de tweeling Wil-
lem Adrianus en Juliana Wilhelmina Elisabeth op 7 november 
1839 woonden ze in Opmeer op nummer 4 (kanton Medemblik). 
De getuigen bij de aangifte waren Jan Bobbeldijk en Arien van 
Heerden, beiden timmerman.
Op 28 september 1844 overleed Hermanus Duijm op 53-jarige 
leeftijd in Oostzaan. Zijn weduwe Elisabeth van Sandbrink ver-
huisde in oktober 1845 met haar drie kinderen vanuit Oostzaan 
naar Velp, waar ook haar twee jaar jongere broer Barend van 
Sandbrink woonde. Zij was omstreeks 1861 van beroep baker 
(vroedvrouw). Zij was ruim 79 jaar toen ze overleed ten huize van 
haar zoon Willem Adrianus Duijm op 8 november 1879 in Velp.
Uit de twee huwelijken van Hermanus werden 12 kinderen gebo-
ren waarvan er één levenloos ter wereld kwam. Vier dochters 
werden in het eerste huwelijk met Cornelia Magendans gebo-
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ren en uit zijn huwelijk met Elisabeth van Sandbrink werden nog 
eens twee dochters geboren. In het eerste huwelijk werden ook 
vier zonen geboren en nog een vijfde in het tweede huwelijk. Dat 
was een grote verandering voor Hermanus die als enig kind was 
opgegroeid.

Slotwoord

De kinderen en hun nageslacht verspreidden zich door heel Ne-
derland. Sommigen zijn in Noord-Holland gebleven, anderen 
kwamen weer terecht in Gelderland maar nog steeds wonen in 
Noord Brabant, Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland 
en Zeeland nakomelingen. Zij zouden er niet geweest zijn als 
Hermanus Johannesz Duijm niet als militair ingelijfd was in de 
‘Garde Nationale de la Hollande’ onder Keizer Napoleon maar 
het bedrijf van zijn grootvader te Hellevoetsluis had voortge-
zet.  <<
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FRITS VAN OOSTVOORN 

De Franse overheersing en de gevolgen voor 
de vissers in Middelharnis

Tot op heden is in de literatuur aan de gevolgen van de Franse overheersing,  
gedurende 1795-1813, voor de visserij weinig aandacht geschonken. Met name het 
afkondigen van het Continentale Stelsel door Napoleon in 1806, in het kader van 
de oorlogvoering tegen de Engelsen, trof niet alleen de handel vanuit Nederland 
maar zeer in het bijzonder ook de visserij in de dorpen aan de Noordzee.1 In dit 
artikel schetsen we de geschiedenis van de laatste generaties Van Oostvoorn die 
vissers waren. Zij woonden in Sommelsdijk en later in Middelharnis: Jan Melcherts 
van Oostvoorn en zijn zoon Melgert, mijn betovergrootvader geboren in 1792.

1. Stil water, Johannes Christiaan Schotel, 1829. Teylers Museum.
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Deze geschiedenis wordt beschreven tegen de achtergrond 
van de maatregelen, die tussen 1795 en 1813 werden uitge-
vaardigd door het ‘Bataafs-Franse’ bewind en die van invloed 
waren op de visserij op de Noordzee vanuit Middelharnis.2 

We beginnen het artikel met een korte schets van de situatie 
van de visserij in Middelharnis en de vissersfamilie wonende 
in Sommelsdijk aan het begin van de Bataafse Republiek. Dit 
vormt een referentiepunt voor het beschrijven van de invloed 
van de maatregelen van het ‘Uitvoerend bewind’ op de visserij 
in Middelharnis en dus op de vissers en de vissersfamilie Van 
Oostvoorn in het bijzonder. We beperken ons tot de voor de 
zeevisserij en vissers belangrijkste bestuurlijke maatregelen, 
uitgevaardigd gedurende de zgn. ‘Bataafs-Franse’ tijd van 1795 
tot in 1813.3

Middelharnis en Sommelsdijk aan het einde van De 
Republiek 

Het inwonertal van Middelharnis (gewest Holland) was ver-
drievoudigd in de achttiende eeuw tot circa 2157 inwoners in 
1795 en dat van Sommelsdijk (Zeeuwse enclave in Holland) 
was verdubbeld tot ruim 1500 inwoners.4 Dit impliceert een 
sterke concentratie van inwoners en bedrijvigheid in twee aan 
elkaar grenzende dorpen van twee verschillende gewesten 
op het eiland Overflakkee. De groei van de zeevisserij vanuit 
Middelharnis in de achttiende eeuw leidde tot een omvangrij-
ke vissersvloot van ongeveer 32 zeegaande gaffelschuiten in 
1795.5 Bij een standaardbemanning van 12 personen per schuit 
zou het aantal vissers ongeveer 384 bedragen.6

Voorts moet hieraan een aantal ventjagers (ongeveer 50) voor 
het vervoer en de afzet van verse zeevis vanuit Middelharnis 
naar de regio worden toegevoegd. Daarnaast werkten een 
groot aantal mannen in aan de visserij toeleverende bedrij-
ven, zoals werven, kuiperijen, zeilmakerijen en touwslagerijen. 
Kortom aan het begin van de Franse overheersing in 1795 zijn 
naar schatting ruim 600 mannen direct en indirect betrokken 
bij de visserij, waarvan waarschijnlijk circa 450 uit Middelhar-
nis en de overige uit Sommelsdijk. Allen waren direct of indi-
rect voor hun levensonderhoud afhankelijk van de zeevisserij. 
In Middelharnis was dus meer dan 50% van de manlijke bevol-
king werkzaam in de visserij.

Nog een paar cijfers kunnen het belang van de visserij voor 
Middelharnis rond 1795 verder illustreren. De door de beheer-
der van de visafslag gemijnde pachtsom bedroeg in de eerste 
helft van de achttiende eeuw per jaar ongeveer 4000 gulden. 
Dit bedrag steeg langzaam tot rond 9000 in 1780 en rond 
12.000 in 1794. Het illustreert de enorme groei van de omzet 
van de visafslag en daarmee de toegenomen betekenis van de 
zeevisserij in de achttiende eeuw. In 1795 was Middelharnis het 
centrum van de aanvoer vanuit de Noordzee en van de distri-
butie van verse zeevis naar markten in steden en dorpen in de 
gehele regio van de Maasmonding, Noord-Brabant, Zeeland en 
zelfs tot in Vlaanderen en England.

Belangrijkste redenen hiervoor waren de gunstige ligging in de 
riviermonding, het na 1700 verworven alleenrecht op visafslag 
voor de gehele regio en de grote inzet van de bestuurs-elite van 

2. Overflakkee eind achttiende eeuw: Sommelsdijk is roze aangeduid en ten oosten daarvan Middelharnis met lange havenmonding uitkomende op het 
Haringvliet7. Aangegeven in rode cirkels: links Sommelsdijk en rechts Middelharnis.
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het dorp. De bestuurders, in het bijzonder de verschillende ge-
neraties van de familie Kolff, spanden zich zeer in voor de hand-
having van dit ‘monopolie op visafslag van verse zeevis gevan-
gen op de Noordzee’ en het bevorderen van de toegankelijkheid 
van de haven voor vissersschepen. Dat was belangrijk omdat de 
havenmond regelmatige verzandde en de haventoegang dreig-
de te blokkeren.
In Sommelsdijk, dat ten westen ligt van Middelharnis, woon-
den in 1795 veel vissers, die werkten in Middelharnis. Eén daar-
van was Jan Melcherts van Oostvoorn, oud 44 jaar en geboren 
in 1751 te Sommelsdijk. Hij huwde, 25 jaar oud, op 12 april 1777 
met Cornelia Abramse Vermeulen, 22 jaar oud en gedoopt in 
Middelharnis op 11 augustus 1754, dochter van Abraham Ver-
meulen en Lena van der Meulen. Cornelia’s vader was een telg 
uit een grote vissersfamilie uit Middelharnis en schipper/
eigenaar van verscheidene vissers-, vracht- en veerschuiten. 
Soms volledig eigenaar en soms van parten van schuiten.8 Het 
gezin van Jan Melcherts bestond uit een zoon en vijf doch-
ters waarvan de oudste, Angenietje, vernoemd was naar haar 
grootmoeder. Zij is gedoopt te Middelharnis op 19 november 
1777 en dus 18 jaar oud in 1795. De anderen heetten Lena, Ja-
coba, Jacomijntje en Pieternella. Zijn zoon Melgert, de jongste 
van het gezin, werd op 1 juli 1792 gedoopt te Middelharnis net 

als zijn zusters voor hem. Moeder Cornelia verbleef tijdens de 
zwangerschap, zoals gebruikelijk is bij vissers, bij haar ouders 
in Middelharnis terwijl manlief op zee was. Raadpleeg verder 
de genealogie hieronder.
Een broer van Jan Melcherts en sommige zwagers en neven 
waren ook vissers en woonden in Sommelsdijk. Vermoedelijk 
voer Jan Melcherts als schipper/stuurman op de schuiten van 
zijn schoonvader. Maar later bezat hij ook zelf parten van een 
paar ventjagers, zoals een hengst (platbodem) en een bunt-
schuijt, waarmee de op zee gevangen vis vanuit Middelharnis 
verder werd getransporteerd naar afzetmarkten in de regio.9 
De verschillende vissersgezinnen Van Oostvoorn woonden in 
het Zeeuwse Sommelsdijk en werkten, zoals meer vissers al-
daar, in het aangrenzende Middelharnis, van waar de schuiten 
de zee op gingen. Geen ongebruikelijke werksituatie waarover 
echter maar weinig geschreven is omdat, voor zover mij be-
kend, hiernaar geen studies zijn verricht. Over het vissersdorp 
Middelharnis en zijn bewoners bestaan wel enige studies, 
maar over Sommelsdijk niet. Men kan rustig stellen dat een 
flink deel van de bewoners van de aangrenzende Zeeuwse 
enclave Sommelsdijk aan het eind van de achttiende eeuw als 
bemanningen van de schuiten óf door arbeid in werven, touw-
slagerijen en andere toeleveringsbedrijven in Sommelsdijk, 

3. Verklaringen van getuigen, w.o. Jan van Oostvoorn op 17 augustus 1804 afgelegd: ... ondergeteekende Schoutampt-
bewaarder en Scheepenen van Middelharnis, HendrikTaele, Jan van Oostvoorn... 14
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direct of indirect betrokken waren bij de zeevisserij vanuit 
Middelharnis en voor hun bestaan dus ook afhankelijk waren 
van de zeevisserij.

De Bataafse Republiek 1795-1805

Toen de Franse revolutionaire troepen begin 1795 over de be-
vroren grote rivieren de Republiek binnen trokken en stadhou-
der Willem V en zijn gezin hals over kop vluchtten naar Enge-
land, kwam op 30 januari iemand over het ijs naar Middelharnis 
gelopen, die een ‘declaratoir’ bij zich had, waarin de Franse ver-
tegenwoordigers in Holland zich richtten tot het ‘Bataafsche 
volk’. De schout las deze verklaring voor op het raadhuis van 
het dorp. De inwoners van Middelharnis en omringende dor-
pen hoopten dat de Bataafse Revolutie afgedwongen door 
de Franse troepen voor hen niet al te ongunstig zou uitpakken 
maar in de daarop volgende jaren werd langzaam duidelijk dat 
men tevens in een oorlog werd betrokken tegen de Engelsen, 
een belangrijke handelspartner.
Het Bataafse gezag voerde in rap tempo vele belangrijke 
staatkundige, bestuurlijke en wetgevende veranderingen 
door. In maart verklaarde Meslin, commandant van de Fran-
se troepen op Goeree-Overflakkee, dat een ieder (de gehele 
bemanning!) die naar zee ging zich eerst moest vervoegen bij 
de Marine commandant in Hellevoetsluis (op Voorne-Putten 
waar het Haringvliet overgaat in de Noordzee) om paspoor-
ten voor een uitvaart te verkrijgen. Maanden later mochten 
de vissers uit Middelharnis een dag vóór de afvaart naar zee 
hun paspoorten aanvragen in Middelharnis. Deze afkondigin-
gen hadden vooralsnog weinig invloed op visserij en vissers, 
omdat men deze veelal negeerde en doorging als vanouds. In 
de eerste jaren van de Bataafse Republiek vormden de kosten 
van inkwartiering van Franse troepen een grote last voor het 
dorp omdat deze betaald werden met Franse assignaten die 
later waardeloos zouden blijken te zijn.10

In de loop van 1798 verscherpte de situatie voor de vissers, 
want op 23 maart ontving het gemeentebestuur van Middel-
harnis van het ‘Uitvoerend Bewind’ een mededeling dat de vis-
sers voortaan niet meer op zee, maar alleen nog op de binnen-
zee (lees het Haringvliet) mochten vissen.11 Dit op straffe van 
een boete van 300 gulden, ongeveer een jaarinkomen. Voor de 
kust van Engeland werden vervolgens door de Engelsen vis-
sersschuiten in beslag genomen. In reactie op deze ontwikke-
lingen en om de vorderingen van schuiten door het Franse le-
ger voor troepenbewegingen te vermijden trachtte de visser/
eigenaar Leendert van der Tol, eigenaar van 17 vissersschui-
ten, deze onder neutrale Deense vlag te laten varen waardoor 
de schuiten met rust gelaten zouden worden door England en 
Frankrijk, die met elkaar in oorlog waren. Deze uitweg slaagde 
echter niet omdat het Franse bewind deze vissers/eigenaren 
bedreigde met verbanning uit het dorp.12

In juli 1799 eiste het ‘Uitvoerend bewind’, dat de vissers voor 
zonsondergang weer terug moesten zijn in de haven. Vissers 
waren gewoon om meerdere dagen tot een week op zee te zijn 

en visten vooral nachts, waarna zij ‘s morgens de vangst, via 
de visafslag in Middelharnis, verder vervoerden naar markten 
in de regio. Deze eis ondermijnde volledig het zeer profijte-
lijke systeem van het leveren van dagverse vis. Voorts werd 
wanneer het ‘Uitvoerend bewind’ een invasie vreesde van En-
gelsen een embargo, d.w.z. een verbod op het uitvaren uitge-
vaardigd. Dit gebeurde vooral tijdens het visseizoen dat liep 
van ongeveer april tot en met september. Zo’n embargo werd 
ook op 23 augustus 1799 afgekondigd, naar aanleiding van de 
Engels-Russische invasie bij Camperduin in Noord-Holland, 
en duurde tot 4 oktober.13 Gedurende een groot deel van het 
visseizoen konden de vissers nu niet uitvaren. Nadat het ge-
vaar in Noord-Holland is geweken, werden de vissers gemobi-
liseerd voor werk aan de kustverdediging rond de Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse eilanden en er werden van tijd tot tijd opnieuw 
vissersschuiten gevorderd voor Franse troepenverplaatsin-
gen van en naar Goeree-Overflakkee.
In de periode 1802-1803, gedurende de Vrede van Amiens, 
heerste er een korte tijd rust op het continent waarin sommi-
ge maatregelen werden verzacht. Maar daarna werd de na-
leving van de eerder genoemde maatregelen steeds strikter 
gecontroleerd en strenger dan voorheen werden overtreders 
gestraft, met zware boetes of inbeslagname van schuiten 
en soms werden passerende vissers zelfs beschoten vanuit 
de marinehaven van Hellevoetsluis. Het bevoegd gezag trad 
steeds harder op tegen de vissers bij het vermoeden van 
smokkel van schaarse koloniale goederen, ofwel illegale han-
del met de Engelsen.

Hoe beïnvloedde dit het leven van de vissers in Middelharnis? 
Bij een proces over vermeende smokkel door vissers was Jan 
Melcherts betrokken als getuige. Zo moest hij op 17 augustus 
1804 als één van de getuigen een verklaring, ofwel ‘recolle-
ment’, ondertekenen waarin hij en andere vissers verklaarden 
dat de gebroeders Vermaas de waarheid hadden gesproken 
met betrekking tot hun vaart met de schuit ‘de Jonge Maria’ op 
Londen in januari van dat zelfde jaar. In afbeelding 3 is een klein 
deel van het vele pagina’s en akten tellende dossier afgebeeld. 
Hierin staan een groot aantal getuigenissen, afgelegd voor 
‘Schout en Scheepenen’ van Middelharnis. Uit de vele stukken 
en de lange duur, blijkt dat het proces tegen deze twee broers 
Vermaas, beide vooraanstaande vissers, bedoeld was om de 
andere vissers angst in te boezemen. Het treffen van Engelse 
vissers bij de rijke visserijgronden voor de Engelse kust en de 
Doggersbank was vaak onvermijdelijk en moeilijk te controle-
ren. De processen daarover waren echter zeer hinderlijk voor 
de vissers omdat hun visvangst stil lag en men geen inkomsten 
had.

In 1805 werd de Zeeuwse enclave Sommelsdijk opgeheven en 
gevoegd bij het gewest Holland waardoor de paspoortuitgifte 
nu in Middelharnis plaats vond. Hierdoor ontstond een bete-
re controle waardoor men meer grip kreeg op de ‘handel en 
wandel’ van de vissers uit beide dorpen. In reactie hierop, met 
name op het opheffen van Sommelsdijk als Zeeuwse enclave, 
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vroeg Jan Melcherts in maart van dat zelfde jaar, inmiddels al 
54 jaar oud, een paspoort aan om naar Antwerpen te kunnen 
varen voor de handelsvaart, zie afbeelding 4. Als inwoner van 
Sommelsdijk had hij daarvoor eerder geen paspoort nodig en 
voer hij bijvoorbeeld als ventjager regelmatig naar Antwer-
pen en andere Zeeuwse steden, net als vele dorpsgenoten.
Uit de paspoortaanvraag blijkt ook dat hij voor zijn levenson-
derhoud zich inmiddels bezighield met handelsvaart in plaats 
van met visserij. Als gevolg van de toenemende schaarste aan 
levensmiddelen en andere goederen in de nabij gelegen ste-
den in Holland, Vlaardingen en Rotterdam, werd de aanvoer 
van koloniale waren en andere goederen vanuit Antwerpen 
met binnenvaartschuiten een lucratief alternatief voor de 
vissers in Middelharnis. De vissers kenden de Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse vaarroutes op hun duimpje.
De embargo’s, inbeslagnames van de lading en/of de stren-
ge controles daarop, het aanvragen van paspoorten en het 
uitsluitend nog overdag buitengaats mogen vissen, noopten 
meerdere vissers om te zien naar andere mogelijkheden voor 
het verwerven van inkomen. Soms boden de binnenvaart, de 
landbouw, of het vissen op andere vissoorten uit de binnen-
wateren als het Haringvliet, een alternatief voor de visvangst 
op zee.

Het Koninkrijk Holland 1806-1810

In 1806 werd de ‘Bataafse Republiek’ door Napoleon vervan-
gen door het Koninkrijk Holland onder leiding van zijn broer 
Lodewijk Napoleon. Onmiddellijk stuurde het Ministerie van 
Marine een verklaring naar het Stadhuis van Middelharnis, 
waarin stond dat er nu echt uitsluitend overdag mocht wor-
den gevist. Hierdoor werd het profijtelijke nachtelijke vis-
sen en de volgende dag via de visafslag de afzetmarkten in 
de regio voorzien, definitief om zeep geholpen. Het was nog 
nauwelijks mogelijk om binnen één dag na de vangst op zee 
de verse zeevis in bunt-schuiten naar grote steden in regio 
te brengen.

Vervolgens werd per ‘Decreet van Berlijn’ op 21 november 
1806 het Continentaal Stelsel door Napoleon afgekondigd, 
waarmee een volledige handelsblokkade van Engeland werd 
beoogd. Als aanvulling op eerdere eisen van ‘het Bataafse be-
wind’ moesten de vissers nu ook in de zelfde haven van waar 
zij zijn vertrokken terugkeren met hun vangst en de schuiten 
laten controleren. Voorts verliep de uitgifte van paspoorten 
door het gezag in Middelharnis steeds moeizamer. Achteraf 
gezien dus een verstandige beslissing van Jan Melcherts om 
zich toe te leggen op handelsvaart tussen verschillende ste-
den in de regio zoals Rotterdam en Antwerpen.

Begin juni 1809 kwam de oorlog met Engeland als gevolg van 
een grote invasie van de Engelse vloot op Walcheren op 30 juli 
plots erg dichtbij. Het was een poging om de Franse vloot en 
de marinehaven in Antwerpen te vernietigen. In reactie hier-
op ontving het gemeentebestuur op 31 juli 1809 een ‘verzoek’ 
van de commandant van de Franse troepen op Overflakkee, 
brigadier Mellet, om een aantal vissersschepen in de haven 
beschikbaar te houden voor het evacueren van Franse toepen 
van Goeree-Overflakkee naar de marinehaven in Hellevoet-
sluis. De vissers weigerden dit unaniem en sommigen maak-
ten zelfs hun schepen onklaar om vertrek te voorkomen. De 
situatie escaleerde vanaf 4 augustus, nadat eerdere pogingen 
van het leger om een aantal vissers in hechtenis te nemen faal-
den.16 Abraham Bree en andere vissers eisten van het gemeen-
tebestuur, dat zij de kerkklokken zouden luiden om de militai-
ren tegen te gaan. Na een weigering van het bestuur trok de 
menigte, waaronder vele vissersvrouwen, naar de kerktoren 
en luidde de klokken zelf. Ook in Sommelsdijk werden daarna 
de kerkklokken geluid.
 
Het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester L. 
Kolff kwam in ernstige problemen want het zat klem tussen 
twee belangen.17 Op 20 augustus trachtte het leger opnieuw 
een aantal schuiten van vissers, markt- en binnenschippers 
beschikbaar te krijgen voor militaire transporten. Door het 
embargo werd ook de aanvoer van voedsel voor de dorpsbe-

4. Paspoortaanvraag van Jan Melcherts op 13 maart 1805 voor de vaart op Antwerpen15
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woners geblokkeerd en daarom beloofde de militaire leiding 
aan de schippers die schuiten beschikbaar zouden stellen, 
dat zij ondanks het embargo paspoorten zouden krijgen om 
te mogen uitvaren. Van de circa 50 schippers die daarom 
vroegen kregen echter maar een klein aantal de volgen-
de dag een paspoort: Gabriel de Jong, Cornelis Koert, Iman 
Meyster, Cornelis Slis en Bastiaan Weda. De strijd tussen het 
leger en de schippers, uitgevochten via het dorpsbestuur, 
over het ter beschikking stellen van hun vaartuigen, bekend 
als ‘De vissersoproer in Middelharnis’, duurde tot eind de-
cember wanneer de laatste Engelse militairen uit Zeeland 
zijn vertrokken.18

Voor Jan Melcherts en vele andere vissers was het nu duide-
lijk dat aan de zeevisserij niet veel meer viel te verdienen. Op 
27 maart 1810, aan het begin van het nieuwe visseizoen ver-
kocht Jan Melcherts daarom zijn ventjager vissersschuit, een 
hengst, voor de relatief lage Somme van 300 gulden aan Pie-
ter Maas uit Stelledam.19 Jan was toen bijna 60 jaar en voelde 
zich wellicht ook te oud voor het zware beroep van ventjager. 
Zijn enige zoon, Melgert, was pas 18 jaar en te jong en onerva-
ren om hem, zoals gebruikelijk was, als stuurman/schipper op 
te volgen. Opvallend is de veel lagere opbrengst bij de verkoop 
van de hengst in vergelijking met de prijzen die vóór 1795 gol-
den. Een trend die men ook in transportakten van andere vis-
sersschuiten kan waarnemen.20 Opnieuw een duidelijk bewijs 
van de neergang van deze bedrijfstak in Middelharnis gedu-
rende de Franse overheersing. Overigens laggen ook in andere 
vissersdorpen aan de kust van Holland veel schuiten werkloos 
aan de havenkaden.

Gevolgen van de inlijving van Nederland
Per keizerlijk ‘Decreet van Rambouillet’ van 9 juli 1810 werd het 
Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk ingelijfd. Het Fran-
se gezag maakte meteen grote ernst met het naleven van de 
bepalingen van het ‘Continentale stelsel’ en kon daarbij nu een 
beroep doen op de Franse wetgeving die veel strenger was 
dan de Hollandse. Hierbij ging het vooral om handhaving van 
wetten op gebied van zeevaart en handel waarvoor nu de Na-
vigatie Act uit het jaar 2 (dit is 1793 ofwel het tweede jaar van 
de Eerste Franse Republiek) van kracht is. Met name stonden 
hierin strenge douanecontroles op alle scheepvaart, zowel op 
zee als in de havens. Als sluitstuk hiervan werden Fransen inge-
schakeld bij de naleving van het Franse douanestelsel, zodat het 
door Hollands douanepersoneel oogluikende gedogen van het 
vervoer van onwettige lading wel verhinderd werd.21

Napoleon ergerde zich na de inlijving van Holland in toenemen-
de mate aan het verzet tegen de douaniers en het ontduiken 
van het Continentale Stelsel en reageerde hierop door het 
instellen van Militaire Commissies, bestaande uit militaire 
hoofdofficieren (een soort krijgsraad) in de Departementen 
aan de Noordzee. Vervolgens kondigde Napoleon per decreet 
aan, dat vanaf 24 januari 1811: ... alle schippers in de 17e en 31ste 
Militaire Divisie die gemeenschap met Engeland zouden heb-
ben begunstigd, benevens alle medeplichtigen, (voortaan) aan 
eene Militaire Commissies zouden worden overgeleverd ...22 
De vissers werden dus onder direct militair gezag geplaatst 
en moesten nu erg oppassen.
In maart 1811 werd de rechtspraak geheel volgens Frans model 
gereorganiseerd: Sommelsdijk werd de hoofdplaats van een 
kanton waar een Vredegerecht werd geïnstalleerd. Het dorp 

5. Kofschip aan een steiger, de zeilen drogend. Schilderij van Hermanus Koekkoek, 1815-1882.
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Middelharnis viel binnen het kanton Sommelsdijk, dat gelegen 
was in het arrondissement Brielle, gelegen in het Departement 
Monden van de Maas. We vonden in protocollen van dit Vre-
degerecht een groot aantal verklaringen van vissers over hun 
ontmoetingen op open zee met Engelse vissers. Hieruit moest 
dan blijken dat er geen smokkel of spionage had plaats gevon-
den. Het Continentaal Stelsel belemmerde ook de visserij en 
handelsvaart op Middelharnis met als gevolg minder inkomen. 
In feite nam hierdoor juist de behoefte van de vissers om met 
behulp van smokkel de ontbrekende levensmiddelen, als zout 
en suiker, te verkrijgen juist toe. Een groot aantal verklaringen, 
onder ede afgelegd in dit jaar door de schippers voordat zij 
konden uitvaren, illustreert deze angst van het Napoleonti-
sche bewind. Vaak gaat het om voor de vissers noodzakelijke 
goederen zoals zout, dat de vissers op zee gebruikten voor het 
conserveren van vis.23 Het zout werd geladen voor vertrek en 
het restant werd mee teruggebracht.
De Franse wetgeving en de decreten waren in het bijzonder 
gericht tegen de ‘illegale handel’ met de vijand, dat wil zeggen 
de Engelsen, de voorheen belangrijkste handelspartner. Voor-
al de riviermondingen van Maas en Schelde en de aanwezig-
heid van vele havens en eilandjes boden voor deze smokkel 
goede mogelijkheden.

Hoe verstikkend deze door de Fransen in 1811 ingestelde visse-
rijwetten uit de zgn. ‘Navigatie Act van het Jaar 2’ in de praktijk 
werkten en hoe streng de handhaving ervan was door Franse 
douaniers, ervoer Jan Melcherts aan den lijve toen hij met zijn 

kofschip op 26 juni 1811 aanmeerde in Middelharnis en de dou-
anier Ricci zijn schuit inspecteerde.
De volgende dag moest de schipper een eed afleggen voor het 
Vredegeregt canton Sommelsdijck op de Franse navigatiewet 
van ... 27 vendemiaire in het Jaar 2 van de Republiek ... We ci-
teren zinnen als: ... hij zweere en bevestige ... dat het vaartuig 
genaamd de jonge Melgert in Middelharnis te huis horende is 
een kof groot negen 34/94 Tonnen. Lang twee en dertig meter, 
vijf voet en zes duim breed en vijf voet hoog zoo als ... En ver-
derop lezen we dat ... de visiteur de douane Ricci ... het schip 
heeft gecontroleerd en vervolgens moest Jan Melcherts als 
Frans burger verklaren: ... ik ben alleen eigenaar van ...24

De kof genaamd ‘de Jonge Melgert’, was vernoemd naar 
zijn zoon en was een waardevol bezit. Wellicht gekocht met 
de opbrengsten van de eerder verkochte hengst en ande-
re (parten in) vissersschuiten. Melgert voer natuurlijk als 
schippersknecht mee om zo het vak van schipper van zijn 
vader te leren. Kortom in de zomer van 1811 was Jan Mel-
cherts nog steeds werkzaam als veerman/binnenschipper, 
hetgeen ook blijkt uit een volkstelling die in 1811 is gehou-
den.26 Hierin staat als zijn beroep aangegeven: veerman en 
binnen schipper.

