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Bij de voorplaat
De haven van Delft, tussen 1658 en 1660 geschilderd door Daniël Vosmaer. Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico. De 
Nederlanders waren de eersten die schilderijen van steden als een apart genre beschouwden. Schilders maakten 
gedetailleerde en nauwkeurige afbeeldingen van zeventiende-eeuwse steden voor klanten die trots waren op hun land, 
hun manier van leven en de steden waarin ze woonden. Sommige kunsthistorici suggereren dat de stedelijke motieven 
ontstaan zijn uit de ver ontwikkelde Nederlandse cartografische tradities. Daniël Vosmaer was een goede waarnemer 
van zijn stad. Hier schilderde hij de haven, het belangrijkste punt van vertrek naar andere steden en landen, vanuit het 
zuiden met een bijzonder perspectief om de twee kerktorens en het Stadhuis in de verte te vangen.
Fragmentgenealogie
I. Wouter Vosmaer (goud- en zilversmid), trouwt 1608 Barbara Sijmonsdochter. 
Uit dit huwelijk, in willekeurige volgorde:
II. 1. Jacob Woutersz Vosmaer, geboren Delft circa 1584, kunstschilder, begonnen als landschapsschilder en vooral bekend 
geworden door zijn bloemstillevens, overleden Delft 1641, zoon van Wouter Vosmaer (goud- en zilversmid), trouwt 1608 
met Anna Jansdr van der Graaff. 
Hij was hoofdman in het Delftse Sint-Lucasgilde in 1633. Hij reisde hij naar Italië in 1608 en 1629. Hij was de leermeester 
van zijn neven Abraham Vosmaer en Daniël Vosmaer. Dirk van Bleyswijck schrijft dat Jacob Vosmaer zeer succesvol was; 
voor een schilderij van hem werd tot 130 gulden betaald. Toen na zijn overlijden een inventaris werd opgemaakt bezat hij 
104 schilderijen, waarvan er 9 van hemzelf waren. Het is dus mogelijk dat hij ook een kunsthandelaar was. Uit dit huwelijk 
drie dochters.
II. 2. Adriaentje, overleden 1653, trouwt Delft Gillis Gillisz van Couwenbergh, geboren 1572, uit Mechelen afkomstige 
zilversmid, graveur en kunsthandelaar, overleden , 1633
Uit dit huwelijk oa: Christiaen Gillisz van Couwenbergh, geboren Delft 8 juli 1604, kunstschilder en tekenaar. Hij 
vervaardigde portretten, genrestukken, historische en allegorische taferelen, overleden Keulen 4 juli 1667.
II. 3. Arent Woutersz Vosmaer, goudsmid te Delft, trouwt N.N.
Uit dit huwelijk 7 kinderen waaronder:
III.1. Daniël Vosmaer, gedoopt Delft 13 oktober 1622, kunstschilder behorend tot de Hollandse School. Hij schilderde 
landschappen en stadsgezichten, overleden Den Briel na 1666, trouwt 1661 Annetje Eduwards de Neeff, weduwe van de 
Brielse bakker Jan Wisse. Hij was waarschijnlijk een leerling van zijn oom Jacob Vosmaer. Op 14 oktober 1650 werd hij lid 
van het Sint-Lucasgilde te Delft. Uit een aantal documenten blijkt een samenwerking met Carel Fabritius. Daniël was net 
als zijn broer Abraham betrokken bij de inning van belasting op wijn en bier en had daarom een behoorlijk inkomen en 
contacten met de regenten van Den Briel. Uit dit huwelijk vijf kinderen.
Bronnen: Wikipedia en http://museoarteponce.org.
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Van de redactie
In de decembereditie van Gens Nostra is een aantal uiteenlopende artikelen opgenomen. We 
beginnen met een artikel van Mirjam Neuteboom-Dieleman over ‘De familie Vervoort in Zeeland 
sedert de zestiende eeuw’. Tijdens het onderzoek bleek veel niet te zijn wat het is eerste instantie 
leek en moest de auteur op eerdere veronderstellingen terug komen. Dit eerste deel handelt 
over de afkomst van Jan Vervoort, een brouwer uit Antwerpen, zijn komst naar Kruiningen en zijn 
kinderen, van wie een aantal zich later in Goes vestigde. Het bezit in Antwerpen bleef nog lange tijd 
in de familie, wat veel interessante informatie opleverde over hem, zijn familie en nakomelingen.

Van de heraldicus Hans Nagtegaal plaatsen wij opnieuw zijn artikel getiteld ‘Wapen van Maerten 
Engelbrechtsz Graswinckel’, omdat in de aprileditie een deel van het verhaal helaas was 
weggevallen. 

In de rubriek Digitaal vindt u ‘Het gebruik van internet bij onderzoek naar de doodstraf in 
Amsterdam.’ van Antonia Veldhuis. De aanleiding hiervoor was een vlugschrift over ter dood 
veroordeelden in Amsterdam in 1693-1774. Dit is sinds kort op het internet te vinden en dit artikel 
is hierop gebaseerd. Ook bezocht de auteur digitaal enige archieven voor aanvullende informatie. 

Verder attenderen wij u graag op de oproep voor het insturen van artikelen over voorouders 
die zich in de laatste eeuwen in Nederland hebben gevestigd. Raadpleeg voor bijzonderheden 
hierover onze webstek op de NGV website. Aan dit onderwerp willen wij in de loop van volgend 
jaar een themanummer wijden.

De redactie wenst alle lezers in de laatste maand van het jaar 2015 veel plezier met de uitgave die 
voor u ligt.

Frits van Oostvoorn

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
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MIRJAM NEUTEBOOM-DIELEMAN

De familie Vervoort in Zeeland 
Deel 1 Antwerpen en Kruiningen

Ook als ervaren genealoog word je zo nu en dan door de feiten teruggefloten, 
wanneer je je hebt laten meeslepen door wat achteraf te snelle en al te gemakkelijke 
conclusies blijken te zijn geweest. Het is teleurstellend, maar wel gelukkig als 
dan nog tijdens het onderzoek je voorbarige conclusies door nieuwe vondsten 
gecorrigeerd worden. Onderhavig artikel is het gevolg van een dergelijke ervaring. 
Wat een ‘glorieuze’ kwartierstaat van Cornelia Jansdochter Vervoort, teruggaande 
tot de beroemde vijftiende-eeuwer Jan Ruychrock had moeten worden, is 
uiteindelijk het verhaal geworden van de tamelijk eenvoudige Antwerpse brouwer 
Jan Vervoort, die in het turbulente vierde kwart van de zestiende eeuw door de 
omstandigheden gedwongen zijn toevlucht zocht in Zeeland. Hij vestigde zich met 
zijn kinderen te Kruiningen, zijn kinderen trokken later naar Goes.

1. Het gedeelte van de route tussen Antwerpen en Kruiningen over de Schelde en door het ‘Verdronken land van Zuid-Beveland’, rond 
1570, op een kaart van Zeeland van De Jode. In de rode cirkel rechtsonder Antwerpen en in de rode ovaal op Zuid-Beveland ‘Cruiningen’. 
Alle verdronken dorpen in oostelijk Zuid-Beveland zijn weergegeven, zoals ‘Tolsende’ en ‘Nieuwlande’, oostelijk van Kruiningen gelegen.



Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 12  –  485 

Aanleiding om een uitgebreid onderzoek te doen naar deze 
Jan Vervoort, die voorkomt in mijn kwartierstaat, was de ver-
melding van Jan Vervoort en een aantal van zijn kinderen in 
het boek ‘Geld in het water’ van C. Dekker en R. Baetens1. Jan 
Vervoort komt hierin voor als schoonzoon van de – volgens 
Dekker en Baetens – vermogende Servaas de Hase. Het is 
echter maar de vraag of Servaas de Hase werkelijk vermogend 
was. Ook van Jan Vervoort en zijn nakomelingen wordt in het 
betreffende boek niet met zo veel woorden beweerd, maar 
wel gesuggereerd, dat hij tot de vermogende Antwerpenaren 
behoorde, die weliswaar niet meer zelf bedijkt hadden maar 
wel tot de tweede en derde generatie grootgrondbezitters te 
Kruiningen behoorden, voortkomende uit de eerste bedijkers 
van Kruiningen na de storm vloeden van 1530. Uit mijn onder-
zoek mag blijken dat dat beeld zeker voor wat betreft Jan Ver-
voort genuanceerd dient te worden.
Dit artikel is gewijd aan de zestiende-eeuwse Antwerper brou-
wer Jan Vervoort. In een tweede deel zal aandacht worden be-
steed aan de Wolfaartsdijkse familie Vervoort, welke familie 
waarschijnlijk ook van deze Jan Vervoort afstamde. Via deze 

familie Vervoort komen we dan terecht bij de Oostburgse fa-
milie Tersteyn, waarbij we zullen stilstaan vanwege de nieuwe 
vondsten, die aanvullingen kunnen opleveren voor menige 
Zeeuwse kwartierstaat en ook vanwege de bijzondere levens-
loop van de stamvader Pieter Pieterszoon Tersteyn. Bij dit 
onderzoek en het maken van dit artikel bleek uiteindelijk veel 
niet te zijn wat het in eerste instantie leek. Vele malen heb ik 
dan ook de tekst van dit artikel veranderd en aangepast en ben 
ik teruggegaan naar Antwerpen en Zeeland om opnieuw on-
derzoek te doen. En nog blijft er een aantal vragen en onzeker-
heden bestaan, niets ongewoons in de genealogie overigens. 
Toch vind ik het nu, na vijf jaar, tijd geworden om dit alles te 
publiceren, in de hoop dat de door mij geopperde hypothesen 
anderen op het spoor zetten van nieuwe ontdekkingen.