De schulden van de gemeente Middelharnis waren inmiddels 
sterk opgelopen als gevolg van de inkwartiering van Franse 
soldaten en later verrichtte andere, niet betaalde, diensten 
aan het Franse leger. Gemeten aan het aantal zeegaande vis-

6. Aflegging van de eed voor het Vredegerecht op 27 juni 1811 door Jan Melcherts25
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sersschuiten (gaffelschuiten bemand door 12 personen), dat 
was teruggelopen van 32 in 1795 tot maar 16 in 1813, zal het 
aantal vissers in het dorp ook ongeveer gehalveerd zijn, van 
circa 382 mannen in 1795 naar circa 232 mannen in 1813. Dit 
klopt met de gegevens hierover uit de Volkstelling, gehouden 
in de zomer van 1811. Vermoedelijk zal het aantal ventjagers 
dus ook gehalveerd zijn en dus het aantal vissers dat daarmee 
voer. Door de waardedaling van de schuiten zullen de schulden 
van de vissers/eigenaars ook zijn gestegen. De bevolking was 
tijdens de Franse overheersing licht toegenomen met onge-
veer 200 inwoners (10%). Alles bij elkaar zal hierdoor de werk-
loosheid groot zijn geweest in 1813 en daarmee de armoede en 
criminaliteit in het dorp.28 Het is daarom niet verwonderlijk dat 
er eind 1813 een bestorming plaats vond van het fort bij Oolt-
gensplaat door boze inwoners van Ooltgensplaat en omrin-
gende dorpen. De Franse troepen hadden zich hier verschanst 
na hun terugtocht op het eiland ter voorbereiding van een af-
tocht per schip. Een aantal vissers zal ongetwijfeld ander werk 
hebben gevonden, zoals Jan Melcherts in de binnenvaart en 
andere vissers in de landbouw, waar de prijzen van producten 
waren gestegen door de toenemende voedselschaarste in de 
laatste jaren van het Franse bewind.29 Sommige vissers verlie-
ten het eiland tijdelijk of voorgoed. Velen emigreerden na het 
vertrek van Napoleon naar Amerika.

Hoe ging het intussen met de rest van het gezin van Jan Mel-
cherts? Alle vijf dochters, behalve de jongste, Pieternella, 
gedoopt in 1790, waren inmiddels getrouwd. De oudste, An-
genietje, trouwde in 1802 met Adam Herken uit Melissant, 
Lena trouwde kort daarna in 1803 met Cornelis Waterman en 
Jacoba trouwde in 1810 met Pieter Koudijzer. De laatste twee 
echtgenoten waren ook vissers en hadden waarschijnlijk voor 
hun schoonvader gewerkt als schippersknecht.
De belangrijkste gebeurtenis in het gezin was ongetwijfeld 
dat zoon Melgert in september 1812 werd geregistreerd en 
goedgekeurd voor het vervullen van de militaire dienstplicht 
in Napoleons leger. In maart 1813 werd hij ingeloot en toen 
vertrok hij naar de slagvelden in Saksen. Naast de dagelijkse 
zorg om het hoofd boven water te houden,30 stond de rest van 
het jaar 1813 zeker geheel in het teken van het wachten op de 
terugkomst van zoon Melgert. Men mag gerust aannemen dat 
na het vertrek van een schippersknecht het gezinsinkomen 
verder daalde.

Meer kunnen we over het gezin van Jan Melcherts in deze laat-
ste jaren niet vinden. Dit is vooral het gevolg van de slechte 
staat waarin de akten van het Vredegerecht in Sommelsdijk, 
uit de jaren 1812 en 1813, zich bevinden. Helaas waren deze 
daarom voor ons niet toegankelijk.31

Nadat het Franse leger uit Nederland was vertrokken, over-
leed op 28 juli 1814 Cornelia, de huisvrouw van Jan Melcherts 
van Oostvoorn. Van verdriet omdat haar zoon nog steeds niet 
was teruggekeerd, nadat Napoleon op 19 oktober 1813 in de 
Volkerenslag bij Leipzig was verslagen? Het volgende jaar 
huwde hun jongste dochter Pieternella op 6 mei 1815 met de 

visser Theunis Roodzant en wordt Jan Melcherts tot voogd be-
noemd van de 16-jarige Lena Vermeulen (nichtje van Jan Mel-
cherts). Op 7 november 1830 huwde Jan Melcherts met de we-
duwe Kornelia Rademaker. Zij had één jonge zoon en het gezin 
woonde aan de Oostdijk 338 in Middelharnis. Het huwelijk was 
pro-deo, omdat volgens een verklaring van het Vredegerecht 
Jan te arm was om voor het huwelijk te betalen. Het was in die 
tijd geen zegen om erg oud te worden. Jan Melcherts overleed 
op 17 december 1841, 90 jaar oud, en zijn vrouw Kornelia over-
leed twee maanden later.

Slotwoord

Sommige kustdorpen slaagden erin door middel van hun bij-
zondere ligging en invloedrijke lokale bestuurders, tegen de 
algemene trend in, de visserij en handel en de daarmee ge-
paard gaande bedrijvigheid en welvaart in hun dorp te laten 
toenemen in de achttiende eeuw. Goede voorbeelden daarvan 
zijn Middelharnis en het aangrenzende Sommelsdijk. Het arti-
kel toont duidelijk aan dat de Franse overheersing gedurende 
de periode 1795-1813 een desastreuze invloed heeft gehad op 
de in 1795 bloeiende zeevisserij in Middelharnis en daarmee op 
de welvaart van dit dorp en het aangrenzende Sommelsdijk. 
Alle gunstige voorwaarden, die tot de groei en bloei van de 
zeevisserij in de achttiende eeuw hadden geleid, werden stap 
voor stap door de bestuurlijke maatregelen in het kader van 
de oorlogvoering tegen Engeland en met name als gevolg van 
het Continentale Stelsel, teniet gedaan. De regionale handel in 
verse zeevis en landbouwproducten en de daaraan gerelateer-
de bedrijvigheid werden ernstig geschaad. Voeg daarbij het re-
latief grote aantal jonge mannen uit het vissersdorp dat in de 
laatste jaren van het Franse bewind dienst moest nemen in de 
legers van Napoleon en waarvan er zeer weinigen terugkwa-
men32, dan is het beeld van de teloorgang van de visserij in Mid-
delharnis compleet. Een gedeeltelijk herstel van de visserij na 
1813, zoals deze later wel plaatsvond in andere vissersplaat-
sen, zoals Vlaardingen, Scheveningen en Katwijk vond hier 
niet plaats, omdat daarvoor de oorspronkelijke zeer gunstige 
economische voorwaarden ontbraken.33 Voor schaalvergro-
ting van de visvangst door het gebruik van grotere schuiten of 
sloepen bood Middelharnis onvoldoende mogelijkheden. Vele 
van de overgebleven vissers uit Middelharnis voeren daarom 
later mee op vissersschuiten uit Schiedam, Vlaardingen en 
Scheveningen.

Fragmentgenealogie34

I. Melchior Jansz van Oostvoorn, gedoopt Sommelsdijk 15 
april 1718, overleden Sommelsdijk 1790, trouwt aldaar 10 
mei 1744 Agnietje Jans Muije, gedoopt Sommelsdijk 11 juli 
1723, overleden Sommelsdijk 1796.
Uit dit huwelijk:
1.  Ariaantje, gedoopt Sommelsdijk 30 mei 1745, overle-

den voor 1759, hoogstens 14 jaar oud.
2.  Jacomijntje, gedoopt Sommelsdijk 9 september 1747, 
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overleden Sommelsdijk 1800, 53 jaar oud, trouwt al-
daar 5 mei 1771 Jan van Broeke.

3.  Jan Melcherts, gedoopt Sommelsdijk 13 juni 1751, volgt II.
4.  Jannetje, gedoopt Sommelsdijk 11 november 1753, 

overleden Goedereede 3 februari 1833, 79 jaar oud.
5.  Adrianus, gedoopt Sommelsdijk 20 maart 1756.
6.  Ariaantje, gedoopt Sommelsdijk 15 mei 1759.
7.  Arentje, gedoopt Sommelsdijk 14 februari 1762, over-

leden Ouddorp 23 september 1841 79 jaar oud, trouwt 
aldaar 7 maart 1784 Willem van Regenmorter.

8.  Bastiaantje, gedoopt Sommelsdijk 23 oktober 1763, 
overleden Sommelsdijk 24 augustus 1812, 48 jaar oud, 
trouwt Sommelsdijk 17 april 1794 Jan van Dalen.

9.  Cornelia, gedoopt Sommelsdijk 5 april 1767, overleden 
Sommelsdijk 17 januari 1832 64 jaar oud, trouwt aldaar 
27 januari 1788 Leendert Prins.

II.  Jan Melcherts van Oostvoorn, gedoopt Sommelsdijk 13 
juni 1751, overleden Middelharnis 17 december 1841 90 jaar 
oud, trouwt (1) Middelharnis 12 april 1777 Cornelia Abramse 
Vermeulen, gedoopt Middelharnis 11 augustus 1754, overle-
den Middelharnis 28 juli 1814.

 Hij trouwt (2) Middelharnis 7 november 1830 Kornelia Ra-
demaker, weduwe van Jan van den Andel Beets.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Angenietje, gedoopt Middelharnis 17 november 1777, 

overleden Melissant 15 mei 1851, 73 jaar oud, trouwt 
Melissant 1 januari 1803 met Adam Herken uit Melis-
sant.

2.  Lena, gedoopt Middelharnis 23 december 1781, over-
leden Middelharnis 10 okt 1862 80 jaar oud, trouwt 
aldaar 20 maart 1803 met Cornelis Waterman uit Mid-
delharnis.

3.  Jacoba, gedoopt Middelharnis 22 oktober 1786, over-
leden Middelharnis 28 december 1864, 78 jaar oud, 
trouwt Sommelsdijk 9 november 1810 Pieter Koudijzer.

4.  Jacomijntje, gedoopt Middelharnis 26 november 1788.
5.  Pieternella, gedoopt Middelharnis 20 januari 1790, 

overleden Middelharnis 18 juli 1838 48 jaar oud, trouwt 
aldaar 6 mei 1815 Theunis Roodzant uit Middelharnis.

6.  Melgert, gedoopt 1 juli 1792 Middelharnis, overleden 
Amsterdam 26 februari 1870 77 jaar oud.

7.  Michiel, gedoopt Middelharnis 9 november 1794 en 
kort daarna overleden.  <<
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HANS VAN BATENBURG-GOOSZEN

De familie Vrijthoff  
en de Franse overheersing

De familie Vrijthoff behoorde in de achttiende eeuw tot de protestantse 
bestuurselite van Maastricht, de zuidelijkste vestingstad van de Republiek. 
Johannes Vrijthoff, de vader van Leonard, werd in 1722 in Maastricht geboren. Hij 
was schepen van de stad, werkte er als garnizoensarts en gaf les in de medicijnen 
aan het Atheneum. In 1768 trouwde hij de Maastrichtse Jacqueline Hesselt van 
Dinter. Ze kregen vier kinderen, van wie Leonard de jongste was. Het leven in 
Maastricht was aan het eind van de achttiende eeuw verre van rustig. In 1784, 
tijdens de vierde Engelse oorlog, eiste de Habsburgse keizer Jozef II de stad op en 
dreigde er een belegering, die pas op het allerlaatst niet doorging. Nog geen tien 
jaar later, in het vroege voorjaar van 1793, bestormden Franse troepen de stad en 
werd er hevig gevochten.1

1. Het Gasthuis te Bemelen, 2010
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De Fransen werden verslagen, maar kwamen in september 
1794 terug. Vader Johannes Vrijthoff was toen al overleden. 
Zijn weduwe en de kinderen wachtten een nieuw beleg niet af 
en weken, net als veel andere Maastrichtenaren, uit naar het 
Noorden.2 Zij gingen naar Dordrecht, waar de oudste zoon Ber-
nard in 1795 Henriëtte van den Santheuvel trouwde. Later dat 
jaar keerde de familie naar Maastricht terug en kon Bernard 
zijn functie als vrederechter van Gulpen weer opvatten. Hij trad 
daarmee in dienst van de Franse overheid; Maastricht en om-
geving waren in november 1794 als departement ‘Meuse inféri-
eure’ ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Later trad ook Leonard 
in Franse bestuursdienst als belastinginspecteur. Ik vermoed 
dat de broers niet van harte de daarvoor verplichte ‘eed van 
haat aan het koningschap’ (eed van trouw aan het keizerrijk) 
hebben afgelegd. Maar als ze hun brood wilden verdienen in 
een bestuursfunctie hadden ze weinig keus. Bovendien hadden 
ze het in Dordrecht nogal benauwd gehad. Terwijl ze daar wa-
ren, had het nieuwe Franse gezag in Maastricht alle gevluchte 
burgers gesommeerd terug te komen op straffe van verbeurd-
verklaring van hun achtergelaten bezittingen. Voor die terug-
reis hadden ze paspoorten nodig maar de Republiek wilde die 
niet afgeven, omdat ze hen niet als onderdanen beschouwde. 
Op voorspraak van de ‘agent national’ van Maastricht kwam de 
zaak tenslotte toch in orde en mochten ze terug.3

Inmiddels was Constance, de oudste dochter, in Dordrecht 
getrouwd met Willem van den Santheuvel, de broer van haar 
schoonzus Henriëtte. Zij bleven in Dordrecht achter. Willem 
stierf toen hij nog maar zevendertig was, in 1807. Constance 
keerde daarop naar Maastricht terug. Het familiebedrijf van de 
Van den Santheuvels, de Dordtse bierbrouwerij ‘De Bel’, ging naar 
Henriëtte, die met Bernard naar Dordrecht verhuisde. Bernard 
werd daar enkele jaren later tot officier van justitie benoemd.4

In Maastricht trouwde Leonard in november 1801 met zijn 
stadgenote Isabella Hesselt van Dinter. Het romantische 
verhaal gaat, dat hij haar had geschaakt.5 Of dit nu waar is of 
niet, tien maanden later, in september 1802, beviel zij op de 
buitenplaats van haar ouders in Bemelen van hun eerste kind, 
een dochter, die Caroline werd genoemd. Nadat haar beide 
ouders waren overleden, erfde Isabelle als enig kind in 1818 de 
buitenplaats ‘Gasthuis’.6 Het huis bestaat nog en de huidige ei-
genaars ontvangen er Bed & Breakfast-gasten. Destijds, in het 
begin van de negentiende eeuw, brachten Leonard en Isabelle 
er dikwijls de zomermaanden door, terwijl ze de rest van het 
jaar in Maastricht woonden. 
In december 1813 kreeg Maastricht alweer met een beleg te 
maken. Na de nederlaag van Napoleon waren de Fransen na-
melijk niet direct bereid de vestingstad te ontruimen. Rond 
de stad lagen geallieerde troepen en in de koude winter ont-
stond een nijpend gebrek aan brandstof en levensmiddelen. 
Er werd nauwelijks gevochten maar wel druk onderhandeld. 
Willem I stelde Leonard naast Christiaan Bangeman Huijgens 
aan als zijn commissaris om de onderhandelingen te voeren.7 
Begin mei ruimden de Fransen tenslotte het veld. Bangeman 
Huijgens kreeg tijdelijk het gezag over de stad en Leonard 
werd benoemd tot hoofdinspecteur van de belastingen in 

Oost- en West-Vlaanderen, met als standplaats Maastricht. 
In het voorjaar van 1815 trouwde de nog jonge weduwe Con-
stance Vrijthoff met Bangeman Huijgens, die weduwnaar was. 
In datzelfde voorjaar, nadat Napoleon van Elba was ontsnapt, 
dreigde er opnieuw oorlog. Leonard kreeg toen een bijzondere 
opdracht: hij werd benoemd tot buitengewoon hoofdinspec-
teur voor het grondgebied tussen de Leie en de Sambre, een 
gebied vergelijkbaar met zijn vroegere belastingrayon. Hij 
moest het belastinggeld dat er was geïnd in veiligheid brengen 
en de regering op de hoogte houden van de Franse troepen-
bewegingen.8 Zo kwam het dat hij van eind maart tot eind juni 
1815 in Vlaanderen en Wallonië rondreisde en het slagveld van 
Waterloo bezocht vlak na de beslissende slag. Zijn vrouw Isa-
belle en hun twee kinderen, Caroline van twaalf en Jan Bernard 
van vier jaar, bleven veilig in Maastricht achter.

Aan het eind van zijn leven, in 1861, kijkt Leonard op die tijd terug 
en schrijft hij zijn herinneringen op. Zijn manuscript, dat hij de ti-
tel 'Herinneringen van 1815' heeft gegeven, is bewaard gebleven. 
Aan het eind van de negentiende eeuw berustte het bij een 
kleindochter van Leonards broer Bernard. Zij leende het uit 
aan de Maastrichtenaar G.Th. Von Geusau, die het in 1902 let-
terlijk overtypte en van een inleiding voorzag. Het origineel 
en het typoscript zijn in 1993 door de familie overgedragen 
aan het archief in Maastricht.9 Via mijn grootmoeder van va-
derszijde, die van de Vrijthoffs afstamde, is helaas niets van 
Leonard bewaard gebleven behalve een afschrift van het door 
hem begonnen geslachtsregister. 
In het eerste deel van zijn 'Herinneringen van 1815' verhaalt Le-
onard zijn persoonlijke belevenissen, die ik hieronder probeer 
na te vertellen10. Het tweede deel, dat hier onbesproken blijft, 
bevat zijn commentaar op de troepenbewegingen, de strate-

2. Het schrift waarin Leonard zijn herinneringen heeft opgeschreven
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gische beslissingen en de wisselende kansen van de partijen 
in de oorlog.
In mijn verbeelding zie ik Leonard voor me in de zomer van 
1861. Zoals iedere zomer is hij op de buitenplaats Gasthuis in 
Bemelen. Hij zit in de hoge voorkamer aan de voorkant uit te 
kijken over het weidse golvende heuvelland, peinzend hoe hij 
zijn verhaal zal beginnen.

Herinneringen van 1815

Eerst komt er een algemene inleiding over Napoleons vlucht 
van Elba, zijn landing op de Franse kust en zijn succesvolle op-
mars naar Parijs, waarbij hij moeiteloos de sympathie van het 
Franse volk terugwon. Over de geallieerde mogendheden, die 
hun pas ontslagen legers opnieuw mobiliseerden en troepen 
op de been brachten in de Zuidelijke Nederlanden, de Engelsen 
en Nederlanders onder opperbevel van Wellington in het wes-
ten en de Pruisen onder Blücher in het oosten. Maar ... moet 
er niet nog een voorwoord in, dat aan de inleiding voorafgaat, 
een verantwoording waarom Leonard dit alles opschrijft? De 
verantwoording luidt als volgt: 

Een aantal kundige mannen, bekwame penvoerders, hebben 
hun vernuft en tijd besteed om Napoleons laatste wapenfeit 
te beschrijven en te beoordelen. Veel is ervan gezegd, doch 
veel blijft nog over te behandelen. Als nu ieder hetgeen hij er-
van weet aan het licht brengt, dan zal men eindelijk een goed 
geheel bereiken. Het is dit denkbeeld dat mij als ooggetuige 
... doet besluiten, datgeen aan het nageslacht over te leveren, 
wat mijne herinneringen mij ingeven. Verschooning voor mijn, 
weldra 85 jaren oud, onleesbaar geworden geschrift verzoe-
kende, staan ik voor de echt- en waarheid mijner verhalen zon-
der eenig verzinsel in.

Oorlogsdreiging

De eerste paar maanden in zijn nieuwe functie van buitenge-
woon hoofdinspecteur waren rustig verlopen. Leonard had 
rondgereisd, genietend van het mooie voorjaar. De mensen wa-
ren vriendelijk en gastvrij en van oorlogsdreiging was niets te 
merken. Begin juni verandert de atmosfeer. De Franse troepen 
komen in beweging. Op de avond van de 13de juni, als Leonard 
in Mons overnacht, hoort hij dat Napoleon met een groot leger 
in Maubeuge is aangekomen, nog geen 20 kilometer zuidelijk 
van Mons. Dit alarmerende bericht moet hij meteen zelf gaan 
brengen naar de dichtstbijzijnde legerplaats, Charleroi, waar 
Pruisische troepen liggen. De volgende morgen gaat hij vroeg 
op pad en onderweg komt hij kolonel Campbell tegen, een ad-
judant van Wellington, die op weg is naar het Engelse hoofd-
kwartier om daar het nieuws van de naderende Franse troe-
pen te brengen. Ze besluiten samen op te trekken, maar dan 
horen ze dat er Franse verkenners op de weg tussen Mons en 
Charleroi zijn gesignaleerd. Wat nu te doen? Gelukkig weet Le-
onard nog een andere, pas aangelegde, nieuwe weg. Ze vragen 
een boer daar een kijkje te gaan nemen om te zien of de kust 

er veilig is. Na een tijdje komt de boer terug met de mededeling 
dat er daar geen Franse soldaten te bekennen zijn. 
De weg dien wij zouden volgen was eerst een jaar aangelegd, 
meer verheven dan de oude, door de vallei kronkelende weg 
... deszelfs verhoogde staat was bewerkt met den grond van 
diepe uitgravingen ... en de kuilen en grachten door de re-
gens en sneeuw met water gevuld, maakten deszelfs kruin 
ongenaakbaar ... We reden af, ongemoeid bereikte ik dien 
oprit, maar mijn reisgenoot, die op Engelsche wijze zijn paard 
dadelijk in grooten draf had gesteld en mij alhaast buiten het 
gezicht raakte, was de oprit voorbijgereden en liep den leeuw 
in de muil. Geen kwartier uur was ik gevorderd of pistoolscho-
ten trokken mijne aandacht naar de vallei; daar zag ik met 
aandoening de colonel door twee lanciers vervolgd in vollen 
ren langs een nauw pad de overzijde van de vallei trachtte te 
behalen. Op den verheven weg kon ik hunne aanblikken dan 
ook niet ontloopen. IJlings werd ik door twee anderen opge-
spoord; de eerste, die mij den weg wilde afsnijden, waagde het 
eene der grachten (terzijde van de weg) te doorwaden ... maar 
met zijn paard geraakte hij in de diepte ... en ik zag hem in het 
grootste gevaar om te verdrinken. Zijn makker ... bleef mij een 
geruimen tijd terzijde, doch kon mijn hengst niet bijhouden, die 
door de op mij door hem geloste pistoolen meer en meer werd 
aangevuurd ... Een half uur later bereikte ik buiten alle gevaar 
de voorposten van de Pruisische generaal von Steinmetz.

Ook Campbell is gelukkig heelhuids ontkomen door zijn beurs 
met dukaten leeg te schudden voor zijn achtervolgers. Maar 
dat hoort Leonard pas een paar dagen later, als hij hem toe-
vallig weer tegenkomt. In Charleroi merkt Leonard tot zijn 
verwondering dat de Pruisische generaal Von Steinmetz het 
alarmerende bericht, waarvoor hij zo’n riskante tocht heeft 
afgelegd, aanvankelijk niet wil geloven.

Met verwondering zag ik de volstrekte onwetendheid van 
hetgeen hier te beurt ging vallen heerschen; een ogenblik 
zelfs scheen de generaal mijn wedervaren te betwijfelen; een 
hem aangebrachte douanier, met een kogel door den arm 
verwond, van Thuin komende, hem boodschappende, dat zijn 
twee batallions onverhoeds aangevallen, het steedje hadden 
ontruimd en vechtende in vollen terugtogt waren, zag hij zijn 
verwaandheid in en beval onverwijld het bijeentrekken zijner 
manschappen.

Dan gaat Leonard aan de slag om de belastinggelden in 
veiligheid te brengen. Het liefst zou hij nog dezelfde dag 
vertrekken, maar hij krijgt pas de volgende dag een escor-
te mee. Onder begeleiding van vijfentwintig gewapende 
mannen rijdt hij de stad uit met twee wagens, elk met vier 
paarden bespannen. Als ze nog maar net op weg zijn, in de 
vlakte van Frasnes, worden ze door een Franse patrouille 
beschoten. Gelukkig zien de belagers al snel in hoe zeer ze 
in de minderheid zijn en druipen ze af. In Quatre-Bras stuurt 
Leonard de escorte terug en rijdt met zijn twee koetsiers 
verder naar Brussel.
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De veldslagen bij Ligny, Quatre-Bras en Waterloo

De dag daarop, 16 juni, gaat Leonard vroeg in de middag op 
weg naar Nivelles, ten zuiden van Brussel, om daar opnieuw 
belastinggeld op te halen. Onderweg hoort hij gedreun van 
kanonnen en steeds luider lawaai van geweervuur, dichtbij 
wordt kennelijk zwaar gevochten. Onderweg, in Houtain-
le-Mont, heeft hij opeens een verrassende ontmoeting. Hij 
komt kolonel De Sturler tegen, zijn twee jaar oudere pleeg-
broer die hij in geen twintig jaar heeft gezien. Na het overlij-
den van zijn vader is Johan de Sturler grootgebracht bij de 
Vrijthoffs en ‒ naar ik vermoed ‒ het huis uitgegaan na de 
dood van vader Vrijthoff in 1793, of een jaar later, toen de 
familie naar Dordrecht uitweek. Johan heeft in het leger in 
Indië gediend en is sinds kort benoemd bij de generale staf 
van Prins Willem. Hij is goed op de hoogte en vertelt Leonard 
over de gevechten bij Ligny en ook over die bij Quatre-Bras, 
waar hij naar toe onderweg is. Hij was er eerder die dag bij 
geweest en door de Prins op pad gestuurd met een bood-
schap. Johan stelt Leonard voor samen naar het hoofdkwar-
tier terug te rijden. Al pratend over vroeger gaan ze op weg. 
Johan meldt zich bij Prins Willem. Kennelijk is er een ge-
vechtspauze, of heeft de Prins zich even teruggetrokken om 
zijn troepen te hergroeperen, want hij vindt gelegenheid om 
met Leonard te praten.
Leonards gedachten dwalen af naar die memorabele dag vijf-
entwintig jaar later, in 1840, toen de ‒ inmiddels koning gewor-
den ‒ Willem hem in de adelstand verhief. De koning wist zich 
hun ontmoeting bij Quatre-Bras nog haarscherp te herinneren.
Op de terugweg naar Houtain-le-Mont neemt Leonard twee 
gewonde officieren onder zijn hoede. Ze zien enkele Engelse 
regimenten langstrekken die versterking komen bieden en 
daarna horen ze het geweervuur weer oplaaien. Na een tijd 
verstomt het lawaai en in Genappe hoort Leonard dat de Prins 
een overwinning heeft behaald.
Later rijdt hij verder richting Brussel en raakt dan verzeild in 
hele colonnes terugtrekkende, Pruisische soldaten, die van 
het slagveld van Ligny komen. Na een zware nachtelijke tocht 
komt Leonard op 17 juni ’s morgens vroeg in Brussel aan en 
meldt zich bij het hoofdkwartier.
Na een korte rust wordt hij weer op pad gestuurd, ditmaal naar 
Maastricht.

Geheel de straatweg was tot Maastricht toe met karren en 
wagens met verwonde Pruissen bezet. Met moeite kon men 
hier en daar het op een draf zetten, doch wat men buiten 
gewon, ging wederom in de steden verloren. Om Tienen, St. 
Truiden en Tongeren door te rijden, werden uren vereischt. 
Ik kwam eindelijk te negen uren op ... de vesting (Maastricht) 
aan, maar ook om vandaar door de kronkelende vestingwer-
ken mijne woning te bereiken ging andermaal een half uur 
zoek. Groot was de blijdschap van allen mij nog in hun midden 
te zien ... In den morgen van den 19en bragten de steeds door- 
en terugtrekkende Pruisische soldaten de tijding der behaal-
de overwinning van den vorige avond (bij Waterloo).

De dagen na Waterloo

Op 19 juni krijgt Leonard bericht dat hij terug moet naar Brus-
sel, waar hem wordt opgedragen om weer naar Charleroi te 
gaan.

Het was den volgende dag (den 21) dat ik, met een van alle 
mondbehoeften voorzienen veldwagen, met den mij toege-
voegden gewapenden commies Brussel vroegtijdig verliet. 
Ten acht uren bereikten wij Waterloo waar wij alles van ge-
laat veranderd vonden. Het hoofdkwartier was in de grote 
ambulance herschapen; de reizigers waren door eenen hoop 
bijloopers vervangen, die het den vreemden lastig maakten 
door het opdringen van op het slagveld gevonden voorwerpen 
... De nieuwsgierigheid deed mij de plaats van het eerste ver-
band der verwonden binnen treden; daar werd mij de laars van 
het afgezette been van Lord Axbridge, onder eene verzegelde 
stolp bewaard, vertoond en digt daarbij de doorschoten uni-
formrok van den gesneuvelden generaal Picton, beide voor de 
families bestemd ... Het nabijgelegen slagveld gold mijn vol-
gende bezoek ... De toegang was door eene rondloopende me-
nigte van schildwachten belet; de stouten werden met eene 
geweerkogel terug gedreven; ook bepaalde zich mijne verken-
ning tot het ontdekken van eenige nabij den zoom liggende 
ongelukkigen, aan hunne nog niet onttrokken monteering her-
kenbaar tot welke natie en wat wapen zij behoord hadden ... In 
de groote verte, links en regts van de straatweg zag men de 
hoeve Papelotte en de nog rookende overblijfsels van Houge-
mont als zwarte wolken door de gesneuvelden omgeven ... De 
hoeve aan de Haie Sainte ... toonde de wilde en woeste wreed-
heid, waarmede de mensch bezield is. De hoeve was viermaal 
staande het gevecht van bezetters veranderd, genomen en 
hernomen en haar innere was met menschen kinders belegd, 
en haar uiterlijke of haren romp eigenlijk, was aan eene zeef 
gelijk. Dusdanig waren de menschelijke gevoelens bij de strij-
denden verdoofd, dat de diepe waterput, aan de straatzijde 
tegen de hoeve gebouwd, geheel met lijken van curassiers in 
volle kleeding gevuld was. De belangrijke ontmoetingen der 
cavalerie hadden in deze nabijheid plaats. De velden waren 
met doode paarden en gesneuvelde ruiters overlegen ... De 
wezens der gesneuvelden hadden de trekken hunner wrede 
zielsgesteltenis behouden. Wat al gruwelen zoude ik niet ge-
zien hebben, indien ik het slagveld van zoo nabij had kunnen 
overzien.

Wat verder naar het zuiden, op weg naar Charleroi, ziet Le-
onard de vernielingen die de terugtrekkende Franse troepen 
hebben aangericht.

De ontugtige aftogt ... had in de nacht plaatsgehad: de duis-
ternis onderschraagde de toomloosheid van velen der zonen 
eener natie, die de beschaafdste onder alle volken wil heten; 
alle eergevoel was van dezelven geweken en door een wan-
staltig gedrag vervangen. De sexe gelukkig was hunne bru-
taliteit ontloopen, hare eerbaarheid bleef ongeschonden, 
maar hare eigendommen, huizen en have werden niet ge-
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spaard ... De mannen stonden voor hunne deuren hun onheil 
te betrachten en hunne verliezen te bekrijten. De fraaie hoeve 
‘du Gros Caillou’ was er een voorbeeld van; van deze bestond 
slechts de romp meer; haar innere was van alle roerende voor-
werpen ontdaan, wat draagbaar was werd medegesleept en 
op afstand geheel verbrijzeld terug gevonden.

In Genappe, waar Leonard een plaats voor de nacht zoekt, is 
het mooie hotel ‘de Keizer’, waar hij vroeger vaak had gesla-
pen, nu een noodhospitaal voor de Franse troepen. De waard 
brengt hem onder in een klein huis in de buurt en neemt hem 
mee naar het hospitaal, nadat ze Leonards laatste proviand 
samen hebben opgegeten.

Een droevige blik over het geheel was weldra geslagen; van 
den vliering tot den grond waren alle vertrekken met ver-
wonden bezet; in een der kamers van de verdieping ruste 
den doodslaap een generaal in volle gewaad, naar de orders 
wachtende om het lijk naar Vrankrijk over te brengen en op 
de voorkamer een menselijke gedaante van het hoofd tot de 
kin omwindeld, door zeventien sabelhouwen verwond; het was 
zijn adjudant. 

Toen ze terugliepen, had Leonard de waard gevraagd hoe die 
generaal daar terecht was gekomen. De waard had hem ver-
teld wat hij had gezien, maar het fijne wist hij er ook niet van.

Tijdens geheel de veldslag, zeide hij [de waard], had hij op eene 
hoogte achter de stad in een boschje een drom Pruisische hu-
zaren bespeurd, in afwachting der aanstaande gebeurtenis, 
welke men opvolgend zag aanbreken. Tegen de avond zag 
men ’s Keizers reiskoets met twee veldwagens het stadje in-
komen en onverwijld door de huzaren opvolgen; voor het hotel 
gekomen sprong de Generaal ijlings uit de koets en ging zich in 
den kelder werpen. Dáár echter door de huzaren opgespoord, 
vond hij zijn einde; als lijk werd hij er later uitgehaald; zijn ad-
judant die hem dadelijk nasprong, stelde zich onmiddelijk te 

weer en werd nog eer hij de deur konde bereiken ter neder 
geveld ... Dit voorval bleef lange tijd met geheimnis omgeven, 
schoon men duidelijk inzag dat het op Napoleon was gemunt 
geweest.

Pas jaren later was Leonard er meer over te weten gekomen, 
toen Isabelle en hij op bezoek waren bij hun vrienden Frans 
de Loë van Imstenraede en zijn vrouw Marie, die op kasteel 
Mheer woonden. Frans was een groot bewonderaar van Napo-
leon, had nog onder hem gediend vóór 1814. Later, toen Frans’ 
geboorteplaats, het Limburgse Gelder, weer onder Pruisisch 
bewind was gekomen, was hij in het Pruisische leger gegaan. 
Tijdens hun bezoek had Leonard, zoals zo vaak, met Frans her-
inneringen opgehaald aan de dagen rond Waterloo. Leonard 
was aan het vertellen over zijn tocht van Waterloo naar Charle-
roi en zijn overnachting in Genappe, toen Frans hem in de rede 
viel met het volgende verhaal:

Ik was het ... die de huzaren aanvoerde. In den namiddag na 
den ongelukkigen veldslag van Ligny ontbood Prins Blücher 
mij ... en gaf mij vertrouwelijk zijn verlangen te kennen om den 
grooten man levendig in handen te krijgen ... en hij droeg mij 
dien eervollen taak op. Met verslagenheid hoorde ik die op-
dracht aan; mij werd als weldenkend mensch opgedragen mijn 
grootste weldoener te belagen, doch de gehoorzaamheid, der 
soldaten eerste plicht moest mijn hartzeer verklijnen ... Mijn 
hart klopte van vreugde en hartzeer, ik ging den man gevan-
gen nemen, och met verbazing zag ik een ander en mij geheel 
vreemd generaal uit de koets springen en het huis inloopen; 
hem sprong dadelijk zijn adjudant na ... de huzaren snellen toe 
en in de schermutseling die volgt worden de generaal en zijn 
adjudant gedood. Frans en zijn mannen gaan de veldwagens 
onderzoeken ... De veldwagens bevatten ’s keizers lijfgoed in 
genummerde kisten voor opschrift dragende ‘garderobe de 
l’empereur’. Dezelven lieten wij ongemoeid ons slechts ... door 
afsluiting en verzegeling van allen vreemden toegang verze-
kerende ... vervolgens onderzoeken ze de reiskoets ... Maar 

4. Pagina's 72 en 73, gesprek met Frans van Loë3. Pagina 1 van Leonards Herinneringen
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in eene door ons opengebroken voetkistje vonden wij een ... 
brieventas; twee liassen met het opschrift M.L. en C.B. bevat-
tende. De eerste hield brieven van de Keizerin en vruchten van 
zijne eigenhandig met haar gevoerde briefwisseling in. Onze 
aangeboren discretie deed ons dezelven ter zijde leggen. De 
andere daarentegen waren zijne ook eigenhandig geschreven 
notas over den ingetreden veldtogt ...

Leonard gaat niet verder op dit bijzondere verhaal in. Hij vraagt 
zich niet af hoe Prins Blücher enige lucht van Napoleons ver-
moedelijke aftocht had kunnen krijgen en laat zijn lezers in het 
ongewisse over wat er verder met Napoleons spullen gebeur-
de. Hij vervolgt zijn verhaal met commentaar op de tactiek 
en strategieën van de diverse legers. Over zijn verdere werk-
zaamheden als verzamelaar van de belastinggelden meldt hij 
niets meer, behalve dat hij op 27 juni uit zijn bijzondere aan-
stelling wordt ontslagen en in zijn vroegere betrekking wordt 
herbenoemd. Hij besluit zijn geschrift op 22 augustus 1861 met 
een beslist 'tout est dit'.

Naschrift
De leeftijd van '85 jaren', die hij in de voorrede van zijn herinneringen 
noemt, heeft Leonard niet meer bereikt. Hij stierf kort na voltooiing van 
zijn manuscript op 7 oktober 1861. Isabelle was een jaar tevoren overleden 
en hun beide kinderen waren jong en zonder nakomelingen gestorven. Het 
Gasthuis in Bemelen werd verkocht.11 Leonards nalatenschap ging naar de 
familie van zijn oudere broer Bernard.

Fragmentgenealogie12

I.  Johannes Bernardus Vrijthoff, geboren Maastricht 23 de-
cember 1722, garnizoensarts, schepen, hoogleraar medi-
cijnen te Maastricht, overleden Maastricht 15 april 1793, 
trouwt Gulpen 24 april 1768 Jacquelina Hermanna Eleono-
ra Hesselt van Dinter, geboren Maastricht 28 augustus 
1738, overleden Gulpen 7 december 1804.

Uit dit huwelijk:
1.  Bernardus Johannes Vrijthoff, volgt IIa.
2.  Johanna Aleida Margaretha Vrijthoff, geboren Maas-

tricht 28 november 1770, jong overleden.
3.  Constance Wilhelmina Vrijthoff, geboren Maastricht 4 

maart 1772, overleden Maastricht 9 april 1858, trouwt 
Dordrecht Willem Mattheus van den Santheuvel, gebo-
ren Dordrecht 26 oktober 1770, overleden Dordrecht 
10 november 1807, trouwt Maastricht 16 februari 1815 
Christiaan Diderik Emerentius Bangeman Huijgens, ge-
boren Hulst 31 oktober 1772, overleden Maastricht 29 
maart 1857. 

4.  Jacqueline Eleonora Vrijthoff, geboren Maastricht 29 
augustus 1773, overleden 6 maart 1837.

5.  Leonardus Bernardus Adrianus Vrijthoff, volgt IIb.

IIa. Bernardus Johannes Vrijthoff, geboren Maastricht 12 juli 
1769, vrederechter te Gulpen, officier van justitie te Dor-
drecht, overleden Dordrecht 8 januari 1848, trouwt Dor-
drecht 28 april 1795 Henriëtte Wilhelmina van den Sant-
heuvel, geboren Dordrecht 18 februari 1769, overleden 
Dordrecht 12 november 1849.

IIb. Leonardus Bernardus Adrianus Vrijthoff, geboren Maas-
tricht 27 november 1776, inspecteur belastingen, overleden 
Maastricht 7 oktober 1861, trouwt Maastricht 8 novem-
ber 1801 Isabelle Wilhelmina Hesselt van Dinter, geboren 
Maastricht 4 november 1782, overleden Maastricht 6 april 
1860.
Uit dit huwelijk: 
1.  Caroline Adelaide Vrijthoff, geboren Bemelen 12 sep-

tember 1802, overleden Maastricht 8 september 1837, 
ongehuwd.

2.  Jan Bernard Hendrik Vrijthoff, geboren Maastricht 18 
mei 1811, overleden Gulpen 31 augustus 1834, onge-
huwd.  <<

Noten
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de overdracht van dit archief door een nazaat van de familie Vrijthoff staat 
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plaar door baron v. Geusau toegelicht, 1903, pp. 3-4.
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de titel ‘Eene onuitgegeven bijdrage tot de Geschiedenis van den Slag van 
Waterloo’.

10. De vertelling heb ik ontleend aan het typoscript van Von Geusau, die het origi-
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waarin ik de inhoud in het kort navertel.

11. RHCL, t.a.p. In de toelichting op de overdracht van dit archief door een nazaat 
van de familie Vrijthoff staat vermeld, dat Leonards neef Willem Adriaan 
Vrijthoff de buitenplaats van hem erfde. Na diens dood in 1871 zou de plaats 
zijn verkocht. Volgens de familie Hesselt van Dinter is de plaats echter direct 
na Leonards overlijden verkocht, aangezien hij slechts het vruchtgebruik had 
gekregen nadat zijn vrouw Isabelle was overleden.
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RHCL, t.a.p. inv. nr. 1: Stamboom familie Vrijthoff en aangehuwde familie, plus 
brieven.
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JAN PALMEN EN VINCENT EVERS

Met de Hollandse Brigade op pad voor het Franse keizerrijk

Over de bloedige strijd die Nederlandse troepen in de Spaanse veldtocht van 
Napoleon hebben gevoerd is weinig bekend.1 Het aanvankelijk pro-Franse 
enthousiasme van de patriotten verkeerde in het tegendeel toen deelname aan 
het napoleontische geweld op alle niveaus werd afgedwongen.2 Johannes Palmen, 
een voorvader in rechte lijn van de eerste auteur, is na deelname aan meerdere 
veldtochten in 1811 in Groningen getrouwd. Dit huwelijk werd geregistreerd in de 
eerste maand van het eerste jaar waarin de Burgerlijke Stand in het toenmalige, 
volledig door Frankrijk geannexeerde Nederland, werd ingevoerd.

1. Belegering van het Zweedse Stralsund door Franse troepen met Duitse en Hollandse brigades, 10 augustus 1807. 
Tekening in kleur door F. Weise, Kulturhistorisches Museum, Stralsund.

Liever Hollands dan Frans
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Over deze familiegeschiedenis werd al eerder gepubliceerd.3 
In dit artikel volgt een interpretatie van de aanvullende infor-
matie uit daarna gevonden militaire akten in het Nationaal Ar-
chief.4 Men kan niet anders concluderen dan dat Napoleon een 
verregaande invloed heeft gehad op het leven van Johannes en 
zijn nakomelingen.

Johannes Palmen in dienst van het Bataafse leger

Johannes heeft gediend in het 2e regiment infanterie van het 
Bataafsche leger in de periode dat Noord-Nederland nog 
een zelfstandig Koninkrijk vormde onder Lodewijk Napoleon 
en Hortense de Beauharnais. Uit het extract van zijn Signale-
mentsregister volgt een conduitestaat, pensioeninschrijving 
en verdere staat van dienst (zie afbeelding 2). Het blijkt dat hij 
heeft deelgenomen aan de campagnes van het Franse leger en 
zijn bondgenoten in Oostenrijk (Austerlitz), in Pruisen en des-
tijds tegen het Zweedse Stralsund (thans Noord-Duitsland) 
optrok (zie afbeelding 1). Vervolgens vertrok hij in september 
1808 met de Hollandse Brigade naar Spanje. Hier woedde een 
guerrillaoorlog. Na een schot in de voet werd hij in maart 1809 
gerepatrieerd naar zijn depotgarnizoen te Groningen, waar de 
hier afgebeelde akten zijn opgemaakt.
De Hollandse Brigade ging in september 1808 te voet op weg 
naar Spanje met als doel zich met Duitse, Waalse en andere 
bondgenoten bij de Franse troepen aan te sluiten om het Na-
poleontische keizerrijk op het Iberisch schiereiland te vesti-
gen. De felle tegenstand van de Spanjaarden en Portugezen, 
gesteund door uitvallen van de Engelse troepen onder Welles-

ley (de latere Wellington, overwinnaar van de slag bijWaterloo) 
veroorzaakte vaak penibele situaties.

Keizer Napoleon hoogstpersoonlijk en Hortense de Beauhar-
nais, koningin van Holland, hadden er alle belang bij de Hol-
landse troepen vorstelijk te bejegenen bij hun doortocht van 
Parijs op 20 september 1808. Het ooggetuigenverslag van de 
later in Spanje gesneuvelde majoor F. Steinmetz vermeldt: 
De koningin was gezeten in een open rijtuig met zes schoone 
witte hengsten en reed langzaam langs het front der brigade, 
wordende door den generaal en deszelfs Staf vergezeld en 
door de corpsen gesalueerd, onder het geroep van: ‘Leve de 
Koningin’.5 Hortense zelf vermeldt in haar memoires dat de 
officieren door haar werden verblijd met een Turkse amulet.6 
De jonge Johannes moet dit alles wel met enige verbazing 
hebben gadegeslagen. Napoleon besluit in Saint Denis, vlak 
bij Parijs het depot van de Hollandse brigade te vestigen.7

Een verhullende stamboekinschrijving

Er zijn tegenstrijdige aanwijzingen over de afstamming van 
deze Johannes Palmen.
Zijn in militaire en civiele akten in Groningen genoemde ge-
boorteplaats Maastricht blijkt een mystificatie. De eerder 
gevonden doopakte van 1790 uit Übach-Palenberg toont als 
vader Johannes Conradus, dragonder in het Staatse leger, ge-
legerd en getrouwd in Maastricht, zoals toegelicht in eerder-
genoemd artikel in Gens Nostra. Deze Johannes Josephus 
verliest al op tweejarige leeftijd zijn moeder en op vierjarige 

2. Extract van het Signalementsregister, 2e Regiment Infanterie van Linie, Kompagnie 4
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leeftijd zijn vader, die vermoedelijk sneuvelt tijdens het beleg 
van Maastricht. Het valt niet uit te sluiten dat hij als wees-
kind bij een familie onderdak heeft gevonden. Dat lot zou dan 
ook zijn oudere zus Helena Catharina hebben kunnen treffen. 
Nadere aanwijzingen hieromtrent zijn niet ontdekt. Weeskin-
deren konden echter op vroege leeftijd in dienst komen van 
een regiment. Kinderen van invalide of overleden militairen 
kregen hierbij voorrang. Indien zijn identiteit met die van de 
Groninger Johannes overeenstemt dan zou hij al op 13-jarige 
leeftijd in militaire dienst zijn gekomen en als 16-jarige de 
campagne naar Pruisen hebben meegemaakt.8 Dit lijkt niet 
waarschijnlijk.

De Johannes Palmen uit de militaire akten in Groningen geeft 
bij zijn inschrijving een aantal twijfelachtige feiten prijs. Het 
uittreksel uit het signalementsregister van zijn regiment ver-
meldt het volgende:
- leeftijd 18 jaar, geboren 1787. Dit is strijdig met de vermelding 
van zijn leeftijd in diverse latere Groninger familieakten, waar-
uit de geboortejaren 1777, 1785, 1786 en 1788 afleidbaar zijn,
- geboorteplaats Maastricht: geen enkele aanwijzing dat in 
1787 en omliggende dorpen iemand van die naam is gedoopt,
- vorige woonplaats ‘Ambagt’: laat diverse interpretaties toe 
- het beroep vader ‘jager’: zonder nadere aanduiding van regi-
ment. In de volkstelling van 1794 geeft hij als zijn beroep ‘fileur 
de laine’ (vlasdraadspinner) op.
Niet ter discussie staan zijn religie: Rooms, welke hij in Gronin-
gen behoudt, en zijn fysieke kenmerken:
- lengte 5 voet, 3 duim en 2 streep,

- rond voorhoofd, kleine neus en
- donkerbruin haar en wenkbrauwen.

Uit het signalement kan een datum van eerste inschrijving in 
juni 1803 worden afgeleid. In het jaar 1805 werd de Bataafse 
Republiek gedwongen als geallieerde de Franse veldtochten 
te ondersteunen. De legers werden gehergroepeerd in kamp 
Zeist. In oktober, na de oprichting van het Koninkrijk Holland in 
1806, werd het tweede regiment Infanterie van Linie uit Gro-
ningen naar Wesel aan de Rijn gestuurd om zich daar te voegen 
bij de Franse troepen voor een veldtocht naar Pruisen (Weser- 
en Elbegebied), ook bekend als de Vierde Coalitieoorlog. Deze 
en de overige, in de staat van dienst genoemde veldtochten 
stemmen overeen met de bekende historische gegevens.9 
Niet bekend is in hoeverre de verantwoordelijke officieren, 
die de akten ondertekenden in deze en latere militaire acties 
waren betrokken.10

Het grootste deel van het huidige Limburg was al sinds 1794 
in Franse handen en ingelijfd bij de Franse Staat als ‘Depar-
tement van de Neder-Maas’. Vast staat dat daar juist in 1805 
de invoering was gestart van de dienstplicht, de zogenaamde 
‘conscription’. Daarbij werden per gemeente de jaarcohorten 
aangemeld, beginnend met de 21-jarigen en vervolgens ieder 
jaar een jaar jongere lichting erbij. Johannes zou dan echter 
pas in 1808 aan de beurt zijn geweest. Hoe kon het dat hij al in 
1805 in dienst ging?

Gezinssamenstelling van Johannes Palmen,  
de infanterist

Het signalement vermeldt een ouderpaar uit Brunssum:
Godfried/Godefridus Palmen en Maria Elisabeth Corduwener 
(ook geschreven als Corduweeners, Corduweners, Corduwe-
nis, Corduenas, Corduvenus en Corduvennes).
Dit echtpaar heeft bij de in 1796 door het Frans regime gehou-
den volkstelling zes kinderen, waarvan twee boven de twaalf 
jaar: Anna Barbara, 16 jaar en Johannes, 15 jaar. De jongere kin-
deren werden niet meegeteld. Bekend uit doopakten zijn de 
vier jongste kinderen: Anna Maria geboren 1785; Maria, gebo-
ren 1788; Arnoldus geboren 1790 en Johannes Petrus geboren 
1794. Opvallend is dat van 1784 tot en met 1787 in Brunssum 
en Heerlen geen geboorten uit dit huwelijk worden gevonden. 
Wel in Den Briel waar Anna Maria het levenslicht ziet en in 
1785, met haar grootvader als peetvader, wordt gedoopt. Wel-
licht is er sprake van een vlucht voor het Franse gezag wegens 
belastingontduiking op getransporteerde goederen. Bekend 
is dat de controles en sancties hierop steeds strenger wer-
den.11 Vermoedelijk is zijn familie bij de grensoverschrijdende 
handels- en productieactiviteiten van ‘het Ambagt van den 
Eyseren’ betrokken.12 Het valt niet uit te sluiten dat de familie 
zich in Den Briel heeft geprobeerd te vestigen om de handels-
belangen veilig te stellen in het onrustige Holland, dat in 1787 
bijna pro-Frans ‘patriottisch’ zal worden. Voor de stamreeks 
van Johannes Palmen zie het einde van het artikel.

3. ‘Koningin Hortense’, portret door de schilder Girardot. 
Musée Nationale du Château de Malmaison, Rueil, France.
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Liever Hollands dan Frans
De gegevens uit zijn signalement en de genealogie, gevoegd 
bij de omstandigheden in het Franse Zuid-Limburg maken de 
volgende hypothese mogelijk:
De Joannes gedoopt op 14 maart 1783 in Brunssum is dezelfde 
als de Johannes die na een kort contract bij het 3e bataljon in 
1805 in officiële dienst komt van de Bataafsche Republiek. Hij 
is dan niet 18 maar 21 jaar en heeft de oproep voor het Fran-
se leger niet afgewacht, maar heeft gekozen voor een leven 
als beroepsmilitair. De veel gunstiger condities die in het Ba-
taafsche leger ‒ nog steeds als voortzetting van het Staatse 
leger van de Republiek – golden, moeten hem daartoe hebben 
verleid. Dat hij daarbij uiteindelijk onder Frans commando in 
Spanje zou worden ingezet kon hij toen niet voorzien. Het 
schot in de voet van Johannes Palmen, opgelopen in Spanje 
heeft er met zekerheid voor gezorgd dat dit verhaal geschre-
ven kon worden. De intensiteit en frequentie van de Franse 
veldtochten werd hierna alleen maar groter. Uiteindelijk wa-
ren bij de heroprichting door Koning Willem I van het Neder-
landsche Leger op 9 januari 1814 nog slechts 800 van hen in 
actieve dienst.

Besluit
Hoewel geen zoon van een dragonder uit het Staatse leger 
heeft Johannes, gezien zijn staat van dienst, toch zijn beschei-
den militaire voetsporen door de Europese geschiedenis mo-
gen achterlaten en het geluk gehad levend naar Groningen te-
rug te kunnen keren om daar een gezin stichten. Het verbaast 
dan niet dat van zijn zeven kinderen er drie vernoemd zijn naar 
zijn Brunssumse familieleden: Maria Elisabeth, Frederikus Jo-
hannes en Jannes. Op zijn lange voettochten door vele Europe-
se landen moet Johannes hiervan gedroomd hebben. Zijn Lim-
burgse leeftijdsgenoten hebben er heel wat voor over gehad 
om de Franse dienstplicht te ontlopen: broederdienst, betaalde 
plaatsvervangers, onderduiken en/of vluchten naar Holland.13 
De oplossing die Johannes koos is echter heel bijzonder.

Stamreeks van Johannes Palmen

I.  Wilhelmus Palm(en), koetsier van de heer Van Strijtha-
gen14, overleden Brunssum 21 november 1790, trouwt (r.-k.), 
Brunssum 19 oktober 1749 (getuigen: Wilhelmus Nubben 
en Mathias Doirmans), Barbara Boutz, overleden Bruns-
sum 25 oktober 1795. 

4. Staat van Dienst van de Fuselier Palmen/Johannes
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Uit dit huwelijk:
1.  Maria Josepha, gedoopt Brunssum 1 juni 1750 (getui-

gen: de edele – praenobilis ‒ Albertus Josephus Clost, 
en Catharina Heijnen).

2.  Elisabeth, gedoopt (r.-k.) Brunssum 1 maart 1753 (getui-
gen: Mathias Doirmans en Elisabeth Reumkens).

3.  Godefridus, gedoopt Brunssum 10 maart 1756, volgt II.
4.  Bernardus, gedoopt (r.-k.) Brunssum 19 december 1759 

(getuigen: Bernardus aCampo en Gertrudis Boutz).
5.  Maria Elisabeth, gedoopt Brunssum 27 juni 1764 (getui-

gen: Servatius Doirmans en Elisabeth Boutz).
6.  Arnoldus, gedoopt Brunssum 23 mei 1768 (getuigen: 

Arnoldus Peters en Barbara Waetelaars vervangende 
Theodorus Herinx en Helena Schoffelen).

II.  Godefridus Palm(en), gedoopt Brunssum 10 maart 1756, 
overleden Brunssum 28 december 1829, trouwt (1) Bruns-
sum 1 juni 1780 (r.-k.) Maria Elisabetha Cordewener, dochter 
van Willem Cordewener en Maria Catharina Schmeders, 
gedoopt Heerlen 11 november 1750, overleden Brunssum 9 
december 1821.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna Barbara Palmen, gedoopt (r.-k.) Brunssum 28 fe-

bruari 1781, overleden Heerlen 2 augustus 1814.
2.  Johannes Palmen, gedoopt (r.-k.) Brunssum 14 maart 

1783, volgt III.
3.  Anna Maria Palmen, gedoopt (r.-k.) Brielle 21 augus-

tus 1785 (getuigen: Wilhelmus Palmen en Anna Maria 
Kordewiners, 'vader vreemdeling in Brielle', overleden 
Brunssum 10 september 1863.

4.  Maria Palmen, gedoopt (r.-k.) Heerlen 8 maart 1788 (ge-
tuigen: Johannes Andreas Stevens voor Egidius Key-
betz en Maria Angela Spiertz).

5.  Arnoldus Palmen, gedoopt Brunssum 1 november 1790 
(getuigen: Theodorus Herinx voor Arnoldus Palmen en 
Gertrudis Boutz) 'vader absente in Hollandia'.

6.  Johannes Petrus Palmen, gedoopt (r.-k.) Brunssum 7 
april 1794 (getuigen: Johannes Petrus Cordewener uit-
Heerlen en Maria Agnes Kreijten uit Heerlen).

 Godefridus Palm(en), trouwt (2) Heerlen 18 januari 1777, 
trouwt (NH) Heerlen 2 februari 1777, trouwt (r.-k.) Heerlen 
2 februari 1777 Petronella Degens.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes Henricus Palmen, gedoopt (r.-k.) Heerlen 11 

oktober 1777 (getuigen: Joannes Henricus Degens en 
Maria Agnes Degens).

III. Johannes Palmen, gedoopt (r.-k.) Brunssum 14 maart 1783 
(getuigen: Johannes Schuffelers en Barbara Rademakers 
voor Maria Elisabeth Swiles), soldaat, poelier, tapper, vo-
gelverkoper, woonde Vismarkt 11, Groningen in 1820, over-
leden Groningen 6 juni 1835, trouwt Groningen 20 januari 
1811 Neeltje Gosen Kampinga, dochter van Goossen Goos-
sens (molendekker) en Geertjen Geerts, gedoopt Thesinge 
25 juli 1790, 'poeliersche', overleden Groningen 15 septem-
ber 1858.
Uit dit huwelijk:
1.  Levenloos aangegeven kind, geboren Groningen 20 ja-

nuari 1812.
2.  Frederikus, geboren Groningen 17 maart 1815, overle-

den Groningen 16 juli 1824.
3.  Goossen, geboren Groningen 10 juli 1818, dagloner, 

overleden Hoorn 22 maart 1859.
4.  Maria Elisabeth, geboren Groningen 12 juli 1820, overle-

den Groningen 6 mei 1873.
5.  Jantje Johanna, geboren Groningen 25 februari 1823, 

overleden Groningen 27 december 1897.
6.  Frederikus Johannes, geboren Groningen 1 mei 1827, 

fuselier, overleden Groningen 22 juli 1849.
7.  Jannes, geboren Groningen 25 oktober 1829, overleden 

Groningen 6 juli 1866.  <<

Noten
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GERT SCHALKWIJK

Wouter Schalkwijk, held van Waterloo

Bij het zoeken op het internet naar mogelijk interessante gegevens voor mijn 
familiegeschiedenis [van] Schalkwijk, kwam ik in de Leydse Courant drie 
ingezonden artikelen tegen over een zekere Wouter Schalkwijk uit Leiden die 
zich had onderscheiden in de slag bij Waterloo.1 Omdat mijn voorouders veelal uit 
de streek rond Houten, Schalkwijk en Werkhoven kwamen, ben ik destijds met 
deze Wouter niet verder gegaan. De oproep in Gens Nostra tot inzending van een 
familiegeschiedenis verband houdende met keizer Napoleon deed mij besluiten 
datgene wat ik tot nu toe over de Leidse tak Schalkwijk gevonden heb op papier 
te zetten.

1. Overlijdensakte van Wouter Schalkwijk
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Wie was Wouter en wat heeft hij gedaan?
Het eerste artikel in de Leydse Courant is een ingezonden 
stuk, gedateerd op 13 november 1863. Het wil de aandacht 
vestigen op één van diegenen, die als soldaat tegen Napole-
on hebben gevochten en zich daarbij meer dan anderen ver-
dienstelijk hebben gemaakt. De Leidse Wouter Schalkwijk, 78 
jaar oud maar nog actief als turfdrager, wordt aan het publiek 
voorgesteld als zo’n verdienstelijk persoon. Hij had zich in 1813 
met zeven andere Leidenaren in ‘s-Gravenhage bij een werver 
aangemeld en was geplaatst als kurassier bij de 1ste regiment. 
Hij was in dienst toen bij Waterloo in 1815 de definitieve slag 
tegen Napoleon werd uitgevochten. Hij kreeg er de Militaire 
Willemsorde voor omdat hij samen met een wachtmeester 
Balker de prins van Oranje (de latere Willem II) had ontzet 
toen deze gevangen genomen dreigde te worden door vijf 
Franse cavaleristen. Wouter wordt door de schrijver van het 
stuk bewierookt als een achtenswaardig man, die nog steeds 
door eigen vlijt in zijn sober onderhoud voorziet en die met zijn 
vrouw van 80 jaar een kamertje bewoont bij de smid van der 
Lelie in de Galgstraat. Zo iemand, besluit de schrijver, is het 
alleszins waard om op 19 november, de dag waarop Leiden is 
bevrijd, de belangstelling te krijgen van zijn stadgenoten. Op 
de dag van het feest, 19 november 1863, berichtte de krant dat 
er ten burele van de krant een muntbiljet van tien gulden was 
binnengekomen, bestemd voor Wouter Schalkwijk opdat hij 
den feestdag aangenaam moge doorbrengen.