Jan Vervoort, brouwer te Antwerpen in de 
brouwerij ‘De Twee Leeuwen’ of ‘De Oude Leeuwen’

Het is algemeen bekend dat grote aantallen vluchtelingen 
om religieuze, maar vooral ook om economische redenen in 

2. Deel van de plattegrond van Antwerpen van Virgilius Bononiensis uit circa 1565. Rechts zien we de zogenaamde Nieuwstad, de door Gilbert van 
Schoonbeke rond het midden van de 16de eeuw nieuw aangelegde wijk, die overigens nog grotendeels leeg was, op de vlieten en de nieuw gestichte 
brouwerijen (links boven in de Nieuwstad aangegeven) en ‘Het Oostersche huis’ na. Op de plaats waar het huis van Jan Vervoort ‘Jherusalem’ stond, aan 
de Middelvliet of Oosterse vliet, zien we inderdaad bebouwing, dit in tegenstelling tot de kaart van Antwerpen uit circa 1557 (zie hierna), waarop op die 
plaats nog geen bebouwing te zien was.
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de zestiende eeuw de Zuidelijke Nederlanden, en met name 
Antwerpen, hebben verlaten en hun heil hebben gezocht in de 
Noordelijke Nederlanden, waarbij sommigen tijdelijk, en velen 
definitief, in Zeeland terecht kwamen. Toch is het door gebrek 
aan gemakkelijk toegankelijke bronnen niet eenvoudig en vaak 
zelfs totaal onmogelijk om diegenen die zich vanuit het zuiden 
in de tweede helft van de zestiende eeuw in Zeeland vestig-
den, met naam en toenaam, plaats van herkomst en datum van 
vestiging aan te wijzen. We hebben vermoedens, maar als we 
al weten van welke plaats de vele immigranten in de Zeeuwse 
steden en dorpen afkomstig waren, dan nog ontbreken vaak 
de mogelijkheden om in de plaatsen van herkomst de stam-
reeksen of kwartierstaten verder op te voeren. 
Ik was dan ook opgetogen toen uit het boek van Dekker en 
Baetens bleek dat de familie Vervoort die tegen het eind van 
de zestiende eeuw te Kruiningen voorkomt, zich daar vanuit 
Antwerpen had gevestigd. Nog opgetogener werd ik, toen uit 
hetzelfde boek bleek dat Jan Vervoort, de stamvader van het 
geslacht, gehuwd was met Johanna Servaasdochter de Hase. 
Dekker en Baetens noemen ook een aantal kinderen van Jan 
Vervoort, die later in Kruiningen woonden en daar ook bezit 
hadden, daarbij suggererend dat dat bezit afkomstig was van 
Servaas de Hase, die bedijker in Kruiningen was geweest sinds 
1534. Overigens zeggen de auteurs niet expliciet dat die kinde-
ren van Jan Vervoort ook inderdaad kinderen van Johanna de 
Hase waren, maar zij beweren ook niet dat zij dat níet waren 
en dat Jan Vervoort een eerdere vrouw had gehad. Simpelweg 
omdat Dekker en Baetens geen uitgebreid genealogisch on-
derzoek deden voor hun studie.

Servaas de Hase was mij niet onbekend. Ik wist dat hij een 
halfbroer was van Margriet de Hase, die via het Goese, en in 
vrouwelijke lijn uit Antwerpen afkomstige, geslacht Ratel in de 
kwartierstaat van mijn kinderen voorkomt2.
Ronduit euforisch werd ik toen uit hernieuwd onderzoek in de 
schepenregisters van Antwerpen bleek dat het voorgeslacht 
van de moeder van Johanna Servaasdochter de Hase, Maria 
Moys, linea recta terugvoerde naar de grote Jan Ruychrock 
(circa 1385-1467). Die kwartierstaatreeks van Johanna de Hase 
zelf blijft overigens onverkort gehandhaafd en die hoop ik in 
een later stadium te publiceren. De vondsten terug in de tijd 
waren echter blijkbaar wat al te gemakkelijk gegaan. Toen ik 
terugkwam bij Jan Vervoort en zijn kinderen en over hen de ge-
gevens verzamelde te Kruiningen en te Antwerpen, viel het al 
snel op dat bepaalde gegevens niet goed in te passen waren 
in het verhaal. Zo was de vermoedelijk oudste zoon van Jan 
Vervoort, Geert Vervoort al in 1574 zelfstandig woonachtig te 
Kruiningen, terwijl zijn vader nog te Antwerpen verbleef. Dat 
betekende dat Geert toch wel ergens in de eerste helft van de 
jaren vijftig van de zestiende eeuw geboren moest zijn. Dan 
nog had hij een zoon van Johanna de Hase kunnen zijn, maar in 
Antwerpen bleek dat een broer van Johanna de Hase, Andries 
de Hase, nog in 1560 bij het afwikkelen van de nalatenschap 
van hun vader, Servaas de Hase, optrad namens de voogden 
van al zijn broers en zusters, onder welke laatsten Johanna. 

Als Johanna op dat moment getrouwd was geweest, had haar 
man voor haar opgetreden! Dat betekende dat Jan Vervoort en 
Johanna de Hase pas ná 1560 getrouwd waren en dat Jan Ver-
voorts eerste vrouw een ander was én de moeder van in ieder 
geval Geert en Herman (de laatste geboren circa 1558). Echter, 
nog altijd konden de dochters Clara en Cornelia kinderen van 
Johanna de Hase geweest zijn. Cornelia was in 1585 gehuwd. 
Dat betekende dat zij ruim na 1560 geboren kon zijn. Wat daar-
bij echter dubieus was, was haar voornaam Cornelia, ook wel 
verkort tot Neelken. De naam Clara was verklaarbaar: de moe-
der van Jan Vervoort heette Clara Mertens. Maar waar kwam 
de naam Cornelia vandaan? Niet uit de familie van Jan Ver-
voort en niet uit de familie van Johanna de Hase, wier moeder 
Maria Moys heette! Uiteindelijk viel er veel op zijn plaats door 
de vondst, te Antwerpen, van een akte waarin Jan Vervoort aan 
ieder van zijn vier kinderen voor hun moederlijk goed een be-
drag van twaalf gulden en tien stuivers assigneerde3. Opmer-
kelijk daarbij is dat de akte dateert uit 1583, terwijl de eerste 
vrouw van Jan al vóór 10 juli 1562 was overleden.
Uit zijn huwelijk met Johanna de Hase had Jan Vervoort ook 
nog minstens vier zonen: Andries, Jan, Francois en Servaas en 
een dochter Susanna. 
Van het voorgeslacht van Jan Janszoon Vervoort weten we 
jammer genoeg slechts de namen van zijn ouders. De naam 
Vervoort komt in de schepenregisters van Antwerpen van de 
zestiende eeuw regelmatig voor, maar het is niet duidelijk of 
Jans voorouders al langere tijd in Antwerpen woonden. We kun-
nen er wel met een grote mate van zekerheid vanuit gaan dat 
zijn ouders Jan Vervoort en Clara Mertens waren. Jan Vervoort 
senior was al jaren vóór 1554 overleden en ook Clara Mertens 
leefde in dat jaar niet meer. Zij was een tweede huwelijk aange-
gaan met Hendrik Verstegen, brouwer en had uit dat huwelijk 
nog drie kinderen gekregen: Jan, Geert en Clara Verstegen. Op 
15 november 15544 verklaren Jan Vervoort junior en zijn broer 
Frans Vervoort dat zij volledig uitgekeerd waren door hun 
stiefvader betreffende de nalatenschap van hun moeder Clara 
Mertens en ook van hun halfbroers en halfzuster. Hieruit moet 
geconcludeerd worden dat de halfbroers en halfzuster van Jan 
Vervoort alle drie op dat moment ook al overleden waren. Op 
9 maart 15675 bekende Hans Henrickszoon Verstegen, 25 jaar 
oud, voor schepenen van Antwerpen, volledig voldaan te zijn 
door zijn voogden, Jan Vervoort, brouwer en Jan Diericxszoon, 
potverkoper, in zoverre dat zij geen enkele handeling over zijn 
goederen gedaan hadden omdat die in handen van zijn moeder 
gebleven waren. Hieruit blijkt dat Henrick Verstegen na het 
overlijden van Clara Mertens opnieuw trouwde en dat uit dat 
huwelijk reeds in 1542 een zoon Hans Verstegen geboren was. 
Clara Mertens was dus zeker al vóór 1542 overleden en Jan 
Vervoort senior nog veel eerder. Jan Vervoort junior was een 
stiefbroer van Hans Verstegen en uit dien hoofde zal hij voogd 
over hem geweest zijn.
Op 4 juli 15326 verkocht een zekere Jan Vervoort Willemszoon 
voor schepenen van Antwerpen de helft van een zister rogge 
per jaar erfelijke rente op een deel van een huis met hove, lan-
de en beemde, staande en gelegen in den Byvanck van Lyere, 
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in de regio van de stad Lier dus, aan Henrick van Duysborch, 
brouwer. We zullen hierna nog zien dat onze Jan Vervoort in 
latere jaren op het financiële en beroepsmatige vlak nauwe 
relaties onderhield met Anna Janssens, de weduwe van Hen-
drik van Duysborch. Er bestaat dus een mogelijkheid dat deze 
Jan Vervoort Willemszoon de vader van Jan Janszoon Vervoort 
was. Bewijzen heb ik daarvoor niet gevonden. Wel heb ik Jan 
Willemszoon Vervoort nog een paar keer in de Antwerpse 
schepenakten gevonden. Op 19 december 15307 bekennen hij 
en zijn broer Peter volledig voldaan te zijn door hun vader Wil-
lem Vervoort van de gehele erfenis van hun moeder, Adriana 
van den Bogaerde. Bovengenoemde erfrente van een zister 
rogge die Jan Vervoort Willemszoon in 1532 verkocht blijkt dan 
afkomstig te zijn uit de nalatenschap van zijn moeder, die in 
deze akte Adriana Bogaerts heet.
Jan Vervoort duikt pas betrekkelijk laat op als brouwer in de 
schepenakten van Antwerpen. Maar aangezien ook zijn stief-
vader brouwer was, is het zeer goed mogelijk dat Jan al veel 
eerder als brouwer werkzaam was, bijvoorbeeld in de brouwe-
rij van zijn stiefvader.
In Antwerpen was hij brouwer in de brouwerij ‘de Oude Leeu-
wen’ of ‘de Twee Leeuwen’.

In 15678 wordt hij Jan Vervoort, brouwer in de Twee Leeukens 
inde Nyeustadt alhijer genoemd en in 15729 heet hij Jan Ver-
voort brouwer in de Oude Leeuwen. De brouwerij De Twee 
Leeuwen stond strikt genomen niet in de Nieuwstad, maar 
nog juist in de oude stad op het Falconplein waar de oude Cis-
ternepoort had gestaan, aan de Vestvliet, op de grens van de 
oude stad en de Nieuwstad, de door Gilbert van Schoonbeke 
in het midden van de zestiende eeuw geheel nieuw aangelegde 
stadswijk van Antwerpen. Tegenwoordig heet de brede weg 
die ontstaan is na het dempen van de vliet Oudeleeuwenrui, 
genoemd naar de brouwerij de Oude Leeuwen die aan deze 
vliet stond, op de hoek van het Falconplein en die dus ook de 
Twee Leeuwen genoemd werd. Aan de overzijde van de Oudel-
eeuwenrui is tegenwoordig het Stadsarchief van Antwerpen, 
het Felixarchief, gevestigd in het voormalige Felixpakhuis. De 
Oude Leeuwen behoorde dus niet tot de brouwerijen, die Gil-
bert van Schoonbeke rond 1551 stichtte in deze Nieuwstad10. 
Vóór 1542 behoorde de grond aan het klooster Facons. Op 7 
maart 1542 verkocht het klooster het stuk grond aan Geeraard 
Bruynseels, die het op 12 maart 1542 doorverkocht aan Hen-
rick van Duysborch, die er rond 1543 een brouwerij op sticht-
te11. Henrick van Duysborch overleed in 1549 of 1550. Daarna 

3. Vogelvluchtkaart van Antwerpen vanuit het oosten uit 1557. De in 1542 aangehechte Nieuwstad met de nieuwe brouwerijen is zichtbaar. Op de plaats 
waar het huis van Jan Vervoort ‘Jherusalem’ later stond, aan de Middelvliet of Oosterse vliet is nog geen bebouwing aangegeven. Ook het Oosterse Huis, 
de zetel van de Dutse Hanze dat gebouwd werd tussen 1564 en 1568 is er nog niet.
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was de brouwerij De Oude Leeuwen eigendom van zijn wedu-
we, Anna Janssens. Zij ontplooide na het overlijden van haar 
man zelfstandige economische activiteiten in de vorm van 
handel, grondspeculaties en het oprichten van nieuwe onder-
nemingen.

Al deze activiteiten waren zo succesvol dat zij rond 1580 tot 
de veertig rijkste inwoners van Antwerpen behoorde. Toen Gil-
bert van Schoonbeke op 13 november 1555 van Filips II een uit-
zonderlijk octrooi kreeg, waarbij werd bepaald dat alle brou-
wers die in de stad Antwerpen woonden of daar waar de stad 
hele of halve accijnzen hief, zich ofwel in Van Schoonbekes 
brouwerijen moesten vestigen ofwel hun beroep moesten op-
geven, kreeg Anna Janssens grote moeilijkheden met De Oude 
Leeuwen. Zij zou de brouwerij, die zich juist op de grens van de 
Nieuwstad bevond, moeten opgeven, maar zij richtte dadelijk 
een rekwest aan de magistraat, waarin zij betoogde dat noch 
zij noch haar man ooit een contract met Van Schoonbeke had-
den gesloten, dat de brouwerij voldoende annex aan de Nieuw-
stad lag en dat zij niettemin bereid was één stuiver te betalen 
voor elke aam bier die zij in haar brouwerij zou produceren. De 
andere brouwers moesten twee stuivers betalen. Toen de stad 
op dit rekwest en vele andere van Anna niet antwoordde en in 

1559 zelfs de brouwerij zonder vorm van proces sloot, bracht 
Anna Janssens haar zaak voor de Raad van Brabant. Uitein-
delijk bereikte Anna Janssens in een definitieve regeling met 
de stad dat zij in De Oude Leeuwen mocht blijven brouwen en 
voortaan dezelfde voorrechten zou genieten als de brouwers 
in Van Schoonbekes brouwerijen. Daarvoor moest zij wel het 
twee-stuiverrecht betalen. Anna brouwde niet zelf in De Oude 
Leeuwen, maar liet de brouwerij exploiteren door een brouwer 
met wie zij de opbrengst deelde. Die brouwer was Jan Ver-
voort, althans eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de 
zestiende eeuw. Toen Anna in het voorjaar van 1581 was over-
leden, werd De Oude Leeuwen in 1582 door haar erfgenamen 
verhuurd voor 800 gulden per jaar.

Al die jaren was de brouwerij in bezit van Anna Janssens ge-
bleven en wanneer Jan Vervoort in bovengenoemde sche-
penakte brouwer in de Twee Leeuwen of brouwer in de Oude 
Leeuwen heet, betekent dat dus dat hij die brouwerij huurde 
en niet in eigendom had. Ook in 1577 was Jan Vervoort nog 
brouwer te Antwerpen. Hij had toen bier geleverd te Kruinin-
gen aan jonker Arent van Haamstede, die zijn rekeningen niet 
betaalde, zodat Jan genoodzaakt was het geld op te eisen voor 
de schepenen van Kruiningen12. Naast De Twee Leeuwen of 

4. Detail van de plattegrond van Antwerpen van Virgilius Bononiensis uit 1565 met het Falconplein, waar op de hoek van de (thans geheten) Oude Leeu-
wenrui de brouwerij ‘De Oude Leeuwen’ of ‘De Twee Leeuwen’ stond (zie pijl).
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Oude Leeuwen was er in de Nieuwstad nog een aantal brou-
werijen die in hun naam één of meerdere leeuwen hadden. Zo 
stond naast het huis Jerusalem, het huis van Jan Vervoort in de 
Nieuwstad, een huis dat aanvankelijk ook eigendom van Anna 
Janssens was en dat de naam Root Leeuken of De Rode Leeuw 
droeg waarin mogelijk ook een brouwerij gevestigd was. Om-
dat Jan Vervoort dat huis in 1577 van Anna Janssens overnam 
en omdat het naast zijn eigen huis stond, waarachter hij ook 
een mouterij had, is het niet zo vreemd om te veronderstellen 
dat Jan wellicht daar een brouwerij vestigde, nadat hij eerder 
de huur van de brouwerij De Oude Leeuwen had opgezegd. In 
1584/158513 staat De Rode Leeuw of het Leeuwken overigens 
weer op naam van de griffier Jan Asseliers, de schoonzoon van 
Anna Janssens, als eigenaar en wordt het huis gehuurd door 
een moutmaker.

Op 17 november 156714 heeft Jan Vervoort, brouwer, een bedrag 
van 184 carolus gulden en vier stuivers te goed van de glasma-
ker Adriaan de Keijser. In hetzelfde jaar had hij ook een vorde-
ring van 418 carolus gulden wegens geleverd bier uitstaande, 
waarvoor hij voor de hoge vierschaar een erfelijke rente van 20 
carolus gulden uitgewonnen had, die op 15 november 156715 op 

de Vrijdagmarkt te Antwerpen verkocht werd voor een bedrag 
van 18 carolus gulden en die Jan Vervoort ten slotte in zijn bezit 
kreeg, zodat hij de opbrengst jaarlijks kon innen. Hij had daar-
voor wel 2-6-6 ponden Brabants aan kosten aan de stedelijke 
ambtman moeten betalen.

Ook in ander opzicht had Jan financiële verplichtingen aan 
Anna Janssens, die herhaaldelijk belangrijke sommen geld aan 
handelaars en ondernemers uitleende.
Op 19 augustus 156816 vestigen zij gezamenlijk een jaarlijk-
se erfelijke rente van honderd carolus gulden op drie nieuwe 
huizen met een plaats, grond en alle toebehoren, staande en 
gelegen inde Nyeuwe stadt alhier opden hoeck noertwaerts 
vanden Middelvliet aldaer over die tweede brugge tusschen 
Michiels van Roy, smit huyse ende erve aen deen syde ende der 
voors. jouffr. Annen Janss. andere erve aen dander syde. Feite-
lijk verkregen zij een lening van een bepaald bedrag, waarvoor 
zij jaarlijks een erfelijke rente van 100 carolus gulden moesten 
betalen en waarvoor de drie genoemde huizen onderpand wa-
ren. Dat Jan Vervoort de brouwerij De Oude Leeuwen slechts 
huurde betekent niet dat hij geen onroerend goed te Antwer-
pen in bezit had. Op 27 juli 157717 verkreeg hij door ruil met Anna 