Wouter Schalkwijk en zijn vrouw

Wouter wordt geboren op 22 januari 1786 in Leiden en wordt 
daar NH gedoopt in de Marekerk op 24 januari 1786. Hij over-
lijdt, 83 jaar oud, op 18 januari 1870 in Stompwijk.2

Wouter is het achtste kind van (Jo)Hannes Schalkwijk en Ra-
chel de Rooy, die volgens de NH ondertrouwakte op 18 mei 
1770, woonden in de Claaresteeg.3 Op 7 september 1835 doet 
Wouter Schalkwijk, oud 49 jaar, turfdrager, samen met Pieter 
Siteur bij de burgerlijke stand der stad Leiden aangifte van het 
overlijden van Johannes Schalkwijk, zijn vader. Deze woonde 
op de Geeregracht en was geboren te Gouda en oud 81 jaar en 
zoon van Jacobus Schalkwijk en Elisabeth de Hees.
Wouter Schalkwijk trouwde 26 jaar oud, op 18 juni 1812 te Lei-
den, met de 26-jarige Wilhelmina de Ronde. Wilhelmina is een 
dochter van Maarten en Johanna Caffijn en NH gedoopt op 8 
februari 1784 te Leiden in de Marekerk en overleden voor 1870. 
Hun eerste kind, een zoon, Johannes genaamd, wordt geboren 
op 22 september 1812.

Nieuwe eerbewijzen

Wouter zal mogelijk gelokt zijn door een goede beloning. Mis-
schien was het vaderlandsliefde of mogelijk Oranjegezind-
heid: een van zijn broers vernoemde zijn in 1801 geboren zoon 
naar de toen nog prins zijnde Willem Frederik, de latere koning 
Willem I. Hoe het ook zij, hij trad in dienst in november 1813. 
Contact met thuis bleef zeker wel mogelijk, want op 10 mei 
1815 wordt er een dochter van Wouter en Wilhelmina geboren, 
die op 12 mei wordt aangegeven en de naam Catharina krijgt. In 
de geboorteakte staat vermeld: vader in militaire dienst. Als 
woonadres wordt vermeld: IJzergracht, wijk 5 no. 573.
Rond die tijd bereidde het 1ste Regiment zich voor op een tref-
fen met Napoleon in de Zuidelijke Nederlanden. Dit treffen be-
kend onder de 'Slag bij Waterloo' begon al op 16 juni en duurde 
tot en met 18 juni. De Fransen onder Napoleon werden voor-
goed verslagen op 18 juni 1815 na een tien uur durende strijd 
waarbij tienduizenden doden en gewonden vielen. De prins van 
Oranje, die meevocht in de voorste gelederen, raakte door een 
kogel aan zijn linkerarm gewond. Het was de prins zelf, aldus 
een artikel uit de Leydse Courant van 27 april 1864, die Wou-
ter Schalkwijk had onderscheiden met het ridderkruis vierde 
klasse van de Militaire Willemsorde omdat deze hem van de 
vijand had gered.

Dit artikel blikt nog eens terug op de heldendaad van Wouter 
en op de eerbewijzen die hem tijdens de feestweek in novem-
ber van het jaar daarvoor ten deel waren gevallen. De brave 
grijze man en zijn hoogbejaarde vrouw hadden een onverge-
telijke feestdag gehad waarbij materiële zaken niet hadden 
ontbroken. Door de garnizoenscommandant en diens officie-
ren had hij een geschenk in geld gekregen en daarbij een nieuw 
ridderkruis, omdat het oude te veel beschadigd en tot dragen 
ongeschikt was geworden. Dit zou, aldus de schrijver, Wouters 
'krijgsmanshart' wel zeer goed hebben gedaan. Op de dag dat 
het artikel werd geschreven, 26 april 1864, had hij bovendien 

3. De Leydse Courant van 19 november 1863

2. De Leydse Courant van 16 november 1863
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maar liefst honderd gulden van de koning zelf gekregen, nadat 
deze kennelijk meer in het bijzonder op de hoogte was gesteld 
van de moed en trouw van den krijger, en niet minder het braaf 
en vlijtig gedrag van den burger. Dit geschenk was hem ten 
stadhuize uitgereikt in tegenwoordigheid van de burgemeester.

Wouter en Wilhelmina na 1815

Op 18 augustus 1820 wordt er een zoon Wouter geboren die na 
een kort leven op 3 januari 1821 is overleden. De familie woon-
de toen op de Binnenvestgracht bij de Marepoort, wijk 5. Een 
volgende zoon Wouter is geboren op 11 november 1821. Hij is 
overleden, 50 jaar oud, op 12 augustus 1872 in Stompwijk. Deze 
Wouter jr was timmerman en getrouwd met Wijntje Rijlaars-
dam op 7 mei 1852 en woonde eerst in de Galgstraat en ver-
huisde later naar Stompwijk. Het volgende kind was dochter 
Johanna Wilhelmina, geboren op 8 oktober 1823. Zij trouwde 
op 4 november 1857 met Bartelomeus Opdendrees. Het laat-
ste kind, dochter Wilhelmina, is geboren op 29 november 1825 
en overleden op 5 december 1881 in Leiden. Zij trouwde op 14 
juni 1865 in Leiden met Jan Ronner.

Cholera
In de jaren dertig van de negentiende eeuw woedde een cho-
lera-epidemie, in de volksmond kolere of blauwe dood gehe-
ten, die landelijk veel slachtoffers heeft geëist. In Leiden was 
een broer van Wouter, Cornelis Schalkwijk, een van de eerste 
slachtoffers. Op 5 augustus 1832 is hij na een korte maar he-
vige doodsstrijd overleden. De behandelende geneesheer 
moest constateren dat cholera de doodsoorzaak was. Een 
paar dagen na de dood van Cornelis zijn twee van zijn zoons 
aan dezelfde ziekte gestorven.

Een vermelding in De Rijnbode

Nog één gebeurtenis uit het Leidse geslacht Schalkwijk.4 Een 
kleinzoon van Wouter jr, Leonardus Johannes (Leo) Schalk-
wijk, kapper in Waddinxveen, haalde in 1936 De Rijnbode met 
het volgende verhaal. Hij was in zijn zaak in de Oranjelaan een 
klant, de toenmalige burgemeester Troost, aan het scheren, 
toen er een venter de aangrenzende tabakswinkel binnen-
kwam en aan kapper Leo, die even zijn scheerklant alleen had 
gelaten, zijn koopwaar aanbood. Leo zei dat hij niets nodig had 
en wilde weer teruggaan naar zijn kapsalon, maar omdat hij 
het niet vertrouwde, bleef hij in de deuropening even wachten 
tot de venter zou vertrekken. Deze was echter boos omdat er 
niets van hem gekocht was en wilde niet weggaan. Hij begon 
zelfs te schelden en te dreigen waarbij hij met zijn koopwaar 
begon te gooien. In zijn kwaadheid haalde hij ook nog een 
mes te voorschijn en wilde daarmee Leo te lijf gaan. Op het 
rumoer was intussen ook de kappersklant, de burgemeester, 
de tabakswinkel binnen gekomen. Hij werd door de agressie-
ve venter blijkbaar herkend, want die deelde hem onmiddellijk 
een klap in het gezicht uit. De burgemeester liep luid roepend 
om hulp naar buiten en ook de venter rende de winkel uit, maar 
de snel aanwezige veldwachters konden hem in een zijstraat 
overmeesteren. 
Bij het verhoor bleek het te gaan om de 29-jarige J.C. van der 
Lubbe, die al eerder voor mishandeling was veroordeeld. Hij 
was een broer van Marinus van der Lubbe die enige tijd later 
in Berlijn opgepakt werd voor het in brand steken van de Rijks-
dag.  <<

Noten
1. Historische krantenactualiteiten uit het verleden. Regionaal archief Leiden.
2. Aangifte van overlijden door Jacobus Wouter Schalkwijk, zoon, voor de ambte-

naar van der burgerlijke stand der gemeente Stompwijk
3. Digitale stamboom DTB Leiden.
4. Streekarchief Rijnland Midden: De Rijnbode 07-10-1936, pp. 3-4.

4. De Leydse Courant van 27 april 1864
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WOUT SPIES

Frederik Frerichs en de Sint-Helena medaille

Mogelijk in 1858 of 1859 liet Frederik Frerichs zich met de Sint-Helena medaille op 
zijn revers voor een Amsterdamse fotograaf vereeuwigen. Blijkens een aantekening 
zou hem in 1858 autorisatie verleend zijn tot het aannemen van deze medaille. Hij 
woonde toen in de Korte Keizerstraat, bij de Kromboomssloot, nummer 121.1

Dit gegeven inspireerde mij om in het kader van het Thema Napoleon nader in te 
gaan op de persoon van Frederik Frerichs en zijn onderscheiding, want zoveel is wel 
duidelijk, dat Sint-Helena verwijst naar het laatste verbanningsoord van de eerste 
Franse keizer, maar van het bestaan van deze onderscheiding was ik niet op de 
hoogte. De familie Frerichs neemt door de jaren heen al een bijzondere plaats in bij 
de speurtocht naar mijn voorouders.2

1. Bronzen Sint Helena medaille (Médaille de Sainte-Hélène), voor- en achterzijde
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De Sint Helena Medaille
Per decreet van 22 augustus 1857 stelde de Franse keizer Napo-
leon III3, zoon van Lodewijk Napoleon, koning van Holland (1806-
1810) en de neef van de op 18 juni 1815 verslagen keizer Napole-
on Bonaparte, de Sint-Helena medaille in als eerbetoon aan alle 
nog levende veteranen, die tussen 1792 en 1815 onder Napoleon 
Bonaparte aan de Franse zijde gediend hadden. Hiermee loste 
deze keizer een belofte in van zijn oom, die per testament van 15 
april 1821 op Sint Helena bepaald had dat een deel van zijn ver-
mogen voor deze medaille bestemd zou moeten worden.
Aan de bruine kleur van het brons van de medaille (ontworpen 
door de beeldhouwer Désiré-Albert Barre) dankt deze onder-
scheiding de bijnaam de 'chocolademedaille'. Op de voorzijde 
staat een portret van Napoleon Bonaparte, terwijl op de keer-
zijde de woorden: Campagnes de 1792 à 1815. À ses compag-
nons de gloire, sa dernière pensée, Ste Hélène, 5 mai 1821 te 
lezen zijn. De datum slaat op de sterfdag van Napoleon.
Naast de medaille reikte men ook een diploma uit. In totaal 
zijn ongeveer 405.000 onderscheidingen toegekend, waar-
van 207.385 aan personen, waarvan de namen bekend zijn4, en 
die grotendeels aan lijsten in regionale Franse archieven zijn 
ontleend. Het archief van de St. Helena medaille (onderdeel 
van de Groot Kanselarij van het Legioen van Eer) is namelijk in 
1871 bij een brand in Parijs (aangestoken door de communards) 
verloren gegaan, zodat de namen van veel buitenlandse gede-
coreerden (Belgen, Nederlanders, Denen, Duitsers, Luxembur-
gers, Oostenrijkers en Italianen) moeilijk te achterhalen zijn.5

Discussie over het accepteren van de Sint-Helena 
medaille

Zowel in Nederland als daarbuiten werd de Franse Sint-Helena 
medaille met gemengde gevoelens ontvangen. In 1857 ontspon 
zich in de vaderlandse pers een discussie over het al dan niet 
aannemen van deze onderscheiding. Zeer uitgesproken was 
de Utrechtse hoogleraar G.W. Vreede. Hij noemt het aannemen 
van deze buitenlandse decoratie ongepast (hij gebruikt zelfs 
het woord landverraad) omdat het dienen van den vijand tot in 
1815, op het slagveld van Waterloo onmogelijk als verdienste 
kan worden aangemerkt.6 En hij was niet de enige die bezwaar 
maakte. 
Men vond aanvaarden van deze medaille onvaderlandslievend. 
Zelfs het publiceren van namen van gedecoreerden riep een 
controverse op tussen het Nieuw Amsterdamsch Handels- en 
Effectenblad en de Amsterdamsche Courant. Laatstgenoem-
de krant achtte het wenselijk om slechts zelden over deze 
medaille te berichten, terwijl het concurrerende blad in een 
redactioneel commentaar van mening was, dat het dragen van 
de St. Helena-Medaille evenmin tot oneer kan verstrekken als 
het dragen van de versierselen van het Legioen van Eer, door 
keizer Napoleon I aan een Nederlander geschonken, tijdens 
Nederland tot het Fransche keizerrijk behoorde.7

Regelmatig gingen er stemmen op in de pers om – als te-
genhanger van de St. Helena-Medaille – een eigen Neder-
landse onderscheiding toe te kennen aan militairen die de 

Fransen verjaagd hadden, maar dat gebeurde pas in 1865.8

Er werd ook wel de spot gedreven met deze medaille. Zo staat 
in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 30 ok-
tober 1857 een bericht over de aanvraag van de Sint-Helena 
medaille door een Engelse cipier van Napoleon op St. Helena. 
Voorwaar een kurieuze aanspraak, zo eindigt het bericht. Het-
zelfde dagblad maakt op 27 februari 1858 melding van een pijn-
lijk incident. Tijdens een parade te Breda ter gelegenheid van 
de verjaardag van de koning (Willem III) prijkte de anti-Nassau-
sche St. Helena-medaille op de borst van een hooggeplaatste 
officier, die ongetwijfeld dien dag zijn verkeerden rok aan had.
Omdat de Sint-Helena medaille door een vreemde mogend-
heid was ingesteld, waren Nederlandse onderdanen verplicht 
om aan de overheid toestemming te vragen tot aannemen van 
deze onderscheiding. De kanselier der beide orden, de heer E. 
Lucas9, laat in de Staatscourant een oproep plaatsen, die door 
diverse bladen wordt overgenomen. Personen, die begiftigd 
zijn met de Sint-Helena medaille moeten zich per request aan-
melden bij de Kanselarij van beide orden met overlegging van 
het oorspronkelijke diploma om vergunning te verkrijgen tot 
het dragen derzelve.10

Over het aantal Nederlandse dragers van de Sint-Helena me-
daille lopen de schattingen uiteen. In de pers verschijnen be-
richten over het geringe aantal aanvragen voor autorisatie. De 
Nieuwe Rotterdamsche Courant meldt echter dat de Franse 
Legatie in Den Haag 1000 exemplaren van de medaille heeft 
ontvangen met even zoveel brevetten.11 De Kanselarij van bei-
de Nederlandse orden in Den Haag maakt in juli 1858 bekend 
dat inmiddels aan meer dan 700 titularissen vergunning is 
verleend tot het dragen der St. Helena medaille door keizer 
Napoleon III ingesteld.12 Kennelijk was er aanleiding om van 
officiële zijde aan te geven dat de medaille geen fiasco was 
geworden in Nederland. Het keizerrijk van Napoleon III was 
tenslotte een bevriende natie. Opvallend is dat veel gedeco-
reerden in de zuidelijke provincies woonachtig zijn. Daar had 
men mogelijk minder moeite met het omstreden karakter van 
de onderscheiding, al meldt de Rotterdamsche Courant al op 
23 oktober 1857 dat er ook in de provincie Noord-Brabant vele 
stemmen opgaan tegen het aannemen der St. Helena me-
daille door Nederlanders, welke in de Fransche krijgsdienst 
gestaan hebben. Hoe dit ook zij, Frederik Frerichs heeft op de 
foto zijn Sint-Helena medaille zichtbaar op zijn borst gespeld, 
keurig links, zoals het protocol voorschrijft.

Frederik Frerichs

Frederik Frerichs werd op 25 februari 1791 Luthers gedoopt in 
Amsterdam als zoon van Fredrick Frerichs en Anna Christina Jo-
sina Bever. Zowel zijn vader als moeder zijn van Duitse komaf. Hij 
trouwde op 28 november 1813 te Amsterdam met Geesje Johan-
na Dirks. Een week tevoren – op 20 november – was Willem I in 
Amsterdam ingehuldigd als Soeverein Vorst. De Fransen waren 
eindelijk verdreven. In de periode voorafgaand aan zijn huwelijk 
moest hij dus in Franse krijgsdienst geweest zijn. Hoe zou hij an-
ders in 1858 in aanmerking kunnen komen voor de Sint-Helena 
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medaille? Op de site van het Nationaal Archief vond ik: Frede-
rich Frerichs, soldaat in het 9e regiment infanterie van Linie 3de 
Bataljon 1805-1808.13 Dat zou de titularis kunnen zijn, maar deze 
Frederich Frerichs geeft als geboortedatum 7 februari 1788 op, 
als geboorteplaats Jever en als naam van zijn vader Jacob Fre-
richs. Is hier sprake van een naamgenoot of zijn beiden identiek? 
Het is een lastige vraag om te beantwoorden. Jever is wel de 
plaats van herkomst van de familie Frerichs. De grootouders 
van vaderszijde van Frederik trouwden in 1753 in het plaatsje St. 
Joost (bij Jever), waar ook zijn vader in 1755 gedoopt werd. Was 
hij in 1807 (zijn inschrijving is gedateerd op 14 november 1807) te 
jong om te dienen en heeft hij een paar jaar met zijn leeftijd ge-
sjoemeld? Het zou kunnen, maar noodzakelijk lijkt dit me niet. Er 
werden in die tijd wel vaker 15 of 16-jarigen als militair aangeno-
men. Het blijft dus gissen naar het antwoord op deze vraag.

Vooralsnog ga ik er vanuit dat de soldaat uit 1807 identiek is 
met de in 1858 gedecoreerde Frederik Frerichs. In 1807 tekent 
hij voor zes jaar. Hij dient dus onder Lodewijk Napoleon, koning 
van het koninkrijk Holland, een vazalstaat van Frankrijk (1806-
1810). Zijn diensttijd loopt dus tot 14 november 1813. Maar zo-
lang blijft hij niet onder de wapenen. Al binnen het jaar, op 24 
augustus 1808, wordt hij gepasporteerd. Hij deserteert niet 
(dan was hij later uiteraard niet gedecoreerd) maar wordt met 
paspoort officieel uit de dienst ontslagen. Was hij gewond of 
anderszins ongeschikt voor de dienst geraakt? Ook dat is on-
bekend. Zijn signalement luidt als volgt: lang 5 voet en 5 duim 
(155 cm), zijn aangezicht: pokdalig (op de latere foto niet te 
zien, zou hij last gehad hebben van acne?), ogen zijn blauw en 
zijn mond en neus zijn ordinair en zijn kin is rond en zijn haar en 
wenkbrauwen zijn donkerbruin.

Over het verder verloop van zijn leven weet ik weinig. Als veel 
van zijn familieleden treedt hij na zijn diensttijd in overheids-
dienst en is hij werkzaam als douanier, commies 2e klasse, 
rijksambtenaar en eindigt zijn loopbaan als kantoorbediende. 
Hij woont respectievelijk in Amsterdam, Termunten, Herwij-
nen, Lent en vervolgens weer in Amsterdam. Het leven van 
een ambtenaar werd in de negentiende eeuw gekenmerkt 
door een aaneenschakeling van verhuizingen, om het risico op 
corruptie door 'te hechte banden met buurtgenoten' te ver-
mijden.
Wel onderhield Frederik misschien relaties met zijn naas-
te familie, zoals met zijn oudste broer Jan Fredrick Frerichs, 
eveneens commies der belastingen en vanaf 1816/17 weer 
woonachtig te Amsterdam14 en met zijn jongere broer Gerhard 
Frerichs (1795), ontvanger der Rijksbelastingen in Limburg. En 
hoe zou het contact geweest zijn met zijn jongste broers Her-
man Ludwig Frerichs (1797) en Hinrich August Frerichs (1799), 
die na de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden in 1830 in 
de jonge staat België zijn blijven wonen? Het is jammer genoeg 
niet meer na te gaan. Samen met zijn vrouw Geesje krijgt hij 
vijf kinderen, van wie er vier volwassen worden en trouwen. Op 
28 november 1863 viert het echtpaar hun 50-jarige echtvereni-
ging met hun dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen.15

Slotwoord

Een essentiële vraag is nog onbeantwoord gebleven. Behalve 
de aantekening over de Sint-Helena medaille en de foto van 
de gedecoreerde Frederik Frerichs had ik geen hard bewijs 
voor de toekenning van deze onderscheiding gevonden. Ge-
lukkig heb ik uiteindelijk in de archieven van het Museum van 
de Kanselarij der Nederlandse Orden in het Paleis Het Loo 
te Apeldoorn, die beschikken over archiefmateriaal over de 
Sint-Helena medaille, het rekest gevonden, waarmee Frederik 
Frerichs vergunning vroeg voor het dragen van de Sint-Helena 
medaille.16 En daarmee kan ik nu deze onderscheiding met een 
gerust hart toekennen aan Frederik Frerichs, de oudoom van 
mijn grootmoeder Louise Henriëtte Frerichs. 

Namen personen 1858-1860 onderscheiden met de 
Sint-Helena medaille

Deze lijst is tot stand gekomen na onderzoek in Nederlandse 
kranten (via Delpher) in de genoemde periode op de trefwoor-
den Helena medaille en Helena medalje. Losse vermeldingen 
staan in alfabetische volgorde en groepsvermeldingen per 
krant op plaatsnaam. De bron wordt achter de naam vermeld.

2. Foto van Frederik Frerichs met medaille op revers

3. Advertentie van het 50-jarig huwelijk Frederik en Geesje
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Afkortingen:
AH = Algemeen Handelsblad
BC = Bredasche Courant
DNB = De Noord-Brabander
DT = De Tijd
DZG = Dagblad van Zuidholland en ‘s-Gravenhage
JB = Java-bode
NAHE = Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PDAC = Provinciale Drentsche en Asser Courant
RC = Rotterdamsche Courant
UPSC = Utrechtsche provinciale en stads-courant

Losse vermeldingen
Th. Arp, pupil uit het diaconie armenhuis te Meppel (PDAC, 1-6-1858).
E. Asscher, officier van gezondheid onder Napoleon I (NAHE, 24-2-
1858).
J. Biegelaar, militair te Amsterdam (NAHE, 2-3-1858).
G.J. Bierenbach, kapitein en directeur garnizoens-hospitaal te Vlissin-
gen (NRC, 3-5-1860).
C.J. Boon (ook: Boom), kapitein van het algemeen dépôt van discipline 
(NAHE, 5-3-1860).
A. Booven, dienstplichtig loteling te Meppel (PDAC, 1-6-1858).
G.J. Bruinier, gepensioneerd majoor der infanterie (BC, 7-2-1858).
J. Coronel, militair te Amsterdam (NAHE, 2-3-1858).
Casper Gaster, gepensioneerd kapitein, geb. 1787, overl. Gorinchem, 
26 febr. 1858, trad in 1801 in Hollandse dienst als tamboer, 14 jaren oud, 
onderscheiden met Legioen van Eer, metalen kruis, onderscheidings-
teken langdurige dienst en de Sint-Helena medaille (NAHE, 2-3-1858).
W.G.D. Göetz, gepensioneerd luitenant-kolonel te Ginneken (overl. ald. 
november 1858), Militaire Willemsorde 4de klasse, Legioen van Eer, 
Metalen Kruis, Sint-Helena medaille (RC, 16-11-1858).
F.J. van Goor, controleur 1e klas ‘s Rijks belastingen Delfzijl (NAHE, 24-
2-1858).
Jean Groenendaal uit ‘s-Hertogenbosch (DNB, 6-6-1858).
C.A. Gunkel, luitenant-generaal (DZG, 16-6-1859). 'Dezer dagen is ter 
kennis van het leger gebragt dat Z.M. ten gevolge van het arrest van 
het Prov. Geregtshof van Zuid-Holland van den 16 April l[aatst]l[e-
den], waarbij de gepensioneerde luitenant-generaal C.A. Gunkel, ter 
zake van vergiftiging is veroordeeld tot de straffe des doods, heeft 
goedgevonden: 1e den kanselier der beide orden te magtigen, tot 
het intrekken zoo van de bescheiden, houdende zijne benoeming tot 
ridder der 3e klasse van de militaire Willemsorde als van de aan hem 
uitgereikte decoratie, en tot het ontnemen van dezelve alsmede tot 
het doorschrappen van zijnen naam op de ridder-registers, en 2e in te 
trekken de vergunning, welke vroeger aan hem is verleend tot het aan-
nemen en dragen der Fransche Orde van het Legioen van Eer en der 
medaille van St. Helena' ( DT, 17-8-1859). Zie ook: https://nl.wikipedia.
org/wiki/Carel_August_Gunkel.
A. ter Haar te Havelte, gewezen veldwachter (PDAC, 1-6-1858).
H. Hulskamp, hoofd-onderwijzer bij stads armschool te ‘s-Hertogen-
bosch (DNB, 20-3-1858).
F. Muller te Amsterdam (NSHE, 23-2-1858).
J.B. Perré, ziekenvader in het militaire hospitaal te Groningen (PDAC, 
4-2-1858).
N. Prins, militair te Amsterdam (NAHE, 2-3-1858).
Hendrik Rookmaker (overl. Haarlem 16-9-1860, ruim 74 jaar), wijnhan-
delaar te Haarlem: Kruis van Legioen van Eer, Militaire Willemsorde, 

Sint-Helena Medaille (in juni 1858) (NAHE 26-11-1860).
J.H.C. Schrader, gepensioneerd ambtenaar te Batavia (JB, 22-9-1858).
L. Sleegers (AH, 30-1-1858).
Jean Stenenaer (DNB, 6-6-1858).
F.J. van de Wakker, directeur huis van burgerlijke en militaire verzeke-
ring te ‘s-Hertogenbosch (DNB, 20-3-1858). 

DNB, 8-5-1858:
Beers: Jean Jacques Schepers.
Berchem: Willem van Vugt.
Bergen op Zoom: Jacques Lemmers, Adrien Bax, Joseph Deschamps, 
André Hapkx, Leonard Luykx, Sebastien Meerbach, Corneille Suur-
biers, Jean Hopmans, Guillaume Kruif, Jean Verbaart, Willem Brien 
Burn, Gerard van der Hoeven.
Boxmeer: Simon van der Ven.
Breda: generaal-majoor Riesz, Charles Henry Meijer, Bernard Solle-
wyn.
Chaam: Jean Boekschoten.
Dieden c.a.: A. Ockhuysen.
Escharen: Jacques Gerrits, Jean Vollenhoven.
Grave: Henri Gregoire Steenhardt, Jacques Adams, Jean Henry Bun-
ke, Joseph Pflieger, Hermanus Gerardus van Cuyk, Willem Keyenberg, 
Jean Philippe Arents, Jean Koks, Jean Louis.
Halsteren: Wouter de Keyzer, Jean van Gastel, Adriaan van Sommeren, 
[NN] Plasman.

4. Rekest van Frederik Frerichs
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‘s-Hertogenbosch: Stanislas Bömer, Thomas Schardt, Nicolas Berg-
man, Jean Antoine Dumoulin, Antoine Mathieu Conrad van der Meulen, 
Jean Baptiste Lambrechts, gep[ensioneerd] kapitein, Henry Looman, 
Jean Broekhoven, Henry Kuster.
Hilvarenbeek: Jacques Joseph Majoie.
Mill: Aart Peeters, Antoine de Vaal, Henry Eybert, Theodore Fissen (of 
Tissen).
Nistelrode: Guillaume Naus.
Uden: Henry van Greven.
Vught: Johan Spreeken.
Wouw: Jean Baptiste Prop, Perre Luykx.

DNB, 20-2-1858:
Bergen op Zoom: Albert van Emden
Boxtel: Henri Francois Demmenie, Evertus Dulon Wilhelmie.
Breda: Albert Anton van Emde, Germain Engering, Wouter Hanne-
kamp, Adriën Loonen, J.J. Pluirt, Adrian Rodie, Jean Rumpf, Jean Henri 
Stork.
Geertruidenberg: Joseph Bathus Heiligers, Henri Gerard Seelig.
Gilze en Rijen: Francois Adée.
Ginneken: Michel Bergers , Joseph Weis.
Goirle: Abraham Eliassen.
‘s-Hertogenbosch: Joseph Croufier, Bernhard Dumerniet, Gerard van 
den Elsacker, Nicolas Holdiman, Henri Hulskamp, Arnold Jean Kraft, 
Francois van der Velden.
Heusden: D. Doodewaard.
Grave: Sebastien Eijsenburger, Adam Fruilheber, Herman Willemsen.
Princenhage: Pierre Magilsen, A.C. Rochell.
Someren: Mathieu Walter.
Standdaarbuiten: Pierre Brouwers.

Terheijden: Coenrad Euler
Tilburg: Norbert Hoofds, Gauthier Smolders.
Velp: Alois Fischler.
Vught: Wijnandus Drabée.

DNB, 7-8-1858:
Bergen op Zoom: E. Brecht, P. van Vlimmeren, H. van Achthoven, G. 
Quik, J. Maas, M. Volff, A van Gunst, A. Augustijn, M. Speet, M. Baden, 
G. Klassen, P. Steens, W. van Hesse, J. Habets, C. Mentzel, J. Rampaart, 
A. Willemen, G. Palincx.
Breda: J.W. Mackay, J. van de Goorbergh, W. Hanekamp, A. Veerman, A. 
Verrips.
Dussen: P. Mayer.
Grave: E. Piederict.
‘s-Hertogenbosch: C.A. Burg, geb[oren]. Bos, M.J. Koosen, V. Burg, H.W. 
Bauman, T.J. van der Kragt, C. Bernisch, C. Perniche, J.D. Kings.
Nieuw-Vosmeer: J.H. Berendonck.
St. Michiels-Gestel: J.J. Bovier.
Tilburg: M. Henebiens, J.D. Rethens, B.J. Villevoye.
Vught: J. de Wert, J. Vermeulen, H. Alites.

Anoniem:
'Men meldt ons uit Deventer: ook hier zijn twee oud officieren der 
fransche armee de St. Helena medaille toegezonden. Niet onaardig is 
het te vermelden, dat één hunner eene vrij aktieve rol heeft gespeeld, 
bij het verdrijven der Franschen uit ons vaderland. Te Groningen heeft 
de Burgemeester den 8 dezer op eenvoudige dog plegtige wijze de St. 
Helena medalje aan 3 regthebbenden uitgereikt.' (Utrechtsche provin-
ciale en stads-courant, 12-1-1858).  <<

Noten
1. CBG te Den Haag, familiedossiers.
2. Mijn grootmoeder van vaderskant was Louise Henriëtte Frerichs (1870-

1932), gehuwd met Jakob Spies (1863-1947). Eerder heb ik over deze familie 
geschreven en wel over Lotje, Lutje of Lucretia Hendriks, de vrouw van Jan 
Fredrik Frerichs (1784-1830), oudere broer van Frederik Frerichs (Gens Nostra, 
jg. 51, (1996), nr. 11/12 , p. 559-560 [special favoriete voorouders]) en over mijn 
oud-tante Maria Josephina Wilhelmina Frerichs (1859-1919) in (Gens Nostra, jg. 
61, (2006), nr. 4/5, p. 317-321). Samen met Louis Heinsman uit Hilversum wordt 
gestaag gewerkt aan de samenstelling van een parenteel van de stamouders 
Gerd Frerichs (ca. 1725/30-na 1757) en Hilke Lübben [Hillers] (ca. 1730-na 1784) 
uit St. Joost bij Jever, met nakomelingen in Nederland, België, Brazilië, Duits-
land, Frankrijk en de Verenigde Staten.