5. Weergave van de strijd in de Nieuwstad tijdens de Spaanse Furie op 4 november 1576. Midden rechts zien we ‘Het Oosterse Huis’. Daarvoor loopt van 
rechts naar links de Oosterse vliet (tegenwoordig de Sint Aldegondiskaai). Aan het einde daarvan, op de hoek staat het huis van Jan Vervoort, genaamd 
‘Jerusalem’ met ernaast het huis genaamd ‘Root Leeuken’ van Anna Janssens en sinds 1577 ook eigendom van Jan Vervoort. Op de plaats van ‘Het Ooster-
se Huis’ staat tegenwoordig het ‘Museum aan de Stroom’ (MAS).
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Janssens een huis dat naast zijn huis Jherusalem stond en dat 
volgens de betreffende akte aan Anna Janssens was toebe-
deeld in seker scheydinge ende deylinge tussen heur ende der 
voirs. Janne Vervoort op 4 maart 1568. Het blijft volstrekt on-
duidelijk op grond waarvan er op die datum een verdeling had 
plaatsgevonden tussen Jan Vervoort en Anna Janssens, maar 
het lijkt er op dat er een andere (familiale?) dan alleen zake-
lijke verhouding tussen beiden bestond. Jan Vervoort van zijn 
kant transporteerde bij deze ruil een jaarlijkse erfelijke rente 
van 20 carolus gulden, die hem ten deel was gevallen in dezelf-
de verdeling van 4 maart 1568. Op 28 september 157718 ver-
kocht hij, ook weer aan Anna Janssens een jaarlijkse erfelijke 
rente van zeven carolus gulden en zes en een halve stuiver op 
hetzelfde huis in de Nieuwstad, staande in de straat die liep 
van de tweede (ijzeren) brug naar de watermolen, tussen Jan 
Vervoorts andere huis aldaar, genaamd ‘Jherusalem’ en een le-
dig erf van Anna Janssens cum suis. In die straat, de Oosterse 

vliet genaamd had hij dus twee huizen in eigendom. Achter het 
huis Jherusalem had hij een mouterij.
In 1577 had Jan blijkbaar geldgebrek vanwege een schuld die hij 
had en moest vereffenen aan Jan (Hans) en Margriet Vervoort, 
de twee kinderen van zijn eerder overleden broer Frans Ver-
voort. Jan was voogd over deze kinderen en assigneerde hen 
voor deze schuld op dezelfde dag, 28 september 157719 een 
jaarlijkse erfelijke rente van 10 carolus gulden, 14 stuivers en 
18 mytten Brabants, gehypothekeerd op bovengenoemd huis. 
Enige tijd later, op 20 augustus 157920 verklaart Jan voor sche-
penen van Kruiningen aan zijn dochter Clara voor haar moe-
derlijk goed nog 150 gulden schuldig te zijn, maar dat niet te 
willen betalen voordat hij ontlast was van de borgtocht die hij 
had gesteld in het proces tussen Cornelis Gilliszoon Cauwe en 
Joris Schuppe, voor het gerecht van Antwerpen. Een klein jaar 
later, op 30 mei 158021 verklaren Jan en Johanna de Hase voor 
schepenen van Antwerpen, aan Anna Janssens een bedrag van 

6. Het deel van de Nieuwstad op de kaart van Virgilius Bononiensis (circa 1565) waarop zowel de brou-
werij ‘De Oude Leeuwen’ als de plaats van het huis van Jan Vervoort, ‘Jherusalem’ te zien zijn. De rode 
pijl geeft ‘De Oude Leeuwen’ aan, de gele pijl ‘Jherusalem’.
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378 carolus gulden en 9 stuivers schuldig te zijn. Jan Vervoort 
kampte in deze jaren dus al met financiële problemen.
Op 31 mei 158222 werd de brouwerij De Twee Leeuwen door 
Baptista Messing, uit naam van zijn vader Francois Messing, 
schoonzoon van Anna Janssens, verhuurd aan Rombout van 
Hoyen en zijn vrouw Catharina Bollaerts. Het pand wordt als 
volgt beschreven: een huysingh genaempt de twee leeuwen 
metter brouweryen ende toebehoirten, gestaen ende gelegen 
byde Cisterne brugghe omtrent de Facons cloostere alhier. 
Bij de huur inbegrepen was de alem23 die geschat was op 1051 
gulden en 4 stuivers, een rosmolen, geschat op 151 gulden 2½ 
stuivers, 600 biertonnen en 26 goede biervaten van 2 amen 
per stuk. De huur was met de voorgaande Kerstmis ingegaan 
en gold voor een termijn van zes jaar tegen een jaarlijkse beta-
ling van 800 gulden.
De nadere omschrijving stelt ons in staat de plaats waar de brou-
werij stond wat beter te bepalen op de kaart van Virgilius Bono-
niensis uit 1565. Overigens staat in de akte ook vermeld dat het 
huis en de brouwerij daarvóór verhuurd was geweest aan Jeroni-
mus Wouters. Dat betekent dat Jan Vervoort al geruime tijd vóór 
1580 als brouwer uit De Twee Leeuwen vertrokken was.
Hij bezat in ieder geval op 19 april 1583 nog wel het huis Jherusa-
lem, waarop hij op die datum een jaarlijkse erfelijke rente vestig-
de van 21 carolus gulden en 5 stuivers, die hij verkocht aan Adri-
aan van Balen. Opnieuw dus een extra hypotheek op dat huis.

Naast zijn huizen in de Nieuwstad bezat Jan Vervoort ook nog 
twee huizen die naast elkaar stonden op de Kleine Couwen-
berg te Antwerpen. Op deze twee huizen assigneerde hij op 
25 februari 1583 aan ieder van zijn vier kinderen uit zijn eerste 
huwelijk, met Bave Geerolfsdochter, een bedrag van 12 carolus 
gulden en 10 stuivers jaarlijkse en erfelijke rente. Eén van deze 
twee huizen, het huis dat de Paternoster heette, gaf hij op 16 
april 158424 te erve aan Joris de Coninck en diens vrouw Kate-
lijne Cokaerts. Dat het huis te erve gegeven werd betekende 
dat de koper de koopsom niet in één keer betaalde, maar bij 
de overdracht een bepaalde som geld betaalde en verder een 

jaarlijkse (en erfelijke!) rente, die op het huis bleef rusten tot 
een eventuele aflossing. In dit geval betaalde de koper of erf-
nemer aan de erfgever 25 carolus gulden bij de overdracht en 
een jaarlijkse erfelijke rente van 15 gulden. Uit de verkoopakte 
blijkt dat Jan Vervoort dit huis zelf gebouwd had op het erf dat 
hij eertijds gekocht had van een zekere Joachim Eggertincx 
en Janne Bachgracht. Het huis was overigens mede belast 
met een jaarlijkse erfelijke rente van 10 gulden, waarmee vier 
huizen in dezelfde straat belast waren, welke huizen de erf-
gever, in casu Jan Vervoort en de erfgenamen van … (daar is 
ze weer!) Anna Janssens toebehoorden. De rente kon gelost 
worden met de penninck sesthiene, hetgeen betekent dat de 
waarde van het huis de Paternoster in totaal 305 carolus gul-
den bedroeg. Voor eventuele gebreken betreffende deze erf-
geving stelde Jan Vervoort zichzelf en zijn bezittingen, in casu 
zijn huis dat naast het verkochte pand stond, garant. Volgens 
de reconstructie van het huizenbestand in Antwerpen aan de 
vooravond van de scheiding der Nederlanden25 was de Pater-
noster in 1584/1585 eigendom van Jan Vervoort in de Leeu en 
verhuurd aan Heyndrik Vereesen (Verhesen), bouratwerker. 
Dat zal vóór de erfgeving geweest zijn. Jan Vervoorts andere 
huis op de Kleine Couwenberg werd verhuurd aan Cornelis 
de Winter, wever. De gegevens waarop deze mededeling was 
gebaseerd, moeten verouderd zijn geweest, want we zagen 
eerder dat Jan Vervoort allang vóór 1580 de huur van De Twee 
Leeuwen verlaten moet hebben. Bovendien weten we dat Jan 
zich eerder definitief in Kruiningen had gevestigd. Ook zijn 
huis Jherusalem - gesitueerd aan de Oosterse vliet alias langs 
de Vliet - werd in 1584/1585 verhuurd, aan Hans van Hoye, 
moutmaker. Er was dus nog steeds een mouterij in gevestigd, 
maar Jan Vervoort woonde er zelf niet meer.

In die tijd komen we hem veelvuldig tegen in de schepenak-
ten van Kruiningen, waar hij in 1578/1579 zelfs schepen was en 
waar hij op het dorp een huis bezat dat Johanna de Hase ge-
erfd had van haar vader. De huysinge van plaisantien met bo-
gaerde, stallen, schueren, gronde ende allen den toebehoor-
ten genaemt de Blauw Hoeve metten lande daerane gelegen 
groot tsaamen vierentnegentich gemeten, gestaen ende ge-
legen in diverse parceelen binnen de heerlickheyt van Cruy-
ningen in Suytbeveland die hij omstreeks 1574 had gekocht en 
waarvoor hij samen met Johanna de Hase in Antwerpen een 
lening had afgesloten van 1200 gulden bij een zekere Hendrik 
Tesser en zijn vrouw Anna Scosters, was hij omstreeks die tijd 
alweer kwijt. Voor deze lening verhypothekeerde hij overigens 
op 18 maart 157426 de Blauwhoeve zelf en zijn twee huizen op 
de Kleine Couwenberg te Antwerpen. Al met al kunnen we uit 
deze voorgaande gegevens concluderen dat Jan Vervoorts fi-
nanciële positie omstreeks 1585 niet rooskleurig was.

Jan Vervoort te Kruiningen

Het verblijf van Jan Vervoort te Kruiningen en de bezittingen 
die hij daar had, kunnen we alleszins beschouwen als een ge-
volg van zijn tweede huwelijk, met Johanna de Hase, een doch-

7. Ligging van de ‘Blauwe Hoeve’, hier genaamd Blaauwe Hof onder Kruinin-
gen ten zuidoosten van de dorpskern (gemeenteatlas van Kuyper, 1866).
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ter van Servaas de Hase. Deze Servaas de Hase was koopman 
te Antwerpen en had zich in het avontuur gestort van herbedij-
kingen op Zuid-Beveland na de verschillende overstromingen 
aldaar in 1530 en 1531, waarbij grote delen van Zuid-Beveland 
onder water waren komen te staan. Kruiningen stond bij de 
volgende overstroming in 1532 nog altijd onder water en Ser-
vaas de Hase kocht in 1548 98 gemeten en 200 roeden goets 
land en 4 gemeten berooft land in Kruiningen van Margriet 
Wiggers, weduwe van Jehan Baptiste Palavecini (Palavicini) 
en de voogden van haar kinderen. Op 1 maart 1548 verhypothe-
keerde hij daarvoor één van zijn huizen, namelijk zijn huis in de 
Predikherenstraat te Antwerpen, dat hij voor een zesde deel 
geërfd had van zijn schoonouders en voor vijf zesde delen ge-
kocht had van zijn zwager Jan Moys en een erfelijke rente van 
92 carolus gulden op een huis in de Wolstraat te Antwerpen, 
dat hij op 23 december 1545 te erve had gegeven aan Henrick 
de Prince27. Servaas de Hase overleed tussen 10 november 
1552 en 11 maart 1553.
Hoeveel belangen Servaas de Hase te Kruiningen had kunnen 
we min of meer inschatten uit het bezit dat zijn zoon Andries 
de Hase nog in het begin van de zeventiende eeuw te Kruinin-
gen had. Samen met zijn broers Adriaan en Pieter de Hase 
pachtte hij tienden te Kruiningen, Nieuwlande en Tolsende 
van het kapittel van Oudmunster te Utrecht. In 1572 bezat hij 
een hoeve van 47 gemeten in Kruiningen in Oomshoek en in 
1580 een hoeve in de Onze-Vrouwenpolder onder Kruiningen. 
In 1583 moest hij 36 gemeten land te Kruiningen overdragen 
aan Filips Serhendricx, genaamd Vrientschap, gehuwd met 
Johanna de Bot (de But). Johanna was een dochter van mr. Cor-
nelis de Bot, een broer van Heylzoete de Bot, de moeder van 
Maria Moys. Laatstgenoemde was de moeder van Johanna en 
Andries de Hase. Johanna de Bot was dus een nicht van Maria 
Moys. Op grond waarvan aanspraak werd gemaakt op deze 
grond en deze schikking werd gemaakt, is onduidelijk. Andries 
had deze grond geërfd van Guillaume de la Derrière, een zoon 
van Jean de la Derrière en Margriet de Hase, de oudste zuster 
van Johanna de Hase. Jan Vervoort, die als erfgenaam van Ser-
vaas de Hase ook betrokken was bij deze transactie, moest 
hiervoor aan Andries de Hase een som geld betalen, waarvoor 
hij zijn huis aan de Plaetse te Kruiningen met 40 gemeten 
grond, die hij had geërfd van Servaas de Hase, tot hypotheek 
stelde. Andries de Hase was in 1584 commissaris van het wa-
terschap Kruiningen. In 1602 bezat Andries nog 52 gemeten 
grond te Kruiningen.28 Hij overleed kort voor juli 1609 toen 
zijn zoon Jacques de Hase de pacht van 17 gemeten tienden 
in Oud- en Nieuw Cruningen en Tolzende van het kapittel van 
Oudmunster te Utrecht overnam en de weduwe van Andries, 
Johanna Bosschaert en Gielis Pitte Seraerts als man van Anna 
de Hase voor schepenen van Antwerpen Pauwels de Dale, wo-
nende te Goes constitueren om voor Jacques en Anna de Hase 
de Hamstede tiende te Kruiningen van het kapittel van Oud-
munster in pacht te aanvaarden.29

Evenals haar broers en zusters erfde Johanna de Hase van 
haar vader land en een huis te Kruiningen. Zij bracht dat bezit 

mee ten huwelijk met Jan Vervoort. Maar ook van familiele-
den verwierf Jan grond te Kruiningen. Op 4 juni 156730consti-
tueerde Adriana de Haze, weduwe van Adam Verbeke, Willem 
Piersen te Kruiningen om namens haar twaalf of dertien ge-
meten winnende landen en weidegrond te transporteren aan 
Jan Vervoort, brouwer. Daarnaast constitueerde zij Erasmus 
Pierssen, coster tot Cruyningen om voor haar haar zaken te 
behartigen en bepaalde, haar toekomende bedragen, te innen. 
Adriana de Hase was een halfzuster van Servaas. Ook zij had 
dus grondbezit in Kruiningen. En Jan Vervoort blijkt al in de 
jaren zestig bezig geweest te zijn met het uitbreiden van zijn 
bezit aldaar. Met bedijkingsactiviteiten in Kruiningen had Jan 
Vervoort niets van doen gehad. Het grondbezit in Kruiningen, 
afkomstig van Servaas de Hase, economische overwegingen 
en het feit dat zijn zoon Geert daar al jaren woonde, zullen 
naast de hachelijke situatie te Antwerpen in de jaren zeventig 
van de zestiende eeuw, een rol gespeeld hebben bij de beslis-
sing van Jan zich definitief in Kruiningen te vestigen. Eenmaal 
in Kruiningen zal de familie Vervoort ook zijn overgegaan naar 
de gereformeerde godsdienst. Religieuze overwegingen lijken 
echter niet op voorhand een belangrijke rol gespeeld te heb-
ben bij de keuze om Antwerpen te verlaten.

Alles wijst er op dat de vestiging van Jan Vervoort in Kruinin-
gen geen verbetering bracht in zijn financiële situatie, mede 
door het overlijden van zijn tweede vrouw, Johanna de Hase. 
Johanna overleed tussen 1580 en 1583. In die tijd verkoopt hij 
geregeld stukken land te Kruiningen. Op 2 december 158531 
verschijnt hij voor de vierschaar van Kruiningen en verklaart 
aan Andries Stehouwer, als man van zijn dochter Cornelia, 32 
pond 5 schellingen en 9 groten Vlaams schuldig te zijn over 
haar moederlijke portie, maar dat bedrag niet te kunnen op-
brengen, zonder dat het ten koste zou gaan van zijn wezen. 
Bedoeld zijn: zijn minderjarige wezen uit zijn tweede huwelijk 
met Johanna de Hase. Via bemiddeling van goede mannen 
wordt er afgesproken dat de schuld gehypothekeerd wordt 
op 6 gemeten en 100 roeden land, te weten 3 gemeten en 100 
roeden zaailand en 3 gemeten weiland, liggende in de Grote 
Nishouck te Kruiningen. Overigens had Jan Vervoort nog meer 
land in diezelfde Nishouck. Andries Stehouwer krijgt de volle-
dige beschikking over dat land zolang de schuld niet afbetaald 
is en Jan Vervoort zal het land op geen enkele manier mogen 
verkopen of vervreemden. Daarnaast is Jan gehouden Andries 
jaarlijks 2 lasten derrinck te leveren. Ook in deze actie klinkt 
de onenigheid over het uitblijven van de afwikkeling van de 
nalatenschap van Johanna de Hase en de financiële proble-
matiek van Jan Vervoort door. Een jaar later, op 30 november 
158632 verkoopt Jan opnieuw een deel van zijn grondbezit in 
Kruiningen, 4 gemeten land in de Groote Nishouck, genaamd 
de Hoofste. Overigens was één van de belenders in de Groo-
te Nishouck, Charle (Karel) Walraven, die ook afkomstig was 
uit Antwerpen. Hij was gehuwd met Margriet Lichtenhoren, 
die een rente in haar bezit had die Andries de Hase op 7 mei 
1560 gesteld had op naam van Adriana Hilleberts, de tweede 
vrouw van Servaas de Hase, gevestigd op een hoeve genaamd 
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de Steehoeve of de Schaapsvondere met 3 bunder grond te 
Berchem bij Antwerpen. Blijkbaar had Adriana Hilleberts deze 
rente te gelde gemaakt aan Margriet Lichtenhoren en moes-
ten na het overlijden van Adriana Hilleberts Jan Vervoort en 
Johanna de Hase opdraaien voor de jaarlijkse betaling ervan. 
In ieder geval hadden laatstgenoemden op 17 september 1578 
voor schepenen van Kruiningen al hun goederen met 3 huizen 
binnen de stad Antwerpen verpand voor de betaling van deze 
rente. Op 15 maart 158433 stelde Jan Vervoort Karel Walraven 
de Antwerpse schepenbrief betreffende deze zaak ter hand. 
Karel Walraven behoorde tot de betrekkelijk grote groep Ant-
werpenaren die gegoed waren in Kruiningen en van wie som-
migen er ook daadwerkelijk woonden. In 1609 woonde Karel 
Walraven in Amsterdam.34

Op 15 maart 158735 verkocht Jan opnieuw grond, deze keer 5 
gemeten in de Cappelryehoec te Kruiningen aan Cornelis Gort 
te behoeve van diens vader, de schout van Waarde, Marinus 
Gort. Op 14 januari 158836 nog eens 5 gemeten en 52 roeden in 
de Groote Nishouck aan Jan Maenszoon. De uitverkoop ging 
door: op 9 juli 158937 één gemet en 57 roeden in Poppenhouck, 
opnieuw aan Marinus Gort. Op 7 april 1590 eist Jan Vervoort 
nog de betaling van de koopsom van 100 roeden land van (Se)
Bastiaen Jacobszoon, waarvan laatstgenoemde beweert Jan 
Vervoort volledig betaald te hebben. Op 6 juni 159038 persis-
teert Jan Vervoort bij zijn eis. Daarna horen we niets meer, tot-
dat mr. Andries Andrieszoon (Stehouwer) als man van Cornelia 
Vervoort op 16 april 159339 het sterfhuis van Jan Vervoort, die 
op 7 maart 1593 te Kruiningen was overleden, verwerpt. Dit 
laatste suggereert opnieuw en overtuigend dat Jan Vervoort 
uiteindelijk geheel en al aan de grond zat.
Toch was zijn huizenbezit in Antwerpen, hoewel belast met 
erfrenten, nog intact. Dat blijkt als dat bezit, pas veel later, 
verkocht wordt. In 159840, vijf jaar na het overlijden van Jan, 
komt eerst het huis Jerusalem met de daarachter staande 
mouterij aan de beurt. Het huis was belast met een erfelijke 
rente, op dat moment te betalen aan Clementia Asseliers, een 
kleindochter van Anna Janssens. Zij was gehuwd met mr. Hen-
rick Uwens, advocaat te Antwerpen en later kanselier van Gel-
derland. De betaling van de erfrente was achterop geraakt en 
op verzoek van Henrick Uwens werd het stuk erf met daarop 
twee huizen daervan deen wesende een hoeckhuys genaempt 
is Jherusalem ende dander commende achteraen tvoorscr. 
hoeckhuys wesende eene mouterije vanaf 9 januari 1598 op de 
Vrijdagmarkt te Antwerpen openbaar geveild. Er was echter 
weinig animo voor en uiteindelijk kocht Henrick Uwens het op 
24 december 1598 zelf via een gemachtigde voor een erfelijke 
rente van 100 carolus gulden.