3. Napoleon III (1808-1873), zoon van Lodewijk Napoleon, Koning van Holland en 
Hortense de Beauharnais (de stiefdochter van Napoleon I).

4. Dit is de stand per 15-8-2013. Zie voorts: www.stehelene.org. Op deze site is 
allerlei informatie te vinden over de Sint-Helena medaille, onder meer beeld-
materiaal en literatuur; via een zoekmachine kunnen namen van gedecoreer-
den gevonden worden (het aantal Nederlanders is beperkt).

5. Gegevens over Sint-Helena Medaille zijn ontleend aan 
 Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Helena_Medaille.
6. Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, dd 7-10-1857.
7. Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, dd 23-2-1858.
8. Per KB van 10 mei 1865 stelde koning Willem III het zilveren herdenkings-

kruis 1813-1815 in. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilveren_Herdenkings-
kruis_1813-1815. M. van der Hoeven merkt in zijn bijdrage: 'Vergeten veteranen. 
De vereniging Het zilveren kruis 1813-1815' op, dat er van de 30.000 militairen, 
die in de laatste jaren van de Napoleontische oorlogen aan de Nederlandse 
kant hebben gevochten er 50 jaar na dato nog maar 5000 in leven waren. In: 
Mars et Historia, jg. 44 (2009), nr. 2.

9. E. Lucas was van 1849 tot 1870 kanselier van beide Nederlandse orden. Vrien-
delijke mededeling van Miranda Overdiep van genoemde kanselarij te Den 
Haag, die mij ook voor nadere informatie over de Sint-Helena medaille 

 succesvol verwees naar het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden 

 in Paleis Het Loo te Apeldoorn, waarvoor ik eveneens mijn dank uitspreek.
10. Nederlandsche Staatscourant dd 17-1-1858.
11. Nieuwe Rotterdamsche Courant, dd 14-6-1858.
12. Rotterdamsche Courant, dd 17-6-1858.
13. N.A., Den Haag, 2.01.15, inv. nr. 46, fol. 113; met dank aan dr. M.S.F. Kemp voor zijn 

hulp bij het opzoeken van de gegevens.
14. Diens weduwe, Lutje Hendriks [Naijer], baat een tapperij uit (en waarschijnlijk 

ook een bordeel) in de Enge Kapelsteeg M 267 in Amsterdam, vlak bij de 
Warmoesstraat. Voor een kaart van deze steeg en omgeving zie het artikel van 
Harmen Snel: De families De Gelder, Kram(m)er en Arons (Gens Nostra, jg. 69, 
(2014), nr. 8, p. 288). Hier is ook een correctie op zijn plaats van mijn stukje over 
Lutje in Gens Nostra, jgn. 51, (1996), nr. 11/12, p. 559-560, waarin ik de Enge Ka-
pelsteeg abusievelijk situeer tussen Rokin en Kalverstraat. Daar ligt weliswaar 
een gelijknamige steeg, maar aan de Oudezijds zijde van Amsterdam bij de St. 
Olofkapel lag ook een Enge Kapelsteeg, later (vanaf 1914) Nieuwebrugsteeg 
genaamd, waar Lutje woonde.

15. CBG te Den Haag, familieadvertenties Frerichs voor 1970.
16. Met dank aan dr. G.P. Sanders van het Museum van de Kanselarij der Neder-

landse Orden, voor zijn vriendelijke hulp en bemiddeling. Het rekest is te vinden 
in Paleis Het Loo, Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, archief 
Sint-Helena Medaille, dossier 454. Het [ongedateerde] rekest is gericht aan 
Zijne Exellentie den Heere Minister van Finantien afdeeling Kanselarij der 
beide Orden en de tekst luidt als volgt: 'Exellentie! De Ondergeteekende geeft 
met de meeste eerbied te kennen, dat hem door zijne Majesteit den Keizer der 
Franschen is geschonken de St. Helena Medaille volgens hier bij gaand bewijs, 
houdende verzoek U: E: tot het dragen van dien de benoodigde autorisatie. In 
afwagting blijve ik met de meeste achting en eerbied, U: Ed: ond[erdanige] Die-
naar, F. Frerichs. Adres den Heer F. Frerichs, Korte Keizerstraat bij Kromboom-
sloot no. 121 te Amsterdam'. In Nederland hebben naar schatting 1100 personen 
(ook vrouwen) de Sint-Helena medaille ontvangen, van wie in het archief van 
het kanselarijmuseum ca. 460 dossiers op naam aanwezig zijn (telefonische 
mededeling van de heer G.P. Sanders). Voor meer informatie over het museum 
zie: www.kanselarijmuseum.nl.
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HARMEN SNEL 

Waarom gaven we onze kinderen namen 
van ‘bezetters’?

Wat bezielt een ouderpaar hun kind dezelfde voornaam te geven als de bezetter 
van hun land? Werden ze gedwongen door de uitvoerders van de bezettende macht, 
stond men helemaal achter de denkbeelden en praktijken van de bezetter of was 
het puur opportunisme? Dacht men in die onzekere tijd een streepje voor te hebben 
bij de vreemde autoriteiten als men een kind de voornaam gaf van de ‘buitenlandse 
leider’? Had dat kind er mogelijk zelf iets aan dat zijn of haar ouders zo dachten en 
hem of haar op deze wijze vernoemden? Meestal niet, in de moderne tijd hielden 
bezettende machten in Noordwest Europa het meestal niet langer dan maximaal 
een generatie uit. Hoe zat dat met de voornaam Napoleon in Nederland? En vooral, 
op welke schaal vond de vernoeming van de ‘kleine korporaal’ in ons land plaats?

De voornaam Napoleon
De voornaam Napoleon was voor 1795 een ‘vreemde’ naam in 
het Nederlandse spraakgebied. Napoleon Buonaparte, zoals 
de familienaam oorspronkelijk luidde, was geboren op het ei-
land Corsica en zijn voornaam was meer Italiaans dan Frans. 
Corsica behoorde eeuwenlang tot de republiek Genua en kwam 
pas een jaar voor Napoleons geboorte onder Franse controle.
Over de achtergrond van de voornaam Napoleon zijn de ge-
leerden het niet eens. Het zou afgeleid kunnen zijn van de stad 
Napels, maar ook van het Griekse napè, napos dat ‘(woud)dal’ 
betekent. Het tweede deel van de naam verwijst dan naar een 
leeuw.
Het is opvallend dat de eerste tien jaar na 1795 het aantal ver-
noemingen naar Napoleon in ons land zeer klein was. Dat is ook 
wel logisch. Pas in 1804 benoemde Napoleon zichzelf tot kei-
zer, daarvoor was hij ‘slechts’ een hoge legerofficier en eerste 
consul. Daarnaast waren de Noordelijke Nederlanden in 1795 
wel veroverd door de Fransen, maar werden de ingezetenen 
bestuurd door lokale bestuurders.
In de zomer van 1806 veranderde de situatie toen Napoleon 

Bonaparte zijn broer Louis Napoleon aanstelde als Koning van 
Holland. En de situatie zou nogmaals veranderen op 9 juli 1810 
met de inlijving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk.
Het is soms lastig om de vernoeming van de naam Napoleon 
toe te schrijven aan de keizer of aan zijn in Nederland behoor-
lijk populaire broer. Feit is dat de vernoeming van de naam 
Napoleon in Nederland pas op gang kwam in 1806 en zo goed 
als voorbij was in 1813. Een jaar later werd de keizer afgezet en 
naar Elba verbannen. Zijn broer was in 1810 al naar Bohemen 
vertrokken.

Regionale verschillen voor 1815

Ik heb geen onderzoek gedaan in Frankrijk. Men mag echter 
wel aannemen dat vanaf 1795 vele bewonderaars van Napo-
leon hun zonen naar hem vernoemd hebben. In de Zuidelijke 
Nederlanden vond deze vernoeming ook op behoorlijk grote 
schaal plaats en begon ook al voor 1806. In de militaire stam-
boeken voor 1830 komt de naam heel vaak voor, zonder uitzon-

1. Doopakte van kind met naam Napoleon, Stadsarchief van Amsterdam
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dering betreft het hier Vlaamse en Waalse soldaten.2 In Duits-
land vond ik enkele jongens met de voornaam Napoleon maar 
niet veel. En dan nog, uiteraard, alleen in de door Napoleon 
veroverde gebieden. Het lijkt er echter op dat in Duitsland 
niet veel Napoleonnen het levenslicht aanschouwd hebben.
Eigenlijk lijkt de situatie in Nederland veel op die in Duitsland. In 
Nederland komt de naam Napoleon het meest voor in Zeeland. 
De meeste jongens met de voornaam Napoleon werden ech-
ter geboren in Zeeuws-Vlaanderen. Dit gebied maakte tussen 
1795 en 1814 onderdeel uit van Frankrijk. Het is opvallend dat 
het grootste deel van alle zonen Napoleon in Zeeuws-Vlaan-
deren werd aangegeven. Zonder al te veel moeite vond ik er 
al ruim 60 in de katholieke dorpen aan de huidige grens met 
België. In de protestante dorpen in Zeeuws-Vlaanderen was 
de animo duidelijk minder groot.3

En dat was ook de tendens in de rest van Nederland. De 
meeste kinderen die naar Napoleon werden vernoemd waren 
kinderen van Franse of Belgische militairen of Franse amb-
tenaren van de douane. In Amsterdam werden tussen 1802 
en 1811 acht jongens gedoopt met Napoleon in hun naam. In 
Rotterdam niet één. En die Amsterdamse jongens hadden 
evenzo vooral ‘buitenlandse’ vaders. Vaders Jacques Brenta-
no Semenza en Gaetan Gamboloito kwamen uit Italië en de 
namen van de vaders Etienne Vincent en Auguste Contamine 
en hun echtgenoten Marianne Riguette en Marie Therese Be-
din klinken erg Frans. In Amsterdam was eigenlijk maar één 
paar autochtone bewonderaars van Napoleon in die tijd. Jan 
Bussing en Jacoba Mantels waren beiden echte Amsterdam-
mers. Zij vernoemden in 1807 en 1809 maar liefst twee zonen 
naar Napoleon die beiden overleden op jonge leeftijd. Ook 
voor Amsterdam geldt dat alle vernoemde kinderen katholie-
ke ouders hadden.
In Haarlem werd in 1805 Napoleon Stegman katholiek ge-
doopt. Zijn vader was een militair. Met de schipper Govert 
Baars vinden we één van de weinige autochtone protestanten 
in West-Nederland die het in 1812 in Dordrecht aandurfde zijn 
zoon naar de keizer te vernoemen.
In Noord- en Oost-Nederland werd de naam Napoleon weinig 
gegeven. Als de naam wel voorkomt, betreft het bijna altijd 
weer zonen van soldaten en Franse ambtenaren.

De voornaam Napoleon en de joden

Eigenlijk zou men kunnen verwachten dat juist joden hun zo-
nen naar Napoleon wilden vernoemen. Sinds 1796 de burgerlij-
ke gelijkstelling werd ingevoerd hadden de joden immers meer 
rechten dan ooit tevoren.4 Toch komt dat in het vernoemen 
niet tot uiting.
In feite vond ik maar één in Nederland in de Franse tijd ge-
boren Napoleon. En dat was de op 10 januari 1796 in Bladel 
geboren Napoleon Hertog Andriesse. Maar hier zitten twee 
addertjes onder het gras. Het eerste addertje is het gegeven 
dat joodse mannen meerdere voornamen door elkaar gebruik-
ten. De Hebreeuwse naam die zij kregen na hun besnijdenis, 
een Jiddische roepnaam en een burgerlijke voornaam die zij 

gebruikten in de omgang met christenen. Toen Napoleon Her-
tog, in feite een dubbele voornaam en niet een voornaam met 
een patroniem, in 1796 in Brabant werd geboren, zullen zijn ou-
ders echt niet aan een Franse hoge officier hebben gedacht. 
Logisch is dat zij hun kind Naphtali met als roepnaam Hirsch 
(Hertog, Hartog) noemden. Een overigens veel voorkomende 
combinatie in de joodse naamgeving. Het tweede verborgen 
addertje onder het geboortegras zit in het feit dat de meeste 
joden geen vaste achternamen voerden voor de invoering van 
de Burgerlijke Stand. In 1811 werden ook de joden verplicht een 
vaste achternaam op te geven. Dat het echter mogelijk was 
ook de voornaam te veranderen is minder bekend, maar ge-
beurde wel degelijk. Zo ook bij de familie Andriesse uit Bladel. 
Vader Ruben Manuel nam als voornaam Hendrik en als achter-
naam Andriesse aan. De voornamen van zoon Naphtali Hirsch 
werden aangepast tot Napoleon Hartog. Een opportunisti-
sche stunt van vader Andriesse, die gedacht moet hebben dat 
deze naamsverandering hem en zijn zoon nooit zouden scha-
den. Religieus gezien behield de jongen namelijk gewoon zijn 
naam Naphtali, zijn joodse bekenden en familie zouden hem 
gewoon Hirsch (of Hartog) blijven noemen en alleen voor de 
christelijke buitenwacht zou hij Napoleon gaan heten. Of zoon-
lief daar achteraf ook zo over dacht is zeer de vraag. Toen hij in 
1820 trouwde ondertekende hij met Hartog Andriesse, bij de 
geboorte van zijn eerste kind in 1821 met Napoleon Andriesse. 
Toch is het goed gekomen, gezien de hoeveelheid latere ver-
noemingen naar Napoleon binnen deze familie.5

De enige andere ‘vroege’ joodse naamdrager in Nederland is 
de in 1812 in de Elzas geboren Napoleon Hersch (Hirsch) die 
zich vestigde in Groningen en later naar Amsterdam verhuis-
de. Maar ook hier zou het met zijn voornaam heel goed kunnen 
gaan om een burgerlijke variant van zijn hebreeuwse naam 
Naphtali.

De voornaam Napolina

Het gebeurde niet vaak, maar in de Napoleontische tijd wer-
den ook een paar dochters naar Napoleon genoemd. In 1808 
werd in Amersfoort Napolina Christina Margarita Veltkamp 
gereformeerd gedoopt. Noch van haar, noch van haar ouders 
kon ik verder iets vinden. Mogelijk was haar vader ook een 
soldaat. In 1813 werd in Apeldoorn de geboorte van Maria Na-
polina Suzanna van Riet aangegeven. Haar vader Pieter van 
Riet was al sinds 1795 soldaat en in 1811 overgegaan naar het 
korps veteranen. In 1813 was hij als veteraan gedetacheerd 
bij Paleis ‘t Loo, later zou hij worden gedetacheerd in Veen-
huizen waar hij als 86-jarige overleed. In 1818 durfde de kas-
telein Steven Beker het nog aan om zijn in Beek (gemeente 
Ubbergen) geboren dochter aan te geven met de voornamen 
Napolina Louisa. Beide laatstgenoemde dames Van Riet en 
Beker zorgden voor een uitgebreid nageslacht. Door beide 
dames te blijven vernoemen bleef de naam Napolina in hun 
nageslacht voortleven. Nog in 2010 waren er één of meerdere 
in Nederland geboren vrouwen in leven die de naam Napolina 
droegen.6
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Noten
1. Echt klein was Napoleon overigens niet. Hij mat 1,67 meter, een gemiddelde 

lengte in die tijd.
2. Zie op de website www.zoekakten.nl bij Militaire Stamboeken. Er kan niet op 

voornaam alleen gezocht worden, maar de eerste twee letters van de achter-
naam zijn voldoende. Kies wat combinaties en de opbrengst zijn iedere keer 
een paar militairen uit de Zuidelijke Nederlanden.

3. Toch zagen sommige ouders in Zeeuws-Vlaanderen mogelijk ook de humor wel 
in van een vernoeming van hun spruit naar de keizer. Of waren de ouders 

 van Napoleon Knudde (Hoofdplaat 1807), Napoleon van Parijs (Eede 1811) en 
Napoleon d’Hont (Clinge 1824) gewoon bewonderaars?

4. Officieel in elk geval wel. In de praktijk kwam van die gelijkberechtiging in het 
begin nog niet veel terecht. Joden die lid wilden worden van Amsterdamse 
gilden werden niet toegelaten en stuurden daarom bezwaarschriften in.

5. Met veel dank aan Juan Goudsmit te Amsterdam.
6. In elk geval minder dan vijf. Zie de website van het Meertens Instituut www.

meertens.knaw.nl.

liefst zeventien in Nederlandsch Oost-Indië. Als we kijken naar 
de mannen in dezelfde periode met Napoleon als volgnaam 
zijn de cijfers nog steeds afgetekend. In Nederland werden 22 
mannen geboren, in Engeland en Frankrijk nog drie (allen met 
Nederlandse ouders) en 26 mannen waren geboren in Neder-
landsch Oost-Indië.

Samenvatting

Het is duidelijk dat de vernoeming van Napoleon in Neder-
land geen grote vormen heeft aangenomen. Afgezien van 
een groep soldaten en Franse douaneambtenaren is alleen in 
Zeeuws-Vlaanderen sprake van een substantiële tendens. Bij 
de protestanten en joden was de animo hun kind naar de keizer 
te vernoemen slechts heel beperkt aanwezig. Bij katholieke 
ouders kwam het vernoemen iets meer voor, maar nog steeds 
mondjesmaat. In Noord-, West- en Oost-Nederland zijn daar-
om bijna geen kinderen van autochtone Nederlanders gebo-
ren met die naam. In de koloniën werd de naam ook gevonden. 
Voor de afschaffing van de slavernij in 1863 werd de naam ge-
geven aan slaven, daarna bleef de naam - net als in Nederland 
- door vernoeming bestaan. Uitzonderlijk is het aantal eind ne-
gentiende/begin twintigste eeuw in Nederlandsch Oost-Indië 
geboren mannen met de naam Napoleon. Binnen de groep (In-
do)-Europeanen in die archipel werd Napoleon als voornaam 
vele malen vaker gegeven dan in de rest van het Rijk. Terwijl 
de in Nederland wonende groep uit Oost-Indië gerepatrieerde 
Nederlanders veel kleiner is dan de groep in Europa geboren 
Nederlanders, komt de naam Napoleon binnen die groep per-
centueel gezien buitengewoon vaak voor.
Al met al nam het vernoemen van Napoleon geen grote vlucht 
tijdens diens leven, maar is de naam toch nog steeds levend in 
Nederland. Vooral door instroom van repatrianten uit Neder-
landsch Oost-Indië overigens.  <<

2. Napoleon Cohen (1907-1970), 
geboren in Ned. Oost-Indië

Napoleon als voornaam gegeven na 1815
Ook na de val van Napoleon bleven er ouders in Nederland hun 
kind incidenteel naar Napoleon vernoemen. De bekendste is 
waarschijnlijk de acteur en regisseur Nap (Napoleon Christi-
aan) de la Mar (1878-1930). Zijn joodse vader, eveneens acteur, 
was volgens de overlevering een groot bewonderaar van de 
Franse keizer. In Clinge (Zeeuws-Vlaanderen) werden in 1822, 
1823, 1824 en 1825 nog jongens geboren die de voornaam Na-
poleon kregen, maar dat was echt uitzonderlijk. Overigens was 
Clinge samen met buurdorp Sint Jansteen ook al koploper als 
het ging over vernoemen naar Napoleon voor 1815.
Een aanzienlijk deel van de mannen die na 1815 de naam Napo-
leon kreeg, als enige voornaam of als onderdeel van hun naam, 
waren vernoemd naar familieleden die de naam in de Napo-
leontische tijd hadden gekregen. Daarmee was de voornaam 
Napoleon verzekerd om te blijven bestaan in Nederland. Vol-
gens het Meertens Instituut woonden er in 2010, 200 jaar na 
Napoleons aanwezigheid op het wereldtoneel, nog 19 mannen 
met de voornaam Napoleon in ons land. En 92 mannen hadden 
Napoleon als een tweede of derde voornaam.

Napoleon in de koloniën

In Suriname en de Nederlandse Antillen was Napoleon een 
redelijk populaire naam voor slaven voor de afschaffing van 
de slavernij in 1863. De voor 1863 nog niet vrijgemaakte sla-
ven hadden officieel slechts één naam, hun voornaam. In 
1863 moest hun naam, net als in Nederland in 1811, aangepast 
worden. Veel mannen behielden hun voornaam, soms met 
toevoeging van een tweede voornaam, en kregen een nieuwe 
achternaam. Door vernoeming bleef de voornaam Napoleon 
in beide gebieden levend en is in het geheel geen bijzondere 
voornaam. Eén van de mooiere voorbeelden betreft de om-
streeks 1816/1817 op Curaçao geboren slaaf Napoleon. Op 29 
juli 1857 werd hij gemanumitteerd (officieel vrij gelaten) en 
daarbij werd een nieuwe naam vastgesteld. Hij behield zijn 
voornaam Napoleon, toegevoegd werd Emperator.
Was Napoleon dus in Suriname en de Nederlandse Antillen als 
voornaam niet uitzonderlijk, in Nederlands Oost-Indië was die 
naam ook niet ongewoon. Ook al kwam de vernoeming daar mo-
gelijk later op gang dan in de andere koloniën en in Nederland.
Als men echter bekijkt welke mannen met Napoleon als eer-
ste voornaam of als volgnaam geboren waren voor 1939 en 
tussen 1939 en 1993 in Amsterdam hebben gewoond, zien we 
iets heel opvallends. In die periode hebben 25 mannen in Am-
sterdam gewoond met Napoleon als enige of eerste naam. 
Zeven waren geboren in Nederland, één in Suriname en maar 
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Nog meer vernoemingen

TINEKE SLOF

Naam Napoleon in Friesland
In de Leeuwarder Courant van 19 april 2011 kwam 
ik in de familieberichten het overlijden tegen van 
iemand met de voornamen Bernard Napoleon, 
geboren in 1946 te Buitenzorg en overleden te 
Sneek in 2011. Ik vroeg me af of de ouders hun kind 
uit bewondering voor Napoleon naar de Franse 
keizer hadden vernoemd en of deze voornaam 
in Nederland meer voorkomt. Het werd al snel 
duidelijk dat deze naam geen zeldzaamheid is in 
Nederland. 

Enkele varianten van de naam, zoals Napoléon en Napoleón, 
leverden ook nog de nodige naamdragers op. 
Een zoekactie op de website www.wiewaswie.nl in de akten van 
de burgerlijke stand leverde vele honderden treffers van de 
naam Napoleon/Napolion op. Zeeland staat fier aan kop met 
755 treffers, ruim tweemaal zoveel als Limburg. Dan volgen Bra-
bant, Zuid-Holland, Noord-Holland en de Nederlandse Antillen. 
Minder dan 100 treffers hebben achtereenvolgens Gelderland 
en Utrecht. Naarmate we richting het noorden gaan, wordt het 
aantal treffers fors minder: Overijssel 22, Groningen 13, Drenthe 
10 en Friesland slechts 8. Het aantal treffers komt overigens 
niet overeen met het aantal verschillende Napoleons in een pro-
vincie. Van de 755 treffers in Zeeland hebben er bijvoorbeeld 
20 te maken met geboorte-, huwelijks- of overlijdensakten 
waarin dezelfde persoon wordt genoemd, namelijk Napoleon 
van Broeck uit Clinge. Bij de 8 Friese treffers gaat het om 6 
verschillende personen met de naam Napoleon.

Overigens zijn niet al deze Nederlandse Napoleons vernoemd 
naar keizer Napoleon, want de naam komt nogal eens voor in 
combinatie met de naam Lodewijk of Louis. Ik neem aan dat 
een deel van de Napoleons vernoemd zal zijn naar onze eer-
ste koning Lodewijk Napoleon Bonaparte, de broer van keizer 
Napoleon. Ook deze naamcombinatie komt veruit het meeste 
voor in Zeeland. Friesland is de enige provincie waar niemand 
het in zijn hoofd haalde om zijn kind Lodewijk Napoleon of Louis 
Napoleon te noemen.

Napoleon in Friesland

Gezien het geringe aantal treffers in Friesland was het goed te 
doen om eens nader te onderzoeken welk type personen hun 
kind Napoleon noemde. Niet geheel onverwacht bleek het in 
de meeste gevallen om Franse douaniers te gaan:

Pierre Nicolais Obert, douanier in garnizoen te Anjum, geeft in 
de mairie Anjum zijn zoon Adolph Napolion aan, die geboren is 
op 8 mei 1812. Moeder is Janne Caterine Gillet.
Franciscus van Beers, préposé van de Keizerlijke Douanes te 
Wierum, geeft in Westdongeradeel zijn zoon Joseph Napolion 
aan, geboren 18 augustus 1813. Moeder is Maria Maas.
Felix Francois Auguste Sacre, luitenant der Keizerlijke Dou-
anes, geeft in Hindeloopen Auguste Cesar Napoleon aan, die 
geboren is op 1 januari 1813. Hij erkent de vader te zijn. Pas 
in een akte van rectificatie van 13 november 1837 wordt de 
moeder, Elisabeth Ekkelboom, bijgeschreven in de geboorte-
akte.
Jean Pierre Aimé Reverchon, werkzaam bij de Keizerlijke 
Douanes, geeft in Harlingen zijn zoon Jean Auguste Napole-
on aan, die geboren is op 15 augustus 1813. Moeder is Jeanne 
Baptiste Francoise Henriette de Thollemer.

Uit de Friese doopboeken kon ik dit rijtje nog aanvullen met:
Augustin Vaude, soldaat, die zijn zoon Napoleon op 20 maart 
1811 in de katholieke kerk te Harlingen laat dopen. Moeder is 
Anna Verchon.
Joannis Franciscus Wolffram, van wie uit een notariële akte 
van plaatsvervanging blijkt dat hij militair was, laat zijn zoon 
Hieronijmus Napoleon op 10 april 1811 dopen in de katholieke 
kerk te Dokkum. De moeder heet Anna Maria Vingerhoed.

Napoleon na vertrek van het Franse leger

Pas veertig jaar na het vertrek van het Franse leger duikt de 
naam Napoleon nog twee keer op in de akten van de burgerlij-
ke stand van Friesland die op dit moment openbaar zijn. 
In Sneek wordt op 10 augustus 1853 Johannes Nicolaas Na-
poleon Borneman geboren. Zijn ouders waren Nicolaas Bor-
neman, een koopman van 59 jaar, en Alberdina de Jong. Het 
zoontje overleed al na zes maanden. Nicolaas Borneman was 
een bekend voorman van de Afgescheidenen in Sneek. Hij 
werd verscheidene malen veroordeeld wegens het houden 
van godsdienstoefeningen met meer dan 20 personen in zijn 
huis. Hij had het aan de artikelen 291-294 uit de Code Pénal 
van Napoleon te danken dat bijeenkomsten met meer dan 20 
personen verboden waren. Deze bepalingen zijn na de Franse 
tijd overgenomen in de Nederlandse wetgeving en werden 
toegepast om onder andere leiders van de Afgescheidenen 
die samenkomsten organiseerden of hun huis ter beschikking 
stelden voor groepen, te kunnen vervolgen. Het is curieus dat 
Nicolaas Borneman zijn zoontje nu juist naar Napoleon heeft 
vernoemd.
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Redacteur Boekenrubriek Gens Nostra gevraagd
Het doel van Gens Nostra is ‘om in de meest brede zin leden 
en niet-leden te informeren over genealogisch onderzoek, pu-
blicaties en daarvoor belangrijke ontwikkelingen’. De huidige 
redacteur voor het maken van recensies voor de Boekenru-
briek heeft te kennen gegeven in verband met de toename van 
de omvang van zijn huidige werk in 2016 minder tijd te hebben 
voor het recenseren van boeken ten behoeve van de Boeken-
rubriek van Gens Nostra.

Functieomschrijving
Het betreft een uitdagende en interessante functie, die met 
grote mate van zelfstandigheid in een redactieteam kan wor-
den uitgevoerd. Het gaat om het lezen en reviewen van boeken 
op genealogisch gebied die naar het verenigingscentrum zijn 
gestuurd ten behoeve van de Bibliotheek en voor een recensie 
in Gens Nostra.

Wij zoeken iemand met 
• Grote affiniteit met historisch en/of genealogisch onder-

zoek en boeken daarover;

• Werkervaring in schrijven en redigeren van korte artikelen 
(recensies) daarover;

• Goede communicatieve vaardigheden en teamgeest voor 
overleg in redactie;

• Voldoende tijd voor het uitvoeren van het redactiewerk.

Wij bieden
Boeiend werk voor archivarissen, historici en genealogen om 
als vrijwilliger, zelfstandig en in een redactieteam, een goed 
genealogisch tijdschrift te produceren, dat door leden en 
niet-leden graag gelezen wordt. Het streven is een Boeken-
rubriek waaruit onderzoekers inspiratie putten voor hun pas-
sie, genealogisch onderzoek.

Heeft u interesse?
Stuur dan binnen een maand een kort bericht per email, 
waarin u alle voor deze functie relevante ervaring vermeld, 
naar de redactie van Gens Nostra: GNredactie@ngv.nl.
Vragen over deze functie en berichten van interesse wor-
den vertrouwelijk behandeld en binnen 14 dagen ontvangt 
u van ons een reactie.