Jan Vervoort en zijn gezin

In 1570 was Jan 44 jaar oud. Hij was dus omstreeks 1526 gebo-
ren en trouwde kort na 1562 met zijn tweede vrouw Johanna 
de Hase, die veel jonger was dan hij. Johanna was omstreeks 
1540 geboren.41 In ieder geval was hij op 19 juli 1560 nog niet 
met haar getrouwd. Dat valt te concluderen uit een schepen-

akte van Antwerpen van die datum, waarin Andries de Haze, 
Servaessone wijlen optreedt als gemachtigde van Jan San-
ternelle en Jan de la Derrière en de laatste twee weer als ge-
machtigden van Guillaume Moys, hun medemomber, mombo-
ren over Peeter, Adriana, Joanna en Elizabeth de Hase, inzake 
de regeling van de nalatenschap van Servaas de Hase met 
diens tweede vrouw Adriana Hillebert42. Als Johanna de Hase 
op dat moment getrouwd was geweest met Jan Vervoort, zou 
deze laatste namens zijn vrouw opgetreden zijn. De oudste 
zoon van Jan Vervoort, Geert Janszoon Vervoort woonde al 
in 1574 te Kruiningen en trad daar in 1576 onder meer op als 
gemachtigde van zijn vader die toen nog in Antwerpen ver-
bleef. Dit betekent dat Geert ook ruim voor 1560 geboren 
moet zijn en dus geen zoon van Johanna de Hase geweest 
kan zijn. Ditzelfde geldt voor andere kinderen van Jan Ver-
voort, zoals Herman Vervoort, die rond 1558 was geboren en 
al in 158643 deurwaarder van het landrecht van de stad Goes 
was. Op 12 september 158644 staan zijn vader, Jan Vervoort, en 
zijn zwager, Andries Stehouwer, borg voor hem in die functie, 
elk voor een bedrag van 150 carolus gulden. Dat ook de beide 
dochters, Clara en Cornelia niet Johanna de Hase als moeder 
hadden, maar de eerste vrouw van Jan Vervoort, bleek mij 
tenslotte uit een Antwerpse schepenakte uit 1583, waarin 
Jan Vervoort erkent al zijn vier kinderen, ieder afzonderlijk 
een bedrag van 12 carolus gulden en 10 stuivers schuldig te 
zijn inzake hun moederlijke portie. Moeder van deze kinderen 
was: Bave Geerolfsdochter. Hieruit kwam vast te staan dat 
Johanna Servaasdochter de Hase niet de moeder van Geert, 
Herman, Clara en Cornelia Vervoort was. Zij was wel de moe-
der van Servaas, Francois, Andries en Jan Janszonen Vervoort 
en van een dochter, Susanna Vervoort. Zoon Andries Vervoort 
zal vernoemd zijn naar de broer van Johanna de Hase, Andries 
de Hase. Francois naar de enige volle broer van Jan Vervoort, 
Frans Vervoort, en zoon Jan naar de jong overleden vader van 
Jan Vervoort. Deze zoon Jan behoorde echter wel tot de jong-
sten uit het gezin Vervoort. Hij werd mogelijk ook wel Hans 
genoemd. Zoon Geert kan ook vernoemd zijn, maar dan wel 
naar de jong overleden halfbroer van Jan Vervoort. Hij was 
kerkmeester te Kruiningen in 1577 en schepen van Kruiningen 
in 1586, 1589-1591 en 1595-1597.

Dochter Clara Vervoort, trouwde vóór 1587 met Joris Schup-
pens. Op 9 november 158745 bekent Jan Vervoort aan Joris 
Schuppens de som van 30 pond, één schelling en 8 groten 
Vlaams schuldig te zijn ter zake van het moederlijk erfdeel van 
diens vrouw Clara. Joris Schuppens gaat akkoord met deze 
schuldbekentenis en verklaart het proces dat hij begonnen 
was te zullen stopzetten. Joris Schuppens was vleeshouwer 
en evenals de familie Vervoort afkomstig uit Antwerpen, of 
uit de directe omgeving van Antwerpen. De naam van de vader 

8. Handtekening van Geert Vervoort (ZA Rekenkamer B inv.nr. 31872)
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van Joris Schuppen weten we niet. Heette hij ook Joris ? Of was 
Joris Schuppen aanmerkelijk ouder dan zijn vrouw Clara Ver-
voort? Op 20 augustus 1579 is er sprake van een proces tegen 
Cornelis Gilliszoon Couwe en Jorys Schuppe de oude, waarin 
Jan Vervoort betrokken is als borg. Jan Vervoort verklaart op 
die datum voor schepenen van Kruiningen dat hij het bedrag 
van 150 gulden dat hij zijn dochter Clara schuldig is wegens 
haar moederlijke goed, niet zal betalen vooraleer hij ontlast 
zal zijn van deze borgtocht. Het ziet er dus naar uit dat vader 
en zoon Schuppen dezelfde voornaam hebben, wat het niet ge-
makkelijk maakt te bepalen wanneer het over wie gaat.
Op 14 juli 156946 gaf Merten van Ranst, schepen van Antwer-
pen, aan Joris Schuppen, vleeshouwer te Borgerhout een 
stede met huijse, hove, lande, gronde ende toebehoorten, 
gestaen ende gelegen tot Mortsel inde Luijthage, daer oppe 
Geert Luenis Raeijmaker woont ende gebruijckende is te erve 
en in erfelijke rente. Joris Schuppen belegde op dat moment 
dus zijn geld in een hoeve te Mortsel. Op 2 maart 158547 was Jo-
ris Schuppen aan jonkheer Michiel van Steelant als momboir 
van zijn broer Jan van Steelant een bedrag van 90 carolus gul-
den schuldig over de jaarlijkse rente op de betreffende hoeve 
in de Luijthage te Mortsel over het jaar 1582. Volgens dezelfde 
akte was Joris al op 3 mei 1584 door schepenen van Antwerpen 
gevonnist om zijn schuld te betalen.
Reeds in 156348 was een Joris Schuppen als eiser in een rechts-
zaak verwikkeld tegen een zekere Herman de Brouwer. In 
ieder geval ontvluchtte ook Joris Schuppen, die gehuwd was 
met Clara Vervoort Antwerpen in of na 1585. Hij woonde ver-
volgens te Goes, waar hij ook weer vleeshouwer was en waar 
hij op 27 december 158949 een huis op het Zuideinde verkocht 
aan Antheunis van Ecker, zilversmid, voor een bedrag van 233-
6-8 pond Vlaams. Dit huis was tot mei 1590 verhuurd. Vervol-
gens kocht hij op 7 januari 159150 van de Goese burgemeester 
David Jacobszoon een huis in de Lange Vorststraat, met de in 
dit verband opmerkelijke naam Cruyningen, voor een koop-
som van 366-13-4 pond Vlaams. Het ging Joris op dat moment 
blijkbaar voor de wind, want op 14 oktober 159151 kocht hij een 
schuur staende opt kerckhoff achter het clockhuys deser ste-
de en vervolgens op 27 oktober 159152 een huys mette schuy-
re ende hoovinge daerneffens genaempt ‘Sauvegardt’ bij de 
Koepoort. Op 7 september 159253 kocht hij nog een huis dat 
achter zijn erf stond voor een bedrag van 24 pond Vlaams.

In 1587 blijkt ook zoon Andries Vervoort in Kruiningen te wo-
nen, evenals zoon Herman Vervoort en dochter Cornelia Ver-
voort, die met Andries Andrieszoon Stehouwer trouwde. Dek-
ker en Baetens suggereren dat Andries Stehouwer en Cornelia 
Vervoort nog te Antwerpen getrouwd waren en zich daarna in 
Kruiningen vestigden. Dat is mogelijk, maar bewijzen heb ik 
daarvoor niet gevonden. Het is ook onduidelijk waar Andries 
Stehouwer vandaan kwam. Andries Andrieszoon Stehouwer, 
chirurgijn te Kruiningen en zijn vrouw Cornelia Vervoort ma-
ken hun testament te Goes op 22 april 1603.54 Andries was 
schepen van Kruiningen, onder andere in 1591 en 1593. Hij is 
overleden vóór 5 juli 160855, wanneer zijn weduwe Cornelia 