Napoleon Le Grand was de tweede latere Napoleon met een 
Friese achtergrond. Hij was de zoon van Heiman Mozes Le 
Grand en Betje Neumark en werd geboren te Leeuwarden op 
21 september 1857. Vader Heiman, een commissionair, over-
leed toen Napoleon 13 jaar was. Met 18 jaar vertrok Napoleon 
met zijn moeder naar Amsterdam. Daar ging hij bij een meu-
belmaker werken en hij werd zo goed in zijn vak dat hij een 
eigen bedrijf begon. Op de Keizersgracht 732 en 734 stichtte 
hij de firma Het Modelhuis, een handel in meubels en tapijten 
en woonde zelf naast de genoemde panden op nummer 730. 
Hij heeft koningin Emma en Wilhelmina in 1911 in het Model-
huis mogen ontvangen en in zijn overlijdensadvertenties werd 
vermeld dat hij was benoemd tot ridder in de Orde van Oranje 
Nassau en ridder in de Kroonorde van België. Napoleon werd 
op 8 juni 1932 begraven op het Joods kerkhof te Muiderberg.

Het is opmerkelijk dat Heiman Mozes Le Grand gebruik heeft 
gemaakt van zijn familienaam om zijn zoon een opvallende 
naam te bezorgen. Keizer Napoleon werd namelijk ook wel Na-
poleon Le Grand genoemd!  <<

Noten van de redactie
1. Ons Amsterdam, nummer 2 februari 2009, Gaaf art-deco-interieur met joodse 

historie: Barbara Laan heeft, verborgen aan de achterkant van een deurtje, de 
naam N. le Grand ontcijferd.

2. Http://vorige.nrc.nl/achtergrond/article2018447.ece/Een_tijdmachine_van_in-
gelegd_hout: Volgens Van der Laarse gaat het vrijwel zeker om Henri le Grand 
(een broer van Napoleon).

2. Buro met stoel, ontworpen door Napoleon le Grand. 
Foto veilinghuis 1stdibs.

1. Handtekening van Napoleon le Grand of van zijn broer op de binnenkant 
van een kastdeurtje1, 2
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Portret

Jelle Gerrits neemt een centrale plaats in binnen de familie Berg. Hij werd geboren 
op 6 augustus 1791 en overleed op 97-jarige leeftijd op 23 februari 1889 te 
Sappemeer. Jelle trouwde in 1827 met Anje Willems Huizinga, geboren 9 november 
1801 en overleden 8 januari 1879.1 Er zijn veel verhalen over hem bewaard gebleven. 
Vooral zijn legendarische voetreizen van en naar Rusland zijn van generatie op 
generatie doorverteld. Er bestaan twee verhalen die een grote overeenkomst met 
elkaar vertonen. Het eerste betreft een voetreis vanaf Pillau in Oost-Pruisen naar 
Sappemeer en het tweede verhaal betreft de terugreis door Napoleons Grande 
Armee van de Russische veldtocht van 1812 vanuit Moskou. Het tweede verhaal 
laten we hieronder navertellen door Willem Berg.2

Jelle Gerrits Berg
scheepsbouwer na de Russische veldtocht
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Jelle Gerrits is verder bekend als de eerste onderduiker in de 
familie. Hij kon onderduiken omdat zijn exacte geboortedatum 
niet in het officiële register stond: zijn ouders en voorouders 
waren lid van de Doopsgezinde Kerk, waar baby’s niet werden 
gedoopt en dus niet werden bijgeschreven in een doopboek. 
Het was daarom voor zijn moeder Anke Jacobs niet moeilijk 
om hem een jaar te verzwijgen voor de conscriptie van Napo-
leon. Hij werd onder andere veertien dagen verborgen gehou-
den in een grote duiventil. Verder is bekend dat hij gedurende 
de Napoleontische tijd een jaar lang tewerkgesteld is geweest 
op een scheepswerf in Amsterdam en dat de daar opgedane 
kennis hem later goed van pas is gekomen.

De Russische veldtocht in 1812

Blijkens een verhaal van de bekende Groninger schrijver K. 
ter Laan in het boek ‘Fransen en Kozakken’ heeft Jelle Gerrits 
gediend in het leger van Napoleon en zou hij de beruchte veld-
tocht naar Rusland meegemaakt hebben. Napoleon verliet 
Parijs in mei 1812 aan het hoofd van 700.000 man uit twintig 
landen, waarbij ook 15.000 Nederlanders. Op 14 september 
bereikte Napoleon met nog geen 100.000 man het verlaten 
Moskou, dat nog diezelfde dag in brand werd gestoken. Na 
een kort verblijf begon op 19 oktober de terugtocht, die met 
een verschrikkelijk lijden gepaard ging. Van de 15.000 Neder-
landers kwamen slechts enkele honderden terug, onder wie 
een tiental Groningers. Eén ervan zou, volgens schrijver K. ter 
Laan, Jelle Gerrits Berg geweest zijn. Ter Laan legde in het Gro-
nings dialect het verslag vast van zijn vlucht uit de Russische 
hel. Het wordt hier in het Nederlands weergegeven.

Een ellendige reis

De heenreis was al zo verschrikkelijk ellendig geweest, steeds 
maar lopen, de hele dag door, en steeds verder van huis en 
overal oorlog. We moesten iedere keer rechtstreeks tegen de 
vijand in. Soms duurde het een uur, soms wat langer ook wel 
eens een hele dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Maar 
we kwamen uiteindelijk toch in Moskou en toen dachten we 
dat we het gered hadden. Maar u weet wel dat het heel anders 
is gegaan.
We zaten nog maar goed en wel in Moskou of de Russen sta-
ken hun eigen stad in brand. Weg moesten we, halsoverkop 
vertrekken, anders waren we levend verbrand. Overal waar we 
langs gingen waren kozakken naast of achter ons. Duivels wa-
ren het, je kon ze nooit goed onder schot krijgen. Dan waren ze 
weer hier en dan weer daar. En dan die verrekte kou, vooral ’s 
nachts, maar het ergste waren de kozakken. Je moest de aan-
sluiting met de troepen niet verliezen anders was je verloren, 
maar ja; toch overkwam ons dat en dat was ons geluk.
Het was op een dag aan het begin van november toen er niets 
anders viel dan sneeuw. Sneeuw met een halve storm, je kon 
niet zien waar je op de wereld was en toen kwamen plotseling 
weer die kozakken. We lieten ons neervallen in een bosje om-
dat we niets konden zien, maar toen het schieten over was wa-

ren zowel de Fransen als de kozakken vertrokken. De meeste 
mensen uit onze groep gingen op zoek naar de Fransen, maar 
ik zei:’ Nee, naar het noorden moeten we. Daar ligt Riga, daar 
moeten we heen. Als we de Fransen achterna gaan, zijn we 
voor de kozakken, die zwerven overal, daar komen we nooit 
van zijn leven doorheen’. ‘Maar waarom dan naar Riga?’ vroeg 
een vriend. Ik zei dat daar altijd wel schepen uit Sappemeer 
liggen en anders wel andere tjalken uit Nederland. Riga is onze 
enige kans om uit deze ellende te komen. Nou, twee jongens 
gingen met me mee. Een Fries uit Leeuwarden en een Veelink3 
uit Meppen of die kontreien. Je kon hem haast niet verstaan. 
Zei hij ‘ston’ dan bedoelde hij uur en al zulks gemurmel nog 
meer. Maar het was een beste kerel, was niet verdrietig al had 
hij nog zo’n honger. En dat hadden we wel vaak in het begin, al 
het voedsel was verbrand en dat in november. Maar hoe verder 
we kwamen, hoe beter het werd. Bij de één kregen we een stuk 
brood en bij de ander warm eten en soms een paar schoenen 
of een broek. Het is daar zo koud in de winter, dat kun je haast 
niet begrijpen. Maar er zat ook een goede kant aan, want nu 
konden we overal lopen terwijl het anders vaak een modder-
poel is en daar zak je tot de nek toe in. De kozakken waren 
nergens meer te zien, maar ach lieve tijd, wat is Rusland groot. 
Al maar lopen, altijd maar weer over sneeuw. We zeiden maar 
van Riga en anders niets. En dan wezen ze ons weer de weg, 
maar er waren ook boeren die niet wisten waar Riga lag, maar 
van boeren niets dan goeds, we hebben nooit last van hen ge-
had. Maar de reis was zwaar en de Fries kon niet verder, moest 
bloed spugen en is bij een boer in de schuur gebleven. De boer 
zou op hem passen. Friezen, ja dat is maar een subtiel volk, 
die Veelink was sterk. Maar hij zeurde telkens dat hij eigenlijk 
niet op een schip durfde, over zee. Hij wou liever doorlopen 
naar Meppen. ‘Elk zien meug’, zee ik, ‘as wie mor eerst in Rigao 
binn’n’. En daar hielp hij me naar toe en ondersteunde me als ik 
moe was. Als er te weinig brood was wilde hij dat ik alles opat. 
Een flinke kerel was hij, maar soms verloor hij de moed en be-
gon hij op te scheppen over Meppen. Als ’t nou Sappemeer 
was zei ik dan, wat is er nou aan dat hele Meppen? En dan kre-
gen we ruzie en liepen we al weer zoveel verder waardoor de 
strijd vanzelf voorbij ging. Hoeveel dagen we gelopen hebben 
en waar we overal langs gegaan zijn weet ik niet meer. Soms 
mochten we wel eens een dag rusten bij een boer of een arbei-
der. Een keer konden we zelfs meerijden op een slee. Zo zijn 
we er gekomen met het enige Russische woord dat we kenden: 
Riga. En toen waren we in Riga aan de haven met het woord 
Sappemeer. Daar hebben ze ons opgeborgen tot er weer een 
schip uit Groningen kwam. Goed dat ik nog wat geld bij me had 
diepweg in mijn broekzak en daar kochten we een zeemanspak 
van. Hoe blij ik was toen we uiteindelijk weer op een schip za-
ten en Nederlands konden praten, zul je wel kunnen begrijpen. 
Het was immers volk uit Sappemeer en de kapitein kende me 
ook wel. Maar Koert was bang voor het grote water. Hij wilde 
niet in een kooi aan boord slapen. Dat was levensgevaarlijk, zei 
hij. Nou, hij moest het maar weten, hij is weer gaan lopen en hij 
is er uiteindelijk ook gekomen. En ik kan u zeggen: ‘Ik ben nooit 
weer weg geweest en ongemak heb ik nooit meer gehad’.
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Na de Napoleontische tijd een spaarzame 
scheepsbouwer

Daar de scheepsbouw na de tijd van Napoleon stil lag, zocht Jel-
le Gerrits ander werk om de kost te verdienen voor zijn moeder, 
zijn zuster Hiltje en voor zichzelf. Hij hielp mee met het graven 
van een sluis. Het verdiende loon gaf hij aan zijn moeder minus 
een klein zakgeld. De mensen met wie hij werkte dronken op 
geregelde tijden een borrel à 3 cent, waarop hij dan 3 cent uit 
het ene zakje overdeed in een ander zakje, waarop hij dan aan 
het eind van iedere week kon zeggen: ‘Kijk jongens, jullie heb-
ben het verdronken maar ik heb het nog’. Op deze manier had hij 
na een bepaalde periode 25 gulden gespaard, een heel bedrag 
in een tijd dat twee derde van de inwoners van Nederland op de 
een of andere wijze onder de armoedegrens leefde. De crisis 
was zo erg, dat gehele stadswijken in Amsterdam en Den Haag 
verpauperden en afgebroken moesten worden.
Deze f 25 brachten hem op het idee om weer met het vak van 
scheepsbouw te starten. Hij had nog onvoldoende geld voor de 
aankoop van het benodigde hout voor de bouw van een schip 

maar hij vond in de stad Groningen een houtkoopman bereid 
hem hout op krediet te leveren. De koopman wilde hem eerst 
testen op kennis en betrouwbaarheid. De koopman vroeg hem, 
als de kiel van het schip een zekere lengte had hoelang dan de 
dwarsbalk achter de mast moest zijn. Een en ander was tot te-
vredenheid van de koopman en Jelle kon met het bouwen van 
een schip beginnen. Zijn zuster Hiltje was hem behulpzaam 
met het buigen van planken en het heetmaken van pek, om de 
naden te dichten. Vooraf echter moest hij van de bestaande 
werf de restanten van twee niet afgebouwde schepen oprui-
men, daar deze op de werf waren verrot.
Aan zijn eerste schip verdiende hij f 500 maar hij moest hypo-
theek verlenen aan de koper van het schip. En toen hij voor de 
tweede keer bij de koopman kwam om hout, zei de koopman 
dat hij het niet bezwaarlijk vond om de hypotheekbrief als be-
taling te aanvaarden en zo kon hij dus opnieuw hout krijgen.
In deze opgaande tijd bleken schippers wel te bewegen om 
een kleine boot te verkopen en een grotere op stapel te laten 
zetten. Het was daarbij de gewoonte dat de schipper heel de 
tijd van de bouw van het schip op de werf rondliep om toe te 
zien, dat er geen verkeerde plank aan zijn schip kwam. Indien 
dan bleek, dat de betreffende schipper weer snel afbetaalde 
bijvoorbeeld 16 à 17 % per jaar, dan kwam al spoedig de vraag 
van de scheepsbouwer: ‘Schipper zullen we het schip maar ver-
kopen? Dan bouw ik U weer een grotere’. 
En zo ging het Jelle voor de wind en bouwde hij vele schepen. 
Zo bouwde hij ook schepen voor de firma W.A. Scholten waar-
uit zijn goede reputatie bleek.
Toen hij op deze manier f 5.000 losgeld bij elkaar had, kocht 
hij hiervoor een winkelhuis voor zijn moeder en zuster en zei 
tegen hen: ‘Ziezo, als jullie nu goed oppassen kunnen jullie je 
eigen kost verdienen’.

Jelles vermogen werd op zeker moment op acht ton geschat 
en er werd beweerd, dat hij bij zijn dood elk van zijn zeven kin-
deren een ton heeft nagelaten.
Dat Jelle Gerrits Berg een ondernemend man moet zijn ge-
weest blijkt ook wel uit het grote aantal schepen dat hij heeft 
gebouwd. Omstreeks 1853 liepen onder andere de volgende 
schepen van stapel: de schoenerkof ‘Jantje Berg’ (bouwjaar 1852, 
119 ton), de schoenergaljoot ‘Ettje Berg’ (bouwjaar 1853, 103 ton) 
en het kofschip ‘Anke Berg’ (bouwjaar 1853). Deze drie schepen 
zijn genoemd naar de drie dochters van Jelle Gerrits.

Harry Berg

Noten
1. Jelle was de zoon van Gerrit Feddes, geboren Sappemeer 1745 en overleden 30 

mei 1809, en Anke Jacobs, geboren Sappemeer 1754 en overleden 1 juli 1845.
2. Willem Berg, 1888-1970.
3. In voorgaande eeuwen kwamen inwoners van Westfalen in de zomerperiode 

werken bij de boeren in Nederland. Deze mensen werden Veelinks of ook wel 
Hannekemaaiers genoemd. Veelink heeft een enigszins negatieve klank.

2. Advertenties over de scheepsbouwactiviteiten van Jelle G. Berg

De foto van Jelle G. Berg is gemaakt ter gelegenheid van diens 50-jarig hu-
welijk met Anje W. Huizinga, waarschijnlijk door Roelof Jacobs Berg, 1805-
1891, de eerste fotograaf te Sappemeer.
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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  
GNredactie@ngv.nl onder vermelding van “Digitaal”. 
    Redactie: Frits van Oostvoorn (ad interim) mmv Antonia Veldhuis.

Digitaal

Online onderzoek naar een militair 
uit Napoleon’s ‘Grande Armée’

Napoleon Bonaparte heeft in de jaren tussen 1803 en 1815 een enorm leger 
opgebouwd, dat bestond uit militairen van diverse nationaliteiten, waaronder 
minstens 25.000 personen uit het huidige Nederland. Ik gebruik met opzet het 
woord ‘personen’ en niet slechts ‘mannen’, omdat ook een onbekend aantal vrouwen 
de veldtochten heeft meegemaakt als marketentster, wasvrouw of anderszins.1 
Kortom het zoeken naar voorouders in deze bron kan zeer waardevolle genealogische 
informatie opleveren. In december 2013 heeft het Franse Ministerie van Defensie 
de stamboeken van personen in het leger van Napoleon online geplaatst. Deze 
‘registres matricules’, die bewaard worden bij de Service Historique de la Défense 
te Vincennes (Parijs), maken deel uit van een totaal aan 25.000 registers, die 
de periode 1706-1909 omvatten. Men is begonnen met het publiceren van de 
militaire inschrijvingen uit (ongeveer) de periode van het Eerste Franse Keizerrijk 
onder Napoleon (1803-1815), de zogenaamde sous-séries GR 20 YC et GR 21 YC, 
die betrekking hebben op de Keizerlijke Garde (Garde Impériale) en de Infanterie 
regimenten (‘Les Régiments de Ligne’). De hier opgeslagen informatie opgeslagen 
wordt (gratis) beschikbaar gesteld op de website ‘Mémoire des hommes’. Dit artikel 
wil een korte handleiding bieden bij het zoeken in de stamboeken op deze site.
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De stamboeken 

Voordat men gaat zoeken is het belangrijk om te weten welke 
informatie nu precies beschikbaar is gekomen en waar wij bij 
ons onderzoek op moeten letten. We moeten ons realiseren 
dat slechts een deel van de persoonsregistratie van het leger 
van Napoleon online is gezet. Het gaat weliswaar om de om-
vangrijke Garde van de keizer en meer dan 150 linieregimen-
ten (infanterie), maar nog niet via internet zijn beschikbaar de 
stamboeken van de cavalerie, artillerie, lichte infanterie, ge-
nie, gendarmerie, trein, koloniale troepen en geneeskundige 
dienst. Wel online staan de artillerie, cavalerie, genie en ande-
re eenheden van de Keizerlijke Garde.
We moeten er bij ons onderzoek rekening mee houden dat 
het hier in merendeel gaat om stamboeken van soldaten en 
onderofficieren. Weliswaar bevatten sommige stamboeken 
inschrijvingen van officieren, maar het overgrote deel van de 
officieren kent een eigen registratie (sous-série YB), die voor-
alsnog alleen in de studiezaal van het archief in Vincennes is te 
raadplegen. Marinepersoneel valt ook buiten het bestek van 
de website en wordt in dit artikel niet verder behandeld.
De reeks stamboeken van de 'regimenten infanterie van linie' 
is niet compleet. Zo ontbreken bijvoorbeeld de stamboeken 
van het 146e Régiment de Ligne, dat in januari 1813 is gevormd 
uit (onder andere) het 88e cohort van de Nationale Garde, 
dat bestond uit militairen van Nederlandse afkomst. Het in-
schrijvingsregister van het 88e cohort is overigens wel be-
waard, maar staat (nog) niet online (matricule 23 YC 156). De 
informatie in de stamboeken zelf is ook niet altijd nauwkeurig 
bijgehouden. Het komt zelfs voor dat slechts een naam is inge-
vuld en verder niets. De basisgegevens zijn doorgaans redelijk 

goed bijgehouden (afkomst, ouders, signalement), maar de 
laatste kolom vaak niet. En het is juist die laatste kolom die 
cruciale informatie zou moeten bieden over vertrek bij het 
korps, overlijden, vroegere eenheden, verwondingen en veld-
slagen. Van talloze militairen die later als vermist zijn opgege-
ven, vinden we niets aangetekend over een eventuele reden 
van vermissing of zelfs maar een vermelding van deelname 
aan een veldslag.
In het eerste deel van een serie stamboeken van een regiment 
treffen we meestal een korte geschiedenis van de eenheid aan, 
de ‘Notice pour servir à l’historique du Corps’. Daarin wordt ver-
meld wanneer het regiment is opgericht, uit welke voormalige 
eenheden het is samengesteld en welke veldslagen het heeft 
meegemaakt. Een militair - vrijwilliger of dienstplichtige - kon 
in een willekeurige eenheid binnen het leger worden geplaatst, 
maar over het algemeen zijn er bepaalde regimenten die veel 
mannen uit een bepaalde streek of regio herbergen. Het groot-
ste gedeelte van het huidige Nederland is in 1810 ingelijfd bij 
het Franse keizerrijk en vanaf die tijd gold boven de grote 
rivieren de conscriptie of dienstplicht. Voor België en Neder-
land beneden de rivieren (inclusief Zeeuws-Vlaanderen), was 
na de eenwording met Frankrijk in 1795 de dienstplicht al in 
1798/99 begonnen.

In de volgende legereenheden vinden we veel Nederlanders:
- Het 123e t/m 126e Régiment de ligne, of Infanterie;
- In mindere mate ook in het 65e en 72e Régiment van Linie;
-  Het 2e regiment Lansiers van de Garde (de ‘Rode Dragonders’: 

officieel genaamd ‘2e Régiment de chevau-légers lanciers de 
la Garde Impériale’);

- Het 2e (later 3e) regiment Grenadiers van de Oude Garde;

1. Screenshot van de website ‘Mémoire des hommes’
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-  De Pupillen van de Garde;
-  De Gardes d’Honneur (deel van de cavalerie van de Garde: 

voornamelijk rijkeluiszoontjes).
Dit overzicht betreft slechts de ‘Nederlandse’ eenheden die nu 
online staan. Node gemist worden nog de stamboeken van het 
33e regiment lichte infanterie, het 14e regiment Kurassiers, het 
11e regiment Huzaren en het 14e (hoofd-)bataljon van de artil-
lerietrein.

Zoeken in de stamboeken

Helaas is er (nog) geen centrale index beschikbaar op de na-
men van de militairen in de stamboeken. Achterin een stam-
boek bevindt zich meestal een register op achternamen. Deze 
registers zijn alfabetisch-chronologisch, wat wil zeggen dat 
slechts op de eerste letter van de naam is geïndexeerd. Men 
doet er goed aan alle namen met een bepaalde beginletter 
door te nemen. Achternamen met voorvoegsel werden gealfa-
betiseerd op de eerste letter van het voorvoegsel, dus Van den 
Berg onder V. Voornamen werden vaak verfranst en hetzelfde 
geldt voor plaatsnamen (Bois le Duc, La Haye, Groningue).
Indien bekend is bij welke regiment een militair diende, dan is 
opzoeken redelijk eenvoudig.2 Nog eenvoudiger is het wanneer 
men ook de datum (ongeveer) van de indiensttreding weet. De 
inschrijvingen in de stamboeken zijn namelijk chronologisch. 
Volgorde van handelen:
1.  Ga naar de website: 
 www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.

2.  Ga naar het onderdeel Parcours individuels.
3.  Kies Registres matricules de la garde impériale et de l’in-

fanterie de ligne.
4.  Klik nu op het blauwe vlakje met het vergrootglas Faire 

une recherche. U komt nu in een zoekscherm, waarbij het 
helaas niet mogelijk is om op persoonsnaam in de stam-
boeken zelf te zoeken. Het zoeken in dit scherm beperkt 
zich tot woorden uit de catalogus of inventaris van de 
stamboeken.

5.  Kies daarom voor Consulter l’état des fonds. Op het scherm 
dat u nu te zien krijgt, is links de keuze mogelijk tussen de 
stamboeken van de Garde (GR 20 YC) en die van de infante-
rie van linie (GR 21 YC). We kiezen nu even voor de Garde.

6.  Vervolgens klikt u op de blauwe tekst Consulter l’instru-
ment de recherche. Dan krijgt u links weer een keuzemenu. 
Kies hieruit (bijv.) Gardes étrangères. 1806-1814. Weer een 
keuzemenu, kies nu voor Ex-Garde Hollandaise. 1810-1812, 
dat is de oude koninklijke Garde van Lodewijk Napoleon. Er 
blijft nu slechts één stamboek over, dat van de veteranen. 

7.  Klik ook daar weer op en dan eindelijk (!) verschijnt de 
blauwe tekst Consulter les images. Daarmee komt u bij 
de scans. U kunt bladeren met de pijltjes rechtsonder. Het 
dubbele pijltje brengt u tien pagina’s voor- of achteruit. In 
het invulveld kunt u ook een willekeurig nummer invoeren. 
De nummers in dat veld komen niet helemaal overeen met 
de paginanummers van het stamboek. Meestal moet u en-
kele pagina’s verder bladeren om de gewenste pagina op 
het scherm te krijgen.

2. Parade voor Château de Vincennes. Jan de Ruiter, Geloot voor Napoleon, 2013.
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Index is in ontwikkeling
In Frankrijk is men bezig met het samenstellen van een data-
base als index op de stamboeken. Dit gebeurt via de website 
GeneaWiki (http://fr.geneawiki.com). Zoek op de homepage 
bij ‘rechercher un article’ naar ‘project registres matricules’. 
Daar kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger bij initiator 
Claude Valleron.
Een Nederlands initiatief is dat van Frank van de Velde, op zijn 
website www.famvandevelde.nl. Kies in het linker menu voor 
‘digitale bronnen’, vervolgens ‘nationale militie’ en dan ‘Franse 
overheersing’. Van de Velde beperkt zich tot de ‘Nederlandse’ 
regimenten en heeft al een aantal stamboeken in PDF-vorm 
beschikbaar.

Niet gevonden. Wat dan?

U kunt altijd nog naar Parijs (Vincennes) afreizen om de stam-
boeken te raadplegen die nog niet online staan. Maar u moet 
zich realiseren dat het zoeken is naar een speld in een hooi-
berg als u niet weet in welk regiment een persoon heeft ge-
diend. Bovendien hebt u een ‘carte de lecteur’ nodig en moet 
u vooraf reserveren (in de zaal zijn circa 60 zitplaatsen).3 Op 
de dag zelf mag u maar een beperkt aantal (vijf archiefnum-
mers per dag) archiefstukken raadplegen. Voor alle informatie 
zie de website van de SHD (Service Historique de la Défense) 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr.
Een mail sturen is niet aan te bevelen, want die blijft meest-
al onbeantwoord, zeker als men schrijft in een andere taal 

dan Frans. Brieven worden wel beantwoord, maar vaak krijgt 
u slechts in uiterst beleefd Frans te horen dat u te allen tijde 
welkom bent in Vincennes om zelf onderzoek te doen. Wilt u 
dit toch doen, het postadres is: SHD, Château de Vincennes, 
Avenue de Paris, 94306 Vincennes Cedex, Frankrijk

Tot slot

Nog een laatste tip: blijf als onderzoeker altijd kritisch, ook 
met gegevens uit de stamboeken. In een aflevering van het 
tv-programma ‘Verborgen Verleden’ ging Lenny Kuhr in Parijs 
op zoek naar haar militaire voorouder Jan Jacob Filarski. In het 
stamboek stond bij hem vermeld in de laatste kolom: ‘mort au 
champ d’honneur’ (gestorven op het veld van eer). Toch is hij la-
ter te Amsterdam teruggekeerd en daar getrouwd. Zijn been 
was afgeschoten door een kanonskogel in de slag bij Dresden 
(1813). Na amputatie zwierf Filarski door Europa en kwam uit-
eindelijk weer thuis.

Bas Lems

3. Marticules 72e Régiment de ligne, 4 mars 1813

Noten
1. Zie bijv. Bas Lems, ‘Vrouwen in het leger van Napoleon’. Thema Tijdschrift, jrg 2, 

nr 1 (2012) 70-74. Ook gepubliceerd op de website IsGeschiedenis.nl.
2. Met de naamregisters moet men echter ook oppassen omdat deze niet altijd 

volledig zijn. Uit een steekproef met een paar namen van dienstplichtigen in 
het 72ste Regiment de ligne bleek de naam (ook varianten) niet in het register, 
maar wel in het stamboek te worden vermeld (Redactie).

3. Bron: Jan de Ruiter, Geloot voor Napoleon, 2013, blz 29.
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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 Joost Welten, Antihelden. Bijzondere levens van gewone 

mensen uit de tijd van Napoleon, (2015), 383 p., ill., index; 
uitgave van WBooks B.V. Zwolle, ISBN 978-94-625-8076-3, 
informatie via info@wbooks.com.