Vervoort twee minderjarige kinderen ter weeskamer brengt: 
Jacob en Mayken Stehouwer. Jacob was geboren rond 1588. In 
1627 was hij negenendertig jaar oud. Dochter Stijnken komt in 
1608 niet meer voor, in ieder geval niet meer bij de minderjari-
ge kinderen. In hun testament van 22 april 1603 tonen Andries 
Stehouwer en Cornelia Vervoort zich bijzonder bezorgd voor 
hun dochter Stijnken. Zij wordt als enige van de kinderen met 
name genoemd en krijgt boven haar kindsgedeelte een prele-
gaat van 12 pond Vlaams. Bovendien bepalen de testateurs dat 
de langstlevende van hen beiden hun dochter Stijnken zijn of 
haar leven lang zal moeten onderhouden en haar zal moeten 
leren naaien of een ander handtwerck moet laten leren, zodat 
Stijnken later in haar eigen onderhoud zal kunnen voorzien. 
Het heeft er alle schijn van dat Stijnken op één of andere wijze 
gehandicapt was, zodanig dat zij extra zorg nodig had. Andries 
Stehouwer en Cornelia Vervoort probeerden daarin te voor-
zien middels hun testament.
Cornelia Vervoort trouwde te Goes op 9 augustus 1608 met 
Tobias Corneliszoon Wicxdorp, die was geboren te Goes om-
streeks 1564, maar ook in Kruiningen gewoond had, of daar in 
ieder geval bezit had, onder andere in de Oosthinkelepolder. 
Het huwelijk vond plaats te Kloetinge, terwijl de ondertrou-
winschrijving in Goes te vinden is. Na haar tweede huwelijk is 
Cornelia blijkbaar in Kloetinge of in Goes gaan wonen, want zij 
werd begraven te Goes op 2 juni 1616 als de huijsvrouw van To-
bijas Wixdorp, genaemt Neelken Vervoorts. Voor de begravin-
ge, het luijen en de pelle werd het behoorlijk grote bedrag van 
1-12-6 pond Vlaams betaald.
Naast de twee dochters Stynken en Mayken Stehouwer, had-
den Andries Stehouwer en Cornelia Vervoort twee zonen: Ja-
cob Stehouwer en Jeremias Stehouwer. Jeremias was nog op 
13 december 161456 gegoed te Kruiningen, in de Grote Nishou-
ck. Jacob Stehouwer leverde op 5 maart 161657 nog één gemet 
60 roeden grond in de Grooten Nishouck aan zijn broer Jeremi-
as Stehouwer. Laatstgenoemde trouwde echter te Goes op 19 
april 1623 met Maeyke Walkiers en liet daar een jaar later ook 
een kind dopen. Ook hij had zich blijkbaar in Goes gevestigd.
En dan is er ten slotte nog Servaas Vervoort, de zoon die de ka-
rakteristieke voornaam van zijn grootvader Servaas de Hase 
geërfd had en door die bijzondere voornaam wat gemakkelij-
ker te traceren zou moeten zijn. Dat was echter niet het geval. 
Hij dook pas op toen hij in 161558 in Goes optrad als voogd over 
de kinderen van zijn broer Jan Vervoort. Nader onderzoek in 
de schepenregisters van Antwerpen leverde iets meer gege-
vens op, waarmee uiteindelijk de cirkel van het verhaal van 
Jan Vervoort rond kwam. Op 12 juli 161059 verscheen Servaas 
voor schepenen van Antwerpen en verklaarde voor hemzelf 
en namens zijn broers Herman en Jan Vervoort en de kinderen 
van zijn overleden broer Andries Vervoort en zijn overleden 
zuster Susanna Vervoort aan Philips Groenreis de jaarlijkse 
erfelijke rente van 15 carolus gulden op het huis met grond en 
toebehoren, genaamd de Paternoster, staande en gelegen op 
de Cleijnen Couwenberch te Antwerpen getransporteerd te 
hebben. Zulks conform de overeenkomst die hij twee dagen 
eerder voor notaris Loys vanden Berghe te Antwerpen met 
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Philips Groenreis had gesloten inzake dit transport èn de ren-
te van 10 gulden 14 stuivers op het huis genaamd Jerusalem, 
gestaen inde Nijeuwstadt alhier. Genoemde kinderen van Jan 
Vervoort hadden de rente op de Paternoster na het overlijden 
van hun vader geërfd. Dit transport diende in de eerste plaats 
ter aflossing van de schuld van 10 carolus gulden 14 stuivers 
erfelijke jaarlijkse rente die de erfgenamen van Jan Vervoort 
nog altijd hadden jegens de nakomelingen van Frans Vervoort, 
Jans broer, welke verplichting Jan Vervoort in 157760 was aan-
gegaan. Van de achttien mytten die ook nog bij het bedrag van 
de erfelijke rente inbegrepen waren horen we in 1610 niets 
meer. Daarnaast betaalde Philip Groenreis nog een niet nader 
gespecificeerde som geld. Philips Groenreis trad op als voogd 
over Hans Vervoort Janszoon, de kleinzoon van Frans Vervoort 
en tevens voor zichzelf. Het is niet duidelijk in welke relatie Phi-
lip Groenreis stond tot de kinderen van Frans Vervoort. Boven-
genoemde Hans Vervoort, die dan de jonge wordt genoemd, 
blijkt te zijn overleden vóór 8 april 161661, waar is niet duidelijk, 
maar hij had op 20 maart 1614 in Middelburg zijn testament ge-
maakt voor notaris Jan van der Rijst. Reeds in 160662 is er een 
Hans Vervoort kleermaker te Antwerpen. Dat kan ook zijn va-
der geweest zijn. Hans Vervoort junior verbleef in ieder geval 
in 1614 in Middelburg en waar anders dan bij de neef van zijn 
vader, Servaas Vervoort, die kleermaker in Middelburg was?
In 1611 koopt een Hans Vervoort, cleermaecker een huis aan de 
Lange Vorststraat te Goes, genaamd de Schuyre. De namen 
Jan en Hans worden soms door elkaar gebruikt. Dat maakte 
het er niet gemakkelijker op te bepalen wie wie is. Ik houd het 
er op dat de kleermaker Hans Vervoort te Goes de broer van 
Servaas Vervoort was. Het kleermakersvak was in ieder geval 
populair in de familie.
Opmerkelijk is dat de andere (half) broers en zusters van Ser-
vaas, Geert, Francois, Clara en Cornelia Vervoort, of hun nako-
melingen in de transactie van 12 juli 1610 niet genoemd wor-
den. We weten dat Andries Stehouwer als man van Cornelia 
Vervoort op 16 april 1593 voor schepenen van Kruiningen ver-
klaarde de nalatenschap van zijn schoonvader te repudiëren. 
Mogelijk hadden Geert, Francois en Clara dat ook gedaan. Op 
15 november 1616, 23 jaar na de dood van zijn vader, machtigde 
Servaas Vervoort voor notaris Adriaan Pieterszoon Bogaert te 
Middelburg, mede namens zijn broers Herman en Jan Vervoort 
notaris Loys vanden Berghe te Antwerpen om het laatste huis 
te Antwerpen aan de Couwenberg, staande naast het huis de 
Paternoster te transporteren aan Francois Heddebaut, aan 
wie hij en zijn broers dit huis verkocht hadden. Notaris Vanden 
Berghe voerde die opdracht uit op 15 november 161663. Ser-
vaas Vervoort leefde nog te Middelburg in 1623. 

Besluit

Wat we hieruit en uit vele soortgelijke vondsten betreffende 
andere families die Antwerpen ontvluchtten, leren is dat voor 
de Antwerpse emigranten die in Zeeland terecht gekomen wa-
ren maar ook voor diegenen die zich bijvoorbeeld in Amster-
dam gevestigd hadden en voor hun kinderen en kleinkinderen 

de banden met de vaderstad nog lange tijd intact bleven. En 
verder dat men er vaak nog lange tijd onroerend goed in eigen-
dom behield en er daardoor nog lange tijd inkomsten vandaan 
haalde. Maar ook dat men nog lange tijd contacten bleef on-
derhouden met in Antwerpen achtergebleven familieleden. En 
dat men als dat nodig was naar Antwerpen afreisde om dat on-
roerend goed te beheren, te verkopen of om nalatenschappen 
af te handelen. Uit het verblijf van Hans Vervoort Janszoon in 
Middelburg in 1614 blijkt zelfs dat ook familieleden uit Antwer-
pen naar Zeeland afreisden en daar al dan niet tijdelijk verblijf 
hielden bij hun uitgeweken familie. Het zal voor beide partijen 
de scheiding tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’ des te pijnlijker voelbaar 
gemaakt hebben. Voor zover wij dat kunnen beoordelen aan 
de hand van de beschikbare bronnen was de scheiding voor de 
familie Vervoort in 1616 definitief, toen het laatste van de hui-
zen van Jan Vervoort in Antwerpen van de hand ging. Dat het 
woonhuis met de mouterij van Jan Vervoort te Antwerpen en 
de brouwerij waar hij gedurende een aantal jaren bier brouwde 
exact aan te wijzen zijn op de plattegrond van Antwerpen van 
circa 1565 van Virgilius Bononiensis beschouw ik als een unie-
ke uitkomst van mijn onderzoek.

Fragmentgenealogie

I. Jan Vervoort, overleden (Antwerpen?) vóór 15 november 
1554, trouwt Clara Mertens, overleden Antwerpen vóór 15 
november 1554.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Vervoort, geboren circa 1526, volgt II.
2.  François Vervoort.

 Clara Mertens trouwt (2) Hendrik Verstegen, brouwer te 
Antwerpen.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Verstegen, overleden Antwerpen vóór 15 november 

1554.
2.  Geert Verstegen, overleden Antwerpen vóór 15 novem-

ber 1554.
3.  Clara Verstegen, overleden Antwerpen vóór 15 novem-

ber 1554.

II.  Jan Vervoort, geboren (Antwerpen?) circa 1526, brouwer 
te Antwerpen in de brouwerij ‘De Oude Leeuwen’, ook ge-
naamd ‘De Twee Leeuwen’ 1567, 1572, schepen van Kruinin-
gen 1578/1579, overleden Kruiningen 7 maart 1593, trouwt 
(1) Bave Geerolfsdochter, overleden Antwerpen vóór 10 juli 
1562.
Uit dit huwelijk:
1.  Geert Vervoort, kerkmeester van Kruiningen 1577, 

schepen van Kruiningen tussen 1586 en 1597, overleden 
vóór 1602.