Het is 2015 en we worden daarom overspoeld met boeken 
over Napoleon. In juni van dit jaar was het immers tweehon-

derd jaar geleden dat 
deze keizer definitief 
verslagen werd bij Wa-
terloo. Veel van de boe-
ken gaan over de kleine 
keizer. Je kunt alles weer 
eens opnieuw lezen over 
zijn opkomst, zijn greep 
naar de macht, zijn vele 
veldslagen. Veel boeken 
over de ‘grote’ geschie-
denis, die van keizers, 

koningen en generaals. Maar wat voor effect hebben al die 
gebeurtenissen gehad op gewone mensen? De periode 1795-
1815 was er een van grote veranderingen, van grote gebeurte-
nissen die vele duizenden mensen meegesleurd heeft. Soms 
omdat ze moesten vechten als soldaat, soms omdat door de 
blokkade van de kust en de zeeoorlogen handel en visserij 
grotendeels stil viel. Bestuurlijke veranderingen, waaronder 
de bij genealogen zo bekende burgerlijke stand. Joost Welten 
is bij uitstek een van de auteurs die oog heeft voor de verha-
len van ‘gewone’ mensen. Zijn werk In dienst voor Napoleons 
Europese droom, De verstoring van de plattelandssamenle-
ving in Weert is daarvan een goed voorbeeld. Je zou wensen 
dat iedere dorpsgemeenschap op deze manier beschreven 
was. Maar dat terzijde, want het onderwerp van deze bespre-
king is zijn laatste boek Antihelden. En ook hier zijn gewone 
mensen het onderwerp, mensen die zonder er om gevraagd 
te hebben meegesleurd worden in de gebeurtenissen van 
hun tijd.
Naast een inleiding telt het boek vijftien hoofdstukken waar-
in steeds een persoon of onderwerp centraal staat. De inlei-
ding schetst het kader waarbinnen de andere verhalen zich 
afspelen. Die kunnen variëren van de droevige geschiedenis 
rond het overspel met tragische afloop van de vrouw van de 
Franse officier Jacques Lemoine, naar de plannen voor het 
graven van het Grand Canal du Nord, een geplande verbin-
ding tussen Antwerpen en de rivier de Rijn. In dit hoofdstuk 

wordt bijvoorbeeld uitvoerig aandacht besteed aan de positie 
van de arbeiders en hun werk. Een ander verhaal vertelt van de 
omzwervingen van de Roermondse Ida Maria Josepha Jans-
sens, die door haar huwelijk met de Franse kapitein Charles 
Deleissègues door heel Europa zwerft; ze keert met haar 
tweede echtgenoot Jan van den Broeck weer naar de om-
geving van Roermond terug. Maar voor haar zal door haar 
omzwervingen het leven nooit meer zijn geweest zoals ze 
dat als meisje in Roermond had beleefd. Amusant wordt in 
een ander verhaal de zinsnede neergepend door Jan van der 
Schell in een brief aan zijn vrouw over de charge die ‘kleine 
Jan’ uitvoert bij het zien van het portret van zijn echtgenote 
Gesina Braam (in de correspondentie soms liefdevol met de 
koosnaam ‘Dutje’ aangeduid). Ik laat de lezers hier verder 
maar raden naar de identiteit van ‘kleine Jan’. Een andere Jan, 
een gewone soldaat Jan Zuijdmeer zwerft als een ware ‘Jan 
Soldaat’ door Europa, echter zonder ooit gevochten te heb-
ben. Met hem en zijn kompaan Jan Pieter Booyenga loopt het 
niet goed af. Ze deserteren uit het Franse leger en gaan op 
weg naar huis, zonder er ooit te komen: ze overlijden ver van 
huis – vermoedelijk van uitputting – net voor Kerst 1813 in 
Sint Joost. De ouders van Jan hebben tragisch genoeg nooit 
iets vernomen over het einde van hun zoon. Voor hen bleef hij 
tot aan hun dood vermist. Bij een oorlog horen naast doden 
en gewonden ook krijgsgevangenen. Ook daarover is een ver-
haal te vinden, over Hendrik Stolte, hij kwam als krijgsgevan-
gene in Engeland terecht.
Het mag duidelijk zijn dat het boek een gevarieerde inhoud 
heeft. Voor elk wat wils; of moet je toch gewoon maar alle 
verhalen lezen? Een straf is dat beslist niet, omdat Welten 
een plezierige manier van schrijven heeft. Een perfect boek 
wordt echter nooit geproduceerd. Het nadeel van deze uit-
gave is dat het een ‘eetkamertafel boek’ is. Het is luxe uitge-
voerd, en daardoor zwaar geworden. Geen boek om op een 
donkere winteravond op te pakken en je daarmee in je luie 
stoel te nestelen. Dat is gezien de inhoud wel jammer. Maar 
wie dat beperkte nadeel voor lief neemt heeft een boek 
waarin het lekker lezen is, en bovendien is het genieten van 
de fraai uitgevoerde lay-out met mooie afbeeldingen. Wat 
dat betreft past het uitstekend in de traditie van de uitge-
verij. Voor wie nu eens niet wil lezen over Napoleon, wereld-
politiek en technische verhalen over veldslagen, maar wel 
geïnteresseerd is in de periode 1795-1815 is deze publicatie 
bijzonder aan te bevelen. Dit boek is binnenkort aanwezig in 
het Verenigingscentrum.
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Boeksignaleringen

 Ї Gerrit Boeijinga, Boeijinga / Boeijenga. Genealogie van 
een Sneker familie in zes generaties, Sneek 2012, 325 p., 
ill., index; uitgave in eigen beheer.

Deze goed uitgevoerde genealogie behandelt een bijzondere 
familie. Stamvader is Albert of Albart Buijink (ook wel Boeing), 
die we in 1795 als soldaat in garnizoen in Sneek aantreffen. 
Naast eigenaar van een uitgeverij werd deze familie vooral ook 
bekend door enkele gereformeerde predikanten, en de beken-
de architect Berend Tobia Boeijinga (1886-1969); deze was de 
ontwerper van verschillende gereformeerde kerken, in een 
geheel eigen stijl. Het boek levert naast de personalia van de 
behandelde familieleden zeer veel achtergrondinformatie. De 
illustraties zijn prachtig uitgevoerd, wat zeker bijdraagt aan de 
goede indruk die dit boek achterlaat.

 Ї Peter J.H. van den Berg, René Descartes in Egmond 1643-
1649, Egmond-Binnen 2014, 157 p., ill., geen index; uitgave 
in eigen beheer, ISBN 978-90-78837-00-8.

De uit Frankrijk afkomstige filosoof en wiskundige René Des-
cartes heeft genealogisch gezien in Nederland weinig sporen 

achtergelaten. Zijn kind, 
verwekt bij Helena Jans 
van der Stroom, overleed 
jong; met de moeder was 
hij niet getrouwd, en hij 
overleed in Zweden. Dat 
er toch nog genoeg over 
hem te vertellen valt, ook 
voor hen die niet direct in 
filosofie geïnteresseerd 
zijn bewijst dit boek. De 
auteur heeft gepoogd 
om aan te geven waar-
om Descartes juist voor 
Egmond als woonplaats 
koos. Op het eerste ge-

zicht wellicht niet de meest logische plaats om te gaan wo-
nen. Hij heeft geprobeerd de netwerken bloot te leggen rond 
de bekende filosoof. Al doende vertelt hij boeiende verhalen 
over de geschiedenis van Egmond en over een aantal van de 
toonaangevende inwoners van de Republiek uit de eerste helft 
van de zeventiende eeuw. Een interessant verhaal met veel bij-
zonderheden, ook over Egmond. Interessant voor hen die ge-
interesseerd zijn in Descartes, en voor hen die belangstelling 
hebben voor het Egmond van de zeventiende eeuw.

 Ї J. Breggeman, Stamboom van de familie Klooster, Cas-
tricum 2012, 50 p., ill., index; uitgave in eigen beheer.

Een eenvoudige uitgave van de genealogie van een familie 
Klooster, afstammend van Adam Klooster (ook wel Clooster 
/ Kloster), die rond 1719 in Kleef geboren moet zijn. Zijn zoon 
Pieter Adamsz Klooster kwam zoals zoveel Duitsers naar Ne-
derland, en vestigde zich in Beverwijk. Zijn nazaten kwamen 

grotendeels in de Zaanstreek terecht. De uitgave werd ver-
zorgd ter gelegenheid van de 97e verjaardag van de moeder 
van de samensteller.

 Ї Antony Vaandrager, Het goud van Lucardie, 2013, 180 p., 
ill., geen index; uitgave in eigen beheer via Uitgeverij De 
Zaak Akkerman.

Deze publicatie is geen genealogie, maar een verzameling 
biografische artikelen. De samenhang wordt gevormd door 

de verwantschap van de 
behandelde personen. 
Ze behoren allemaal 
tot dezelfde familie en 
stammen af van Jan 
Steven Lucardi uit Den 
Bosch. Hij trouwt daar 
in 1747 met Wilhelmina 
Smits. Jan Steven werd 
in 1716 gedoopt als zoon 
van Johannes Stephan 
Lücks en Anna Maria 
Penden; de familie is af-
komstig uit Saksen. De 
auteur verwondert zich 
in het verhaal over Jan 

Steven over het feit dat de dochters uit diens huwelijk in de 
gereformeerde kerk werden gedoopt (het kerkgenootschap 
van zijn echtgenote), en zijn zoon in de lutherse kerk (zijn kerk-
genootschap). Dat is echter niet ongebruikelijk als man en 
vrouw uit verschillende kerken afkomstig zijn. Op de pagina’s 
8 en 9 staat een genealogische tabel, waarin de onderlinge 
verwantschap van de in dit boek behandelde personen wordt 
weergegeven. In de tabel staat bovendien bij elke persoon in 
welk hoofdstuk diens verhaal wordt verteld. Opvallend is dat 
veel leden goudsmid waren, militair of handelden in vlas.

 Ї Jan de Jonge, Het eiland Tholen in de Franse Tijd 1810-
1813. Deel 1, (2013), 112 p., ill.; uitgave in eigen beheer.

Jan de Jonge geeft in deze publicatie veel algemene informatie 
over de beschreven tijd, maar hij geeft ook een inkijkje in de 

administratieve wereld 
van het eiland Tholen in 
die tijd. Dat klinkt een 
beetje saai. Maar juist 
door de ware hausse aan 
vragen door de centrale 
administratie is over de 
periode 1795-1813 veel 
papier geproduceerd. 
En hij die het geduld kan 
opbrengen al deze stuk-
ken door te nemen, vindt 
daarin veel boeiend ma-
teriaal. Verwacht als re-
sultaat van je onderzoek 



470  –  Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 11

niet altijd pagina’s vol materiaal dat over een enkele voorou-
der gaat. Dat soort materiaal vind je soms wel, maar veel vaker 
vind je kleine sporen, die overigens niet minder aardig of boei-
end hoeven te zijn. De Jonge vertelt hier en daar een verhaal 
over een specifieke persoon, en geeft bovendien overzichten 
van de ‘conscrits’, ofwel de mannen die werden opgeroepen en 
gekeurd voor de legers van Napoleon. Daar zitten soms verras-
sende gegevens in. Zo wist ik dat Anthonie Soetens, een oom 
van mijn overgrootmoeder jong was overleden. Onwillekeurig 
vraag je dan wel eens: waaraan zou hij zijn overleden? Het blijkt 
dat hij werd afgekeurd, als lijdende aan een nierziekte. Op 29 
september 1813 overleed hij op vijfentwintigjarige leeftijd. Een 
ander familielid Johannis van Duiven, werd afgekeurd wegens 
een gebrek aan zijn voet; platvoeten of iets anders, daar kom 
je dan weer niet achter. Maar goed, iets is altijd beter dan niets. 
Dat geluk van afkeuren had niet mijn voorvader Flip Quist, die 
werd goedgekeurd. Heeft hij dienst moeten doen? Geen idee, 
dat moet ik nog eens uitzoeken. Een aanbevolen boek voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het eiland 
Tholen. Dit boek is niet aanwezig in het Verenigingscentrum.

 Ї Th. Wijnker, Nakomelingen van Frederik Wijnker / Wen-
ker en Lijsbeth Werner, Schoorl 2012, 388 p., ill., index; uit-
gave in eigen beheer via Uitgeverij Pirola, Schoorl, ISBN 
978 90 6455 6982.

Een gedegen boek dat uiteen valt in twee delen, een verha-
lend gedeelte en een genealogisch gedeelte. Het verhalende 

gedeelte behandelt een 
aantal familieleden met 
hun gezin, het genea-
logisch gedeelte heeft 
deels een uitwerking in 
de vrouwelijke lijn. De fa-
milie is afkomstig uit Vel-
trup (Duitsland, Westfa-
len). Friedrich Wintker 
trouwt daar in 1779 met 
Angela Elisabeth Wer-
ner. Haar voorgeslacht 
is verder te traceren als 
bewoners van de boer-
derij Wernerhof. Waar 
Friedrich vandaan kwam 

blijft onbekend. Rond 1786 trok het echtpaar naar West-Fries-
land, waar hun nakomelingen snel opgenomen werden in de 
omgeving. Een familie van veeboeren.

 Ї Arnold Spee, Gerard Spee en René Spee, m.m.v. Jacques 
Spee, Familie Spee van Kessel, Amsterdam 2014 (2 delen), 
158 en 19 p. (deel 1), 116 en 15 p. (deel 2), ill., index; uitgave in 
eigen beheer, ISBN 978-90-822629-01-1 (deel 1) en ISBN 
978-90-822620-1-8 (deel 2), informatie aspee@telfort.nl.

Voor deze beide delen is beslist veel onderzoek gedaan. 
Uit de inleiding blijkt dat dit overigens slechts een deel van 
de gegevens is die over deze familienaam te vinden zijn. 

Gekozen is om in deze 
twee delen een familie 
Spee uit Kessel te be-
handelen. In deel 1 de 
‘tak van Lennart’ en in 
deel 2 de ‘tak van Jacob’ 
en de ‘tak van Willem’. 
In deel 1 zijn bovendien 
nog een drietal uitwer-
kingen in de vrouwe-
lijke lijn opgenomen, 
Joanna Christina Spee 
(1908-1980) en Gerhard 
Wilhelm Sieben, Anna 

Maria Francisca Spee (1909-1992) en Hermanus Bloemers, 
en Elisabeth Gertrudis Spee (1921-1981) en Theodorus Hen-
drikus Gitmans. Ieder deel heeft voorin een schematische 
voorstelling van de behandelde familie, waarbij elke tak 
een eigen kleur heeft gekregen. Elk deel wordt afgesloten 
met een opsomming van de behandelde tak per generatie. 
Wat ik goed vind is het plaatsen van de generaties tegen 
de achtergrond van het gebied waar ze woonden, en de 
gebeurtenissen die toen speelden. Op die manier krijgt de 
genealogie meer ‘diepte’. Omdat de drie takken gezamenlij-
ke voorouders hebben – ze komen van een gemeenschap-
pelijke stamvader – hebben beide delen in het begin exact 
dezelfde tekst. Dat maakt een wat vreemde indruk, hoewel 
ik me wel kan voorstellen dat het handig is voor iemand 
die slechts een van beide delen wil aanschaffen. Een ander 
vreemd punt is de nummering van de bladzijden. Deel 1 is 
genummerd 1001-1159 (en het genealogisch overzicht nog 
apart genummerd 1-19). Deel 2 is genummerd 2001-2117 
(het genealogisch overzicht apart 1-15). De noodzaak daar-
van ontgaat me volkomen en ik kon zo snel ook geen uitleg 
vinden waarom daar voor gekozen is; mogelijk is hier voor 
gekozen om dubbele paginanummering per deel te voorko-
men. Op zich is dit echter overkomelijk.
Waar ik wat meer problemen mee heb is de bewijsvoering 
bij de oudere generaties. Er wordt niet altijd duidelijk aan-
gegeven waarom men meent dat de ene generatie afstamt 
van de andere. Als voorbeeld kan dienen de afstamming 
van Thijs Spee, die circa 1531 in Kessel woonde. Er wordt ge-
zegd dat hij ‘waarschijnlijk de zoon van Henrick of Jan Spee 
uit Baarlo’ is. Maar in het generatieoverzicht aan het einde 
blijkt van die twijfel niets, want daar wordt hij opgevoerd 
als zoon van Henrick Spee. Nu is iemand natuurlijk of de 
zoon van Henrick, of de zoon van Jan. Van beiden kan niet. 
Maar als in dezelfde publicatie op de ene plaats onduide-
lijkheid lijkt te zijn wie de vader is, terwijl dat op de andere 
plaats niet het geval is, dan staat dat slordig en zorgt het 
voor onduidelijkheid bij de lezer. Als inmiddels duidelijk is 
dat hij de zoon van Henrick moet zijn, dan moet dit aan de 
hand van bewijzen of van aanwijzingen worden toegelicht; 
en die toelichting vond ik niet. En dat zag ik bij de oudere 
generaties vaker zo. Vermoedelijk zal aangenomen kunnen 
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worden dat de ene persoon van de andere afstamt op basis 
van registratie van onroerend goed of een belastingkohier. 
Voor 1600 worden meer afstammingen op die manier aan-
nemelijk gemaakt of bewezen. In deze publicatie blijft dat 
een beetje in het midden hangen. Gezien alle inspanning die 
duidelijk geleverd is om tot deze opstelling te komen is dat 
te betreuren.

 Ї E.K. Kam, Levensloop van Joannes Josephus Kam. 1796 
Woudenberg – Rotterdam 1889, 2014, 17 p., ill., index; uitgave 
in eigen beheer, informatie e.k.kam@hccnet.nl.

De hoofdpersoon van deze levensloop was zoon van een pre-
dikant, Samuel Kam. Zelf studeerde hij ook theologie, net als 

zijn oudere broer. Jan 
Kam werd predikant in 
Drunen (1823), en ver-
volgens in Oud Alblas, 
en in 1852 in Delfshaven. 
Al doende wordt het 
verhaal van Jan en zijn 
familie verteld. Wat ont-
breekt is een overzicht 
waarin globaal de fami-
lierelaties zijn aangege-
ven. Daardoor kan het de 
lezer af en toe een beetje 
duizelen van de namen.

 Ї G.J. de Vries en E. Reijngoud-Posthuma, Genealogie van 
de familie Zult, 2014, 327 p., ill., index; uitgave in eigen be-
heer, via Uitgeverij Pirola, Schoorl, informatie reijngoud@
zonnet.nl.

Er was eens ... , zo begint deze uitgave. Een sprookje is het 
echter niet, maar wel een gedegen uitziende genealogie 
van de familie Zult, die afstamt van Sjoerd Jeltes, wiens 
zoon vervolgens als Jelte Sjoerds Zult door het leven ging. 
De stamouders Sjoerd Jeltes en Trijntje Minzes zijn buiten 
hun namen vooralsnog onbekend gebleven. In de overlij-
densakte van hun zoon staan ze vermeld, en daarin staat 
ook dat hij geboortig is van Munnekezijl; ook andere bron-
nen wijzen op een afkomst uit die richting. Zijn geboorte 
of doop is echter niet gevonden. Jelte vestigde zich in IJlst, 
en vanuit deze plaats ontwikkelt de historie van de fami-
lie zich. Het is de samenstellers gelukt om van het geheel 
een aantrekkelijk boek te maken. Ruim geïllustreerd en 
voorzien van allerlei familieverhalen. Het ene verhaal wat 
langer, het andere wat korter. Zo gaat dat nu eenmaal. Door 
die familieverhalen wordt het aantrekkelijk voor een bre-
der publiek dan de genealoog die alleen geïnteresseerd is 
in namen en data.

 Ї J.F. Krips, Gabe Doedes: Stamvader van een talrijke 
Fries / Groningse familie, Tuk 2015 (2 delen), 297 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer, informatie J.F. Krips, De 
Heerlijkheid 88, 8334 SR Tuk.

De naamgever van deze 
familie werd geboren 
te Wouterswoude en 
trouwde omstreeks 
1612 met Martien Lou-
rens. De eerste vijf 
generaties leefden 
met een patroniem. Er 
worden in de genealo-
gie geen bijzonderhe-
den gegeven over de 
opgevoerde personen, 
waarmee het een be-
trekkelijk eenvoudige 

genealogie is geworden. Bij de naamsaanneming in de 
periode 1811-1825 kozen de mannelijke nazaten van Gabe 
Doedes niet minder dan veertien verschillende familiena-
men: Talsma, de Jong, Meindertsma, Sandijk, Jellema, de 
Vries, Damstra, Suidema, van der Schaaf, Boorsma, Bijma, 
Schuitema, Klopstra en Postma. Hierop gaat de auteur iets 
dieper in, waarbij jammer is dat hij hier het misverstand in 
leven houdt dat sommige door ons als merkwaardig geken-
schetste namen juist in deze tijd ontstonden omdat men de 
naamsaanneming niet serieus zou hebben genomen. Over 
het algemeen is dat onjuist gebleken. Dat gaat zeker op 
voor de door hem genoemde naam Naaktgeboren, die al 
een paar honderd jaar ouder is dan 1811.

Verder ontvingen wij
Els Kloek, 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, 
Nijmegen 2013 (2e druk); 1555 p., ill., index; uitgave Uitgeverij 
Vantilt, ISBN 978 94 6004 141 9.
Hans Kooger, Joods leven in Doesburg, Zutphen 19081, 96 
p., ill., geen index; uitgave van Walburg Pers, Zutphen, ISBN 
906011.076.5; met fragmentgenealogieën van de fami-
lies Van Bingen, Cohen, Gomper(tz)s, Groenheim / Groen-
hij(eim), Wolff.
Frans Holtkamp, Cees Holtkamp, Martin Holtkamp, Marcel 
Leechburch Auwers, Holtkamp, een familie uit duizenden, 
[2010], 172 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer.
Jan Verburgt, Mijn verhaaltje over 1940-1945, [1990], 53 p., 
ill., geen index; uitgave in eigen beheer; betreft de oorlogs-
herinneringen van de schrijver.
Tineke Hennevelt, Genealogie van Henrik Eijmberts (Hoks-
bergen), 2010, 9 p., geen index; uitgave in eigen beheer.

Rectificatie
In het septembernummer van Gens Nostra is in de boeken-
rubriek op pagina 357 onder ‘verder ontvingen wij’ bij de sig-
nalering van het dagboek van Jacobus Anthonie Meessen het 
e-mailadres van de auteur helaas foutief vermeld; het juiste 
adres moet zijn: poorter14@onsbrabantnet.nl.
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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 (werkvoorbereiding) en Rob Dix (Nederland, Scandinavië en 
coördinator).

Nederland
Kroniek van het land van de zeemeermin [Schouwen-Duive-
land], jg. 38, 2013. E. de Boo van Uijen: Brijdorpe in de late mid-
deleeuwen. De geschiedenis van een stad in Zeeland die nooit 
tot ontwikkeling is gekomen [slot Herkesteijn]; A. P. van Vliet: 
‘De jammerlijck geslagen visscherie’ [ondergang Zierikzee-
se vissersvloot in Eerste Engelse Oorlog]; H. Doeleman Hzn: 
Francois P.J. Was, de idealistische plattelandsheel- en vroed-
meester te Oosterland (Zld) in de 19e eeuw [1826-1900, exm. 
Van As; beschrijving familie: Blom, Duplessis, van Damme; F.P.J. 
Was: ‘Rozen van dit leven en doornen van ons ik’; geneagram]; 
B. Blikman-Ruiterkamp: Het leven van Pieter Mogge volgens 
een bijna vergeten schrijfster [teweten Lyte Engelberts, exm. 
Nepveu; haar familie en zoektocht naar Mogge]; J. Steenhof 
de Jong: Projectontwikkeling in crisistijd - De NV Land- en Ex-
ploitatie Maatschappij Nieuw Haamstede; A.M. Van Wely: Bur-
gemeester J. Schuurbeque Boeye (1891-1955) [bestuurder in 
crisistijd]; F. Beekman: Mijn zoon Gerrit [een onbekende sleu-
telroman over het Zierikzees lyceum omstreeks 1960].
 Idem, 2014. J. Kouwen: Een geschiedenis van Joodse inwo-
ners op Schouwen-Duiveland [vanaf 14e eeuw; Vega, Hocke, 
Rubens, Cohen, Salomons, Zadok, Frenk, van Oss]; A. Scheijde: 
Schipbreuk - déjà vu [gelijkaardige schipbreuken; de Crane, 
Sass, de Boer]; C.J.W. Prince: Het garnizoen van Zierikzee tij-
dens WO I, 1914-1918; H. Uil: Gevluchte schippers uit Heist en 
Zeebrugge in Zierikzee, 1915-1918 [Depaepe, Deschryver, De-
munter Ceijfs]; R.C. van Leeuwen: Dialect op Schouwen-Dui-
veland jaren dertig 20e eeuw; M. van den Broeke: Herstel, ver-
bouwing en restauratie van Slot Moermond 1900-1960 [van 
der Leck de Clercq, Vriezendorp]; A. Damman: De school van 
Burgh 1920-1969.

Leids Jaarboekje, 2014 nr. 106. D. de Boer, C. Brandenburgh: De 
vroegste geschiedenis van Leiden; H. Zuidervaart, V. Beurze: Sa-
muel Carolus Kechel ab Hollenstein (1611-1668) Wiskundige en as-
tronoom in de marge van academisch Leiden; M. Boers-Goosens: 
Weerbaar, wakker en waardig. De officieren op de schuttersstuk-
ken van Joris van Schooten voor de Sint Jorisdoelen in Leiden uit 
1626; R. van Maanen: Leiden 1813-1815, een stad vol onzekerhe-
den [verschuivingen in bestuur en instituties na vertrek Fransen]; 

B. Goudriaan: Maarten 
Jungmann (1877-1964)  
Schilder en bohemien; S. 
de Heuvel: ‘Hield Stand, 
Trots Wereldbrand’, S.G.  
van Looy en de uitgaven 
van A.W. Sijthoff’s Uitge-
versmij N.V. 1940-1945; A. 
Siebelt: Touwtrekken om 
de Leidse arbeiders [16 
februari 1943: Henk Wou-
denberg spreekt in de 
Stadsgehoorzaal].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 16, 2014-3. W. van Zijderveld: De 
gebroeders de Ruiter; R. Pijl: Een briefje uit het verleden [Ver-
vers]; R.A. Hendriks: Toen en nu [‘t Trefpunt]; R.F. van Dijk: Zwer-
vers met allure [Eckhardt, van Andel].
 Idem, 2014-4. M.H. Wittebol: De familie Lakerveld. ‘En toch 
zeer rijk, want ‘t was beregezellig’ [familiehistorie]; P. de Pater: 
De schijnwerper op Lakerveld 192 [boerderijgeschiedenis; Ver-
rips]; W. van Zijderveld: Toen en nu [de Vijfhuizen; van Straten].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 42, 2014-4. A.S.M. 
Patelski: Limburgse nazaten van Karel de Grote [3 hoofdtoe-
gangen (Aleidis Hoen van Hoensbroek, Jasper bastaardzn. van 
Roelman Hoen en Maria van Frankrijk) met 7 afstammings-
reeksen voor vele Zuidlimburgse families; van Hartzleben, de 
la Haye, Minis, Oostwegel, Dieteren, Rieu, van Langen].

De Maasgouw, jg. 133, 2014-4. A. de Ranitz: Louis Raemakers 
‘met pen en potlood als wapen’: politiek tekenaar van wereld-
faam in de Eerste Wereldoorlog; R.J.A. Janssens: Dwangevacu-
atie in Roermond en Maasniel 1944-1945 [een persoonlijke im-
pressie]; A.-J. Bijsterveld: Van Neanderthalers tot Habsburgse 
onderdanen. Limburg tot 1543.

Mars et Historia, jg. 48, 2014-4. W. de Ruiter: De geestelijke ba-
gage van een rechtschapen kapitein. De militaire vorming van 
Willem van Oranje (1533-1559); E. Coumans: Hollen of stilstaan. 
De oprichting van de Nederlandse generale staf in 1814; W.L. 
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Plink: Militaire traditie en militaire geschiedenis. Een overeen-
komst of een tegenstelling; B. de Groot: Pro gloria et patria. 
Het Duitse Marinekorps 1914-1918 [verv.].

Mededelingen Historische Kring West-Betuwe, jg. 42, 2014-2. 
H. Tevel: De grafsteen van drie vrouwen Van Varick in de Dikke 
Toren in Varik; H. Schouten: Markant uit de krant. Grote brand 
cafetaria Rumpt.
 Idem, 2014-3. M. IJzerman: De vroegste kerkelijke geschiede-
nis van Buurmalsen en Tricht; J. Daamen: De Hervormde gemeen-
te in Tricht; H. Schouten: Stationsrestauratie Geldermalsen.

Met gansen trou, jg. 64, 2014-7. B. Meijs: De Vlijmense boksclub 
Sport staalt spieren [Lammers, Doornbosch]; P.C. de Jongh: Een 
steekpartij in Elshout [van de Wiel, van Cuijck, 1749]
 Idem, 2014-8. B. Beaard: De postgeschiedenis van Haarsteeg 
[van Veluw, prinsen, Verbunt]; K. van den Oord: Chris Lith inspira-
tor restauratie vesting Heusden.
 Idem, 2014-9. B. Meijs, W. Schoonen: Het oude ambacht van 
koperslager blijft behouden; B. Beaard: Antoni Zielonko, één 
van de ‘Polen van Driel’ [Naliboki (Polen) 1915 - Drunen 1979]; N. 
Dircksens: De laatste hoeve (requiem voor een monument) [van 
Engelen, Flacard, Otten, Verboord].
 Idem, 2014-10. C. van der Meijden: Giersbergen is in het ver-
leden ontstaan als uithof van de abdij Ter Kameren bij Brussel; P. 
van Oosterhout: Spookgeschiedenis met een staartje in Vlijmen.

Misjpoge [Joodse gen.], jg. 27, 2014-4. Themanummer Selamat 
Sjabbat. H. Berg e.a.: De onbekende geschiedenis van Joden 
in Nederlands-Indië; R. de Neve: Afstammelingen van Israël in 
Nederlands-Indië [Piller, Cohen, Levie, Israel, Litan]; B. van der 
Veen: Roemloos sterven [Joodse militair bij de KNIL; Gerhart 
van der Veen]; J. Groeneboer: De lokroep van Insulinde [arties-
ten op tournee naar Nederlands-Indië; M.G. Simons: Drie gene-
raties. Van Nederlandsch-Indië tot de Republik Indonesia [Lei-
seroff, Herzberg, Simons]; E. Dwek: Het onbekende verhaal 
van de Irakese Joden in Soerabaja: een persoonlijk perspec-
tief; M. Keesing: Je mag pas een engel worden als je groot bent 
[Joods-Nederlandse kinderen in Jappenkampen]; I. Engelsman: 
Een Joodse jongen in de tropen [biografisch]; D. Metz: Van 
twee kanten Indisch [Hijmans, Metz]; Het geborduurde boek 
van Odeed Cohen.

Molens, 2014 nr. 115. B. Hoofs: Kekerdomse molen 40 jaar in 
particuliere handen [beheersstichting voor molen en maalde-
rij]; J. Bazelmans: De windmolen en de verbeelding van de Re-
publiek in de Gouden Eeuw.
 Idem, 2014 nr. 116. K. Kleijwegt: Telgen uit eeuwenoud 
molenaarsgeslacht: Certificaat van verdienste voor Jan en 
Cor Noorlander; J. Bazelmans: De windmolen als icoon van 
Nederland. Te groot voor Don Quichot; F. Houwaard e.a.: Van 
maalsteen naar molensteen, van steentijd naar moderne tijd; 
N. Bakker: ‘Nalaten aan een goed doel is vrij eenvoudig’; E. van 
Gerven: 50 jaar molenbeheer in de Schermer. 

Nederlands Adelsboek, jg. 98, 2013-2014. État-présent van de 
huidige Nederlandse adel. Laatste deel in de huidige serie met 
de genealogieën van de geslachten: Oranje-Nassau, Von Win-
ning, Van Winter, Van Haersma de With, Wittert, Wladimiroff, 
Wolff Metternich, Von Wolframsdorff, Von Wrangel auf Lin-
denberg, Wttewaall van Stoetwegen, Barchman Wuytiers, Van 
Asch van Wijck, Van der Wyck, Von Wydenbruck, De Wijcker-
slooth, De Wymar, Van Wijnbergen, Van Hangest d’Yvoy, Van 
Zuylen van Nievelt, Van Zuylen van Nyevelt.

De Nederlandsche Leeuw, jg. 131, 2014-4. P.P.R.M. Teeuwen, J.H. 
Hanssen: Het geslacht Teeuwen uit Tegelen en zijn oorsprong 

in Maasbree [6 gen., ca. 
1520-1760; Smeten ali-
as van Tongerlo, Stox, 
Boors, Bollen, Schaffelt]; 
A. Vredenbregt: De Delft-
se tak van de familie Vre-
denbregt/Vredebregt 
en zijn Duitse wortels 
[uit Wellingholzhausen, 
8 gen. ca. 1560-1936; 
Meijer zu Schlochtern, 
Brinckmann, Erdtmann, 
Westbomminck, Heere-
mans, Sel]; H.M. Morien, 
H.K. Nag tegaal: Vallensis 

[Delfts regentengeslacht, 7 gen., voor 1570-1808, met wapen; 
van Dael, van Wassenaar Hanecops, Buys, van Saenen, van Cloot-
wijck, van Beresteyn]; S.A.C. Dudok van Heel: Het onmogelijke 
geboortejaar ca. 1475 van de Amsterdamse schilder Jacob Corne-
lisz (ca. 1460-1533) met de imaginaire achternaam Van Oostsanen 
[springnamen: Buys, War; Occo, van Teijlingen, Boelen].

Nieuwe Drentse Volksalmanak, jg. 131, 2014. P.J. van Wiechen, 
J.K.H. van der Meer: Van Heiden, een zeeheld uit Zuidlaren 
[Lodewijk van Heiden-Reinestein, exm. van Reede van Ame-
rongen, 1772-1850, eerst in dienst van de Nederlandse mari-
ne, later in Russische dienst met standplaats Reval, nazaten 
huwen Russische vrouwen]; C. van Dijk: Albertus Slingenberg 
1818-1890 [schaduwburgemeester van Coevorden, gelegen-
heidsdichter]; W.A.B. Van der Sanden: Van ‘s Duvels Kut en Des 
duvels kolse. Over de vroegste verwijzingen naar een Drents 
hunebed en de oplossing van een oud raadsel [Sicke Bennin-
ge, ca. 1455-ca. 1530/36]; M. Verweij: Een Drents handschrift in 
Brussel [Johannes Hofstede, 1809].

Nieuwsblad Vereniging Oud Lisse, jg. 13, 2014-4. L. Brouwer: 
Roversbroek. Familie De Groot [Jan de Groot (1845-1925), 
turfmaker uit Friesland, x F. Schaaf, in 1888 naar Lisse]; Kwar-
tierstaat van Wilhelmus Johannes Schrama [veehouder, 1906-
1991; ?, Meijer, Verdegaal, Smeelen; L. Bemelman: Poeleway en 
Zwanendrift [boerderijen, sinds 1837 in bezit van de fam. Ver-
degaal; verwantschapsschema]; D. Boogerd: Raadselen rond 
Abraham Rademaker [verv.].
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Numaga, jaarboek 2014. A. den Braven: Karolingisch Nijmegen: 
de palts en zijn omgeving; J. Brauer: Over de grens. Verzet en 
verraad in de grensregio Nijmegen-Kleef 1930-1940, twee 
casestudies; R. van der Schoor: Bespiegelingen aan de Oor-
sprong, op het Valkhof en op de Duivelsberg; K. Bouwer: Nij-
megen en het Nederrijkswald. Ontginningen en buitenplaat-
sen in de groene achtertuin [Janssen, Beeckman, Pagniet, van 
Sonsbeeck, van der Lijnden, van Well, Snoeck]; H. Termeer: Van 
Oppidum Batavorum naar Numaga en verder. Een verkenning 
van historische verenigingen, organisaties en initiatieven in 
Nijmegen van 1902 tot 2013; R. Camps, H. Roodenburg: Een 
regionaal archief in het Regionaal Archief: De Vereniging van 
burgemeesters en secretarissen in het voormalig district Nij-
megen, 1850-1904. 

Nijmeegs Katern Numaga, jg. 28, 2014-4. P. Coenen: David Ubber-
gen versus Goliath Nijmegen; P. Begheyn SJ: Het geboortehuis van 

Petrus Canisius staat aan 
de lage markt; R. Aerts: 65 
jaar Nijmeegse Stichting 
voor Kamermuziek, Nij-
megen als wereldpodium; 
J. de Jong: Een tastbare 
herinnering uit de prille 
bevrijdingstijd: Het laatje.

Idem, 2014-5. J. Pouwels: 
Nijmegen en Malden, een 
aparte relatie; H. Wegman: 
Amateurtoneel in Nijme-
gen 1915-1965 (1): Volle za-
len en staande ovaties.

‘t Olde Guet [Vredewolde], 2014 nr. 21. J. Boerema: De Stille-
hoek; H.C.P. Besselink: De gezusters Hagedoorn en andere 
verhalen (2); G. Braam: Oorlogsherinneringen (1940-1945) van 
Henk Wieringa; J. de Boer-Jager: Eigenerfden in Westerdeel 
Vredewold van de 15e tot de 17e eeuw [18 families; Bolckema, 
Fossema, Fryema, Iwema, Poppema, Renkema]; A. Buurma: 
Jetske Bergsma en Wiebe Wietses Dijk en hun nageslacht 
[verv., Holtrop, Muntstra, van Valen]; F. Bouma-Hoving: Het 
dorpje De Wilp in vervlogen jaren. 

De Omroeper [Naarden], jg. 27, 2014-3. A. Verweij: Uit het werk-
zame leven van de Naardense boomkweker Jacobus Smits 
(1864-1943); H. Schaftenaar: ‘Grote schoonmaak’ te Naarden 
[herstel schade 1814]; H. Landheer: De Franse Achterstand 
(1814-1830) [schadeclaims van burgers, gemeenten en instel-
lingen op Frankrijk voor de periode 1810-1813, commissaris-li-
quidateur voor de liquidatie met de Franse Kroon werd Elias 
Canneman]; H. Schaftenaar, A. Verweij: De ontruiming van het 
schootsveld van Naarden 100 jaar geleden [te voorbarige actie 
aan het begin van WOI].
 Idem, 2014-4. H. Schaftenaar: ‘Groeten uit Naarden’. Bij-
zondere straatbeelden en foto’s uit de collectie Gerda Vuijst; 
idem: Het Naarderbassin [waterhoogten, locomobielen, inun-

datieschade en stagnatie scheepvaartverkeer tijdens de mo-
bilisatie van WO1 (1914-1918); idem: Herinneringen aan Naar-
den en Laren van pastoor Wilhelmus Mathias de Jong.

‘t Onderschoer [Denekamp], jg. 36, 2014-4. J.W. Hofwijk: Eén 
paspoortstempel maakte Denekamp onbereikbaar voor Mgr. 
Hermelink [Indonesische nationaliteit, 1961]; G. Bartelink: 
Tilligter school in de eerste helft 19e eeuw; G. Tijscholte: De 
laatste bewoonster van het huis Harseveld in de marke Tillig-
te [gesticht 1603; op den Berg, Bodelschwing, van Coeverden, 
van Kuijk van Mierop, de Thouars]; J. Knippers: Ontmoeting 
na bijna 70 jaar met ‘meester Sogtoen’ [Frans Oude Sogtoen]; 
B. Busscher: Het erf Damhuijs in Lattrop (2) [verv.; Molendijk, 
Snoeijink]; M. Zwiep: Alle kloatscheeters en klootschieters on-
der één vlag (1); H. ten Dam: Onderzoek oude boerderijen in Til-
ligte; S. Wynia: Het Ezelsgoor: een vertelling [Sloet, Roessink, 
Laan]; J.L.C. Van der Heijden: ‘Bij de terugkeer in het vaderland’ 
[einde Indië-tijd voor militairen]; Zuster Dorothea Schulte: Van 
Noord Deurningen naar het klooster.

Ons Charlois, jg. 21, 2014-3. B. de Koning: Kindersterfte in Char-
lois in de 19e eeuw; Leven van boekenman Huib Blok prachtig 
verwoord door Jan Brokken.
 Idem, 2014-4. Kapper Theo Poot (70) nog lang niet uit-
geknipt; B. de Koning: Hoera we gaan naar Amerika [emigra-
tie 1889; de Koning, Kleinjan]; H. Mélis: H.J. Mélis 1845-1923 
[kunstschilder]; Rijtuigmaker Verhulst bekwaamde zich bij 
Schipper aan de Zuidhoek.

Ons Voorgeslacht, jg. 69, 2014 nr. 670. K.J. Slijkerman: De oud-
ste naamdragers Ronaer van het eiland IJsselmonde [6 gen., 
1541-1709; stamvader Adriaen Dircxz Roennaer is nazaat van 
Arnt van Riede Arntsz; Coosen, Verschoor, Wor, van Hoffwe-
gen, de Leur]; J. Heemskerk: Register van aangekomen lidma-
ten van Schipluiden 1619-1632 [van der Schuijt, de Roo, Stout, 
Peltius, van Aecken].
 Idem, 2014 nr. 671. J. van den Heuvel, H.M. Kuypers: Van 
den Heuvel/Verheuvel (Langerak/Bergambacht) [10 gen., 
1514-1852; Noorlander, van Vuuren, Aane, de Meester, Blanken, 
Truuren]; B. de Keijzer: De datering van het ‘oude register van 
Graaf Florens’ II; P. van der Hoeven: Delftenaren, gesneuveld 
voor Haarlem (8-9 juli 1573) [naamlijst]; A.C. Zeven: Het wapen 
van de Amsterdamse rariteiten-verzamelaar Simon Schijn-
voet (1652-1727).
 Idem, 2014 nr. 672. K.J. Slijkerman: Huijch Jacobsz te Poor-
tugaal en de zijnen [3 gen., ca. 1530-1643; van Driel]; D. Verhoef, 
M.S.F. Kemp: Verbeteringen en aanvullingen Utrechtse paren-
telen [Luytgen Wouters, Cornelis Claesz, Jan van Oostrum, 
de 3 Vleutense schouten, van Rijn]; C.A. Van Burik: Aanvullin-
gen correcties parenteel van Eyndoven [Wijnolts, van Roijen, 
Splinter (alle te Amsterdam)]; B. de Keijzer: Memorietafel van 
de familie van Montfoort.

Oos Gebrook [Hoensbroek], jg. 7, 2014-3. L. Hoenen: Krisnach 
biej de Patresj; P. Mertens, H. Peters: Een historische brou-
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werij?; H. Giesen: Het Loeëhoes [Quaedackers]; H. Giesen: De 
Hoensbroekse voetbalverenigingen door de jaren heen (3); B. 
Grothues: Waar komt die straatnaam vandaan? (8) Pater Vaes-
senstraat.

Oud-Castricum Jaarboek, 2014 nr. 37. N. Kaan: Van cafe ‘de 
Vriendschap’ en Kees de Koster tot bibliotheek Kennemer-
waard; E. Mooij: Het gezin Jacobi en Duin en Bosch; S. Zuurbier: 
De kosten aan de Sint-Aagtendijk voor Bakkum en Castricum; 
N. Kaan: Castricum en de Eerste Wereldoorlog; R. Zonneveld: 
Namen langs de Schulpvaart; H. Boot, A. Bron: De groente-
boeren in ons dorp [lijst met namen, foto’s en interviews]; P. 
Blom: Veldwachters en politie in Castricum (2); W. Hespe: De 
geschiedenis van de Dorpsstraat en zijn bewoners (10) [Baltus, 
Tool, Groot, Brakenhoff, de Ruijter, Borst]; S. Zuurbier: De Cas-
tricumse familie? Bos [6 gen., 1753-1989; Morsch, Brakenhoff, 
Veldt].

Oud-Dordrecht, jg. 32, 2014-2. E. van Heiningen: Oral History, 
een inleiding; B. Blijdesteijn: De Willem-Marie, grote liefde van 

Willem van IJsseldijk; M. 
van Mourik Broekman: 
Grotekerksbuurt, een 
rustige ambachtstraat 
[Jan van der Matten; 
idem: Een markante 
doktersvrouw [mw. Bok]; 
idem: Met hart en ziel 
voor cafe-restaurant 
Paviljoen [Ria Dooren]; F. 
Hoyer: Een oud-werkne-
mer van de firma Jakob 
van Wageningen [Piet 
Hordijk]; W. Groeneweg: 
De krijgsgevangenschap 
van Willem Bos in 1787; K. 

Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten (16); G. van Engelen: Het 
raadsel van de Collectie Merkelbach: zijn dit werkelijk Dordte-
naren?; R. Haan: De zalmvisserij op het Bergsche Veld en de 
Nieuwe Merwede (2); G. van Engelen: Zutphen onttroont Dor-
drecht met Nederlands oudste foto; J. de Heus: Van Lantsyde 
en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje: De geschiedenis van 
de straatnamen op het Eiland van Dordrecht (2).
 Idem, 2014-3. J.M.A. van Wageningen: Het raadsel van de 
verdwenen Dordtse familie Van der Pijpen [4 gen., 1600-1743; 
van Wageningen, Bouij, Lemnius, van Hoesden]; E. van Doore-
malen: Uit de politiejournalen van de jaren 40 (1); idem: Scherp-
rechters te Dordrecht 1526-1803 [van Cranendonck, de Henin, 
Pruijm, Kellenaar, Call? (Kahle), Deuring]; N. van Driel: Het zal 
bij ons heel veilig staan. Een eeuw archief op het Stek; K. Sig-
mond: De Dordtse bouwsculpturen van Lambertus Zijl; G. van 
Engelen: ‘Dordrecht is de oudste stad en ik kan het bewijzen 
ook’. Historicus Henk ‘t Jong presenteert harde waarheden; M. 
Dorst: Begraven bij de Augustijnen [1512-1572]; K. Sigmond: Go-
marus en Dordrecht [Bosman, van den Corput, Albert Cuyp]; K. 

Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten (17): Gesponsorde bede-
vaart (1561); J. de Heus: De geschiedenis van de straatnamen 
op het Eiland van Dordrecht (3).

Oud Meppel, jg. 36, 2014-3. H. de Zwaan: Gevlucht uit Indonesië 
[Wil Agaatsz]; G. Wiersema: ‘Ligt een vrouw op de Zomerdijk’ 
(1): Memento mortuis Catharina De Visser-Semler (1836-1880) 
[hoveniersgeslacht Semler, 6 gen.; Munniks, Veen, Gonggrijp]; 
J. Klinkers: Wim Bakker vertelt verder (3) [oorlog en bevrijding]; 
Jeugdherinneringen aan Meppel (1): Dirk van Straaten (1881-
1969) [scholen]; Rubriek: klassefoto’s met namen.
 Idem, 2014-4. G. Wiersema: ‘Ligt een vrouw op de Zomer-
dijk’ (2) [verv., familiegeschiedenis verbonden met lokale ge-
schiedenis]; H. Nieuwenhuis: 218 jaar familie Nijenhuis/Nieu-
wenhuis in Meppel (1781-1999) [oorspronkelijk uit Opsterland, 
9 gen. 1640-1999, grutters en landmeter/taxateurs; Madhui-
zen, Tilleking, Sman, Lanting]; Dirk van Straaten (1881-1969) 
[jeugdherinneringen aan Meppel (2)].

Oud Nijkerk, jg. 33, 2014-3. N. Schoon: In Beeld: Antoinette en 
Werner bij het Stoomgemaal; F. Witzel: Callenbach. Wat een 
boeken! 9 Slot; G. Callenbach: Nijkerk in de jaren dertig (2).
 Idem, 2014-4. J. Vernhout: Jacobus Carolus Antonius Alf-
rink 50 jaar architect (1922-1973) [*1895, exm. Ossenvoort; 
x 1920 Antonia Kuijer]; J. van den Brink: Jodenbosch? [onder-
zoek toponym; Pol, Hamburger, Grift, Blokhuis]; idem: Unieke 
vondst [18e eeuwse papieren; Lubbertsen, van Drie].

Oud-Scherpenzeel, jg. 26, 2014-3. P. Valkenburg: De Statenbij-
bel van Renes [boekdrukkers Braat en Keur; familieaanteke-
ningen Renes 1808-1871]; W. van den Berg: Post van Lambalgen 
[verdedigingswerk].
 Idem, Oud-Scherpenzeel, jg. 26, 2014-4. J. en R. Verhoef- 
van Dieren: Lookestein; H. van Woudenberg, W. van den Berg: 
Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners: Boerderij Groot 
Schaik [15e-20e eeuw; Vonck, van Eck, van Schaijck, van Wolfs-
winkel, Huigenbosch]; Oud-Scherpenzeel te gast bij Interface.

Oud Wageningen, jg. 42, 2014-3. T. Jansen: ‘Hand- en hoofd-
werk combineren’ [Pieter Roza, architect]; L. Eppink: De affaire 
Vrijthof [slepende affaire rond een dominee]; B. Kernkamp: De 
Grote Doove [boerderij in de Nude met eeuwenoude geschie-
denis; Beijer, Zelen, Verwoert]; J. Gardeniers: De koninklijke 
wegen van Wageningen.
 Idem, 2014-4. T. Jansen: Gesprek met Loek Dijkman van 
Het Depot; P. Aben: Torckdael hommage aan ‘grootste Wage-
ninger’ [5 gen. Torck, ca. 1555-1764]; J. Wijnen: ‘Leven na de dood 
in Wageningen?’ [149 graven vervallen op de Leeuwerenk]; P. 
Leenknegt: Hutten aan de Grindweg anno 1905; K. Merkx: Wo-
nen aan de Oranjelaan (1): Bouwplaats met complexe historie 
[Tutein Nolthenius]; B. Kernkamp: Het archiefje van zomaar 
een Wageningse [Rikje Nijhof (1873-1965)]; P. Aben: Te gast in 
Wageningen [geschiedenissen hotels en pensions]. 
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Op 5 september hebben we een vriend en groot genealoog 
verloren. Een aimabel en plezierig mens, een gedreven onder-
zoeker, een sympathieke teamspeler. Iemand die altijd bereid 
was zijn kennis, zijn kunde en zijn ervaring met ons in heldere 
taal te delen.
Hij kon ook vasthoudend zijn in zijn standpunten, gebaseerd 
ook op zijn grote belezenheid en zijn ervaring in het ontrafelen 
van complexe vraagstukken.

Bij het Duitse bombardement op Middelburg van 17 mei 1945 
ging een deel van het archief in Middelburg verloren. Jonge 
mensen met een grote belangstelling voor familiegeschiede-
nis wilden na de tweede wereldoorlog de verloren gegane ge-
gevens weer gaan opbouwen. En Paul Harthoorn was één van 
hen. Samen met anderen richtte hij in 1951 ‘De genealogische 
werkgroep Zeeland’ op. Men werkte aan het CAR – het Centraal 
Alfabetisch Register – een voor die tijd revolutionaire toegang 
tot de verzamelde gegevens met meer dan 300.000 ingangen.

In 1946 werd de NGV opgericht en Paul was één van de eerste 
leden. Van 1950 tot 1955 was hij de ‘administrateur’ van de Bio-
grafische Documentatiedienst. Ook was hij één van de drijven-
de krachten achter het Centraal Naam Register.
In 1955 verhuisde Paul met zijn gezin vanwege zijn werk als che-
misch analist naar Herne Bay en later naar Canterbury, in Enge-
land. De gedrevenheid van Paul voor het genealogisch onder-
zoek bleef onveranderd groot en veel post werd uitgewisseld.

In 1967 werd de afdeling Zeeland van de NGV opgericht en in 
dat jaar verscheen ook het boek ‘Honderd Zeeuwse Familie-
namen’ van Paul Harthoorn. Dat bleek ook de start te zijn van 
een snel groter wordende groep genealogische onderzoekers 
in Zeeland. In januari 1971 verscheen het eerste nummer van 
‘Van Zeeuwse Stam’ en totaal verschenen 150 nummers. Paul 
was redactielid tot 1984.

Samen met zijn vrouw Ann heeft hij in zijn ‘Canterbury tijd’ heel 
veel bronnen bewerkt voor de Prae-1600-club. De club is een 
onderdeel van de Zeeuwse Afdeling van de NGV en heeft als 
doel moeilijk bereikbare bronnen te bewerken en uit te geven.
Van genealogisch onderzoek, via het bewerken van bronnen, 
groeide zijn interesse voor handmerken. Van 1983 tot 1994 
werkte hij hieraan in de Werkgroep Documentatie Handmerken.

Eind jaren 90 kwam de familie terug naar Nederland en vestig-
de zich weer in Amsterdam. Met zijn grote enthousiasme en 
energie was Paul weer zeer welkom bij de vereniging. Bij veel 
afdelingen hield hij lezingen. Ook werd hij medewerker in het 
verenigingscentrum, van 2001 tot 2012 verzorgde hij de infor-
matievoorziening, ontving hij de gasten en gaf rondleidingen 
en lezingen aan groepen bezoekers.

Ook in Zeeland bleef hij zeer actief. In bijna elke uitgave van 
‘Zeeuwse Familiepraet’ van het Genealogisch Centrum Zee-
land publiceerde hij. Sinds 1995 bewerkte hij de protocollen 

In memoriam Paul Harthoorn

1926  -  2015

Op 7 september 2002 werd aan Paul Harthoorn (links op de foto) de zilveren NGV-speld  
uitgereikt door hoofdbestuurslid Peter Poortvliet in gebouw De Vroone in Kapelle.
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van notaris Pieter Corneliss van Levendale en kortgeleden be-
gon hij aan de bewerking van de protocollen van notaris Jacob 
Boudewijnsz Wisse. Getrouw aan zijn uitgangspunt om al zijn 
onderzoeksresultaten ook voor anderen toegankelijk te ma-
ken, zijn de transcripties op internet te vinden.

En hij bleef ook geregeld bijdragen leveren aan de kennis van 
de Zeeuwse genealogie en de Zeeuwse geschiedenis door pu-
blicaties in ‘Van Zeeuwse Stam’ en later in ‘Wij Van Zeeland’. 
Recentelijk was dat de fraaie serie ‘Uit Veerse bronnen’.
Op 14 april 2012 werd door Ferrie Moubis, voorzitter van de 
afdeling Zeeland, de oorkonde uitgereikt als waardering voor 
zijn 60 jaar lidmaatschap van de vereniging.

Bij archiefonderzoek dat dieper gaat is vaardigheid in het le-
zen van oud schrift van groot belang en het was voor Paul van-
zelfsprekend dat anderen zijn kennis gebruikten. Zie bijvoor-

beeld de serie boeken over de Zuid-Bevelandse dorpen door 
Jan de Ruiter.

In 1999 is in de serie Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, het at-
lasdeel over Borssele verschenen, samengesteld door Jan de 
Ruiter en Paul Harthoorn, waarin Paul de gehele beschrijving 
van de bewoners en de eigenaren verzorgde. Een fascinerend 
werk en een pracht voorbeeld hoe verschillende historische 
werkterreinen elkaar kunnen versterken.

Vernieuwen, innoveren en steeds weer de nieuwste techni-
sche mogelijkheden benutten. Dat was ook Paul Harthoorn.

Hij zal tot in lengte van jaren door onderzoekers en door au-
teurs worden geciteerd. 
Wij vergeten hem niet.

Jaap van Zweeden

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 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

Contributiebetaling 2016
Wij zullen begin januari 2016 de incasso voor de betaling van 
de contributie 2016 (€ 45) uitvoeren.

Leden, die geen incassomachtiging hebben afgegeven, stu-
ren wij begin januari 2016 een factuur (€ 46). Wij verzoeken 
hen vriendelijk ervoor te zorgen dat het verschuldigde bedrag 
binnen de betalingstermijn op bankrekening NL02 INGB 0000 
5470 64 ten name van  de NGV, Weesp , is bijgeschreven. 
Leden buiten Nederland doch in Europa gebruiken voor de beta-
ling de IBAN en BIC codes die op de factuur zijn vermeld. Leden 
buiten Europa betalen uitsluitend via PayPal via info@ngv.nl.

Wij sturen leden, die nog een openstaand bedrag hebben uit 
voorgaande jaren, evenals de leden die een factuuradres heb-
ben opgegeven, de factuur al in december 2015.

Leden, die in verzuim zijn voor hun contributiebetaling, sturen 
wij een herinneringsfactuur. De kosten* daarvan worden op 
het verzuimende lid verhaald.
Leden die gedurende het eerste halfjaar 2016 in verzuim blij-
ven voor hun contributiebetaling kunnen geen lid meer blijven 
van de NGV en worden per 1 juli geroyeerd.

Voor vragen over de contributiebetaling, kunt u contact opne-
men met de Contributieadministratie NGV, postbus 26, 1380 AA 
Weesp of contributieadministratie@ngv.nl

Omdat de bankkosten via incassomachtiging aanzienlijk lager 
zijn dan die van overschrijvingen, verzoeken wij alsnog om het 
afgeven van een machtiging. Daartoe is een blanco machti-
gingsformulier bij de factuur gevoegd.

* De kosten van aanmaak en verzending van een herinneringsfactuur (€ 1 
en voor het buitenland € 2) zijn voor rekening van het in verzuim zijnde lid 
en worden apart op de factuur vermeld. 
Leden, van wie de incasso wordt teruggeboekt, ontvangen eveneens een 
herinneringsfactuur, waarvoor niet alleen aanmaak- en verzendkosten in 
rekening worden gebracht, maar ook de vervallen korting voor automati-
sche betaling. Indien ook de betaling van de herinneringsfactuur uitblijft, 
volgt ultimo mei 2016 registratie als wanbetaler en royement per 1 juli. 
Tevens stopt de toezending van Gens Nostra. Opnieuw inschrijving is 
daarna pas mogelijk na betaling van de openstaande herinneringsfactuur, 
verhoogd met € 3 voor de inschrijving en de kosten voor het nazenden van 
reeds verschenen nummers van Gens Nostra.

F.W.J.F. Oorsprong, 1e penningmeester 
H. Hooijer, 2e penningmeester.
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Sluiting Verenigingscentrum  
rond de jaarwisseling
Dit jaar is het Verenigingscenrum (VC) gesloten van  
20 december 2015 tot en met 6 januari 2015.
Vanaf donderdag 7 januari 2016 is iedereen weer  
van harte welkom in ons VC.

Wil van der Horst

De redactie is van plan om een themanummer over “Immigra-
tie van onze voorouders” uit te brengen. Of dit lukt hangt vol-
ledig af van de te ontvangen bijdragen. Het kunnen familiege-
schiedenissen, biografieën en beschouwingen over bronnen in 
binnen- en buitenland zijn.

Hieronder een paar suggesties:
a. Familieonderzoek in Nederland en buitenland over:
-   bronnen en akten over goederenbezit en heraldiek,
-   familienetwerken in plaats van aankomst of vertrek,
-   remigratie, bepaalde beroepen en religies.
b. Immigratie uit landen en van groepen zoals:
-   Frankrijk, Vlaanderen, Duitsland, Italië en Oost-Europa,
-   Nederlands Oost- en West-Indië (Indonesië, Suriname,
     Antillen) 
-   religieuze groepen: mennonieten, joden en hugenoten
-   beroepen: seizoenarbeiders, militairen, enz.

Bij terugkeer van emigranten kan men denken aan Hollanders 
die zich vanaf de zestiende eeuw vestigden in Nederlands 
Oost- en West-Indie, Zuid-Afrika, Brazilië en elders in de we-
reld en van wie afstammelingen later soms terug keerden naar 
Nederland. 

Insturen van uw bijdragen voor 1 januari 2016

Raadpleeg de ‘Richtlijnen voor publicatie in Gens Nostra’ en 
pas deze toe. U kunt deze vinden op: www.ngv.nl/wwwGNO.
Stuur uw bijdragen naar de redactie van Gens Nostra:
GNredactie@ngv.nl. Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u 
binnen drie weken een bevestiging van ontvangst en binnen 
ongeveer drie maanden de eerste informatie over eventuele 
plaatsing.

Frits van Oostvoorn

Oproep voor het insturen van artikelen

Het kofschip Sara Jacoba werd in 1806 gebouwd en voer langs de Europese kusten van Bordeaux tot Sint Petersburg en deed daarbij ook Le Havre, 
Antwerpen, Vlissingen, Rotterdam, Amsterdam, Elseneur (Helsingør), Koningsbergen (Kalinigrad) en Riga aan. Het schip vervoerde verschillende lading 
en heeft ongetwijfeld ook passagiers vervoerd van en naar al deze bestemmingen. Gouache van M. Appel, collectie Fries Scheepvaart Museum.
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan 
nevenstaand adres en niet aan de afdelingen.

Contributie: Gewoon en buitengewoon lidmaatschap: € 46 (kor-
ting op het lidmaatschap bij automatische afschrijving € 1) per 
jaar inclusief de inschrijving bij één regionale afdeling. Gezinslid: 
€ 11 per jaar. Voor in het buitenland wonende leden is de contri-
butie € 49. De extra € 3 is voor toezending van het afdelingsblad. 
Gens Nostra onvangen zij digitaal of met een toeslag van € 40 bij 
toezending per post.
Bijkomende inschrijving bij een extra regionale afdeling: € 11 per 
jaar; bijkomende toezending van het Heraldisch Tijdschrift € 20 
per jaar.
Contributiebetaling: vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar 
(bij voorkeur door een machtiging tot automatisch afschrijven) 
franco aan de NGV.
Opzegging lidmaatschap: schriftelijk aan nevenstaand adres vóór 
30 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.
Betalingen van buiten Europa uitsluitend via PayPal op info@ngv.nl; 
cheques worden vanwege de hoge kosten niet geaccepteerd. 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 ComputerGenealogie: Postbus 26, 1380 AA Weesp.

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 familiema-
teriaal zoals foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig 
bij de juiste gegevens waardoor ze makkelijk zijn te-

rug te vinden. Ook het rechtstreeks importeren van 
aktegegevens van de WieWasWie bronnen, met aan-
maak van de bron en vermelde personen en relaties, 
zorgt voor een perfecte registratie van uw gegevens. 
De uitvoer van GensDataPro is een speerpunt 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