2.  Herman Vervoort, geboren Antwerpen circa 1558, 
deurwaarder van het landrecht te Goes vanaf 1586, be-
graven Goes 6 januari 1620, trouwt Elisabeth Geerts-
dochter, begraven Goes 31 mei 1626.

3.  Clara Vervoort, trouwt Joris Schuppen, afkomstig uit 
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Antwerpen, vleeshouwer te Goes.
4.  Cornelia Vervoort, volgt III.

 Jan Vervoort trouwt (2) Antwerpen, na of omstreeks 10 juli 
1562 Johanna de Hase, geboren circa 1540, overleden circa 
1583, dochter van Servaas de Hase en Maria Moys.
Uit dit huwelijk:
1.  Servaas Vervoort, kleermaker te Middelburg 1616, 

overleden na 1623.
2.  François Vervoort, oliemolenaar te Goes 1613, begra-

ven Goes 16 november 1615, trouwde Pieryntgen Zeys.
3.  Andries Vervoort, overleden vóór 12 juli 1610.
4.  Jan (Hans) Vervoort, kleermaker te Goes 1611, trouwt 

Elisabeth Antheunisdochter.
5.  Susanna Vervoort, overleden vóór 1610.

III.  Cornelia (Neelken) Vervoort, geboren Antwerpen vóór 10 juli 
1562, begraven Goes 2 juni 1616 (den IIen [junij 1616] de huijs-
vrouwe van Tobijas Wixdorp, genaemt Neelken Vervoorts 
vóór de begravinge en het luijen met de pelle I £ XII s. VI d.) 
trouwt (1) vóór 2 december 1585 mr. Andries Andrieszoon 

Stehouwer, chirurgijn te Kruiningen, schepen van Kruinin-
gen tussen 1586 en 1595, schout van Kruiningen 1589, over-
leden Kruiningen tussen 22 april 1603 en 5 juli 1608.

 Cornelia Vervoort ondertrouwt (2) (als ‘Neelken Jans, wo-
nende te Cruiningen, weduwe van mr. Andries Stehouwer’) 
Goes 9 augustus 1608, trouwt Kloetinge Tobias Cornelis-
zoon Wicxdorp (als weduwnaar van Goes), geboren circa 
1564, ‘syrjant maior deser stede’ [Goes] 1617, begraven 
Goes 3 juli 1619.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob Stehouwer, geboren Kruiningen circa 1592, 

trouwt Tanneken Sebregts.
2.  Mayken Stehouwer, overleden Kruiningen 1641, trouwt 

Cornelis Lowijszoon Wisse, geboren circa 1590, sche-
pen van Kruiningen 1611-1620, schout van Kruiningen 
1625, secretaris van Kruiningen 1625-1636, overleden 
Kruiningen tussen 16 januari en 30 maart 1636.

3.  Stijnken Stehouwer.
4.  Jeremias Stehouwer, ondertrouwt Goes 19 april 1623 

Maeyken Walkiers.  <<
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1563).
49. GAG RAZE 1751 f. 215v (27 december 1589).
50. GAG RAZE 1751 f. 250v (7 januari 1591).
51. GAG RAZE 1751 f. 269v (14 oktober 1591).
52. GAG RAZE 1751 f. 277v (27 oktober 1591)
53. GAG RAZE 1751 f. 296v (7 september 1592).
54. GAG RAZE 2042 (22 april 1603).
55. ZA RAZE 3527 (Waarde) ongefolieerd (5 juli 1608).
56. ZA RAZE 3265 ongefolieerd (13 december 1614).
57. ZA RAZE 3265 ongefolieerd (5 maart 1616).
58. GAG Archief van de Weeskamer 7W f. 105-106v.
59. SAA SR 485 f. 193v-194 (12 juli 1610).
60. Zie hiervoor noot nr. 19.
61. SAA N 3642 f. 29 (8 april 1616).
62. SAA Privilegekamer Proces Supplementen 4660 (jaar 1606).
63. SAA SR 522 f. 152-152v (15 november 1616).
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HANS NAGTEGAAL

Het wapen van  
Maerten Engelbrechtsz Graswinckel

Als heraldicus en genealoog trekken wapens die afwijken van het standaardpatroon 
altijd mijn aandacht. Onder een standaardpatroon wordt verstaan dat het wapen 
niet afwijkt van de naamdragende verwanten. Als daar ineens een vreemde eend in 
de bijt zit wil ik proberen te analyseren wat de beweegredenen zijn geweest. Soms 
blijkt het een vernoeming naar de grootvader van vrouwelijke kant, gedaan om een 
verkregen erfenis of de persoonlijke status te verhogen. Veel van deze artefacten 
in de heraldiek komen voor in de zestiende en begin zeventiende eeuw. In dit artikel 
gaan we het gevierendeelde wapen van Maerten Engelbrechtsz Graswinckel eens 
nader beschouwen.

1. De officieren van het witte vendel, geschilderd door Jacob Willemsz. Delff in 1648. Maerten Engelbrechtsz. Graswinckel staat als eerste links met 
de schuine lans in de hand. Museum Prinsenhof Delft.
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Maerten Engelbrechtsz Graswinkel behoorde tot een Delft-
se regentenfamilie en staat als luitenant afgebeeld op het 
schuttersstuk genaamd ‘De officieren van het witte vendel’, 
geschilderd door Jacob Willemsz. Delff (1619-1661). De familie 
Graswinckel voerde als wapen: in zilver drie zwarte roggen. 
Maerten Engelbrechtsz Graswinckel ging zijn wapen vieren-
delen en dit op een ongebruikelijke manier.

Belangrijk is dat je over meerdere bronnen beschikt zodat je 
het wapen kunt vergelijken. Het kan ten slotte ook een uitglij-
der van een ondeskundige (heraldische) schilder zijn. In het 
gemeentearchief van Delft zijn drie wapenboeken en een wa-
penkaart aanwezig. Op de wapenkaart staan de wapens van 
de vroedschapvanaf 1467. Alleen met wapenafbeeldingen kan 
men echter geen wapens analyseren en een heraldische kwar-
tierstaat opzetten. Met moet altijd eerst een genealogisch 
onderzoek doen en daarna kan men de wapens op zijn plaats 
zetten en conclusies trekken. 
Door veel genealogische informatie bij de wapenvoerder toe 
te voegen krijg men ook een goed inzicht op welk niveau van de 
samenleving de wapenvoerder zich bevond en op welk niveau 
zijn partner gezocht moet worden, dit mede omdat bij veel 
vrouwen in de zeventiende en zestiende eeuw de achternaam 
ontbreekt en er veel dezelfde namen voorkomen.

Is er sprake van dat in elk kwartier een ander wapen is afge-
beeld dan behoren daar de wapens van de grootouders te 
staan en wel op de volgende manier:
Het wapen van de grootvader van vaderskant in kwartier I;
Het wapen van de grootvader van moederskant in kwartier II; 
Het wapen van de grootmoeder van vaderskant in kwartier III;
Het wapen van de grootmoeder van moederskant in kwartier IV.

Het heraldisch schema op afbeelding 3 is grotendeels nagete-
kend uit de ‘Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen’ van 
Willem van der Lely, burgemeester, genealoog en heraldicus 
van Delft (1698-1772), genealogisch gecombineerd en aange-
vuld met gegevens uit andere bronnen.1

Mr. Engelbert Gerritsz Graswinkel van Maesland is vernoemd 
naar de vader van zijn moeder Engelbrecht Cornelisz van Mae-
sland. Omdat hij vernoemd is naar zijn grootvader gaat hij ook 
de achternaam Van Maesland overnemen, of te wel de naam van 
zijn moeder voeren. In tal van akten en op de Universiteit ont-
moeten wij hem onder Engelbert (Engelbrecht) van Maesland. 
Sporadisch wordt hij Engelbert van Graswinckel van Maesland 
genoemd. Hij draagt de naam van zijn moeder voert het wapen 
van zijn vader.Dit was in de vijftiende, zestiende en in het begin 
van de zeventiende eeuw heel normaal. Dat is de oorzaak dat 
vaak dezelfde wapens onder verschillende namen voorkomen.
Zijn zoon Maerten volgt zijn vader niet en gaat weer de naam 
Graswinckel voeren. Tot 1638 voerde hij als wapen in zilver 
drie zwarte roggen, daarna gaat hij zijn wapen vierendelen 
en plaatst in de kwartieren de wapens van de grootouders 
van zijn vader. Dat hoort niet, hij behoort zijn grootouders er 
in te plaatsen. Hier is geen sprake van status verhoging want 
de geslachten aan moederszijde Van Hoogenhouck en Van der 
Dussen waren welgestelde regentenfamilies. Mogelijk speelt 
een erfenis van de familie Maesland een rol want die familie 
was blijkbaar belangrijk voor Maerten.
Feitelijk is een gevierendeeld wapen met in de kwartieren 
de wapens van de grootouders een persoonlijk wapen. Een 
wapen en zegel dat tijdens het leven van de wapenvoerder is 
gebruikt is het zuiverste wapen. De wapens in de kwartieren, 
(in dit geval van de grootouders van zijn vader), zullen juist 
zijn.
In het Nederland’s Adelsboek (1993) pag. 453 staat dat Jan 
Jansz Graswinckel (nummer 8 in onderstaande kwartier-
staat) gehuwd was met Geerte Jacobsdr Touw (uit het ge-

2. Wapen van de familie Graswinckel

3. Regelgeving van een gevierendeeld wapens met vier verschilde kwar-
tieren
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slacht Van der Burch). De zin tussen haakjes klopt niet. Het 
geslacht Van der Burch stamt uit het geslacht Touw en niet 
andersom en Geerte Jacobsdr Touw stamt ook niet uit het 
geslacht Van der Burch. In de late middeleeuwen is er spra-
ke van een geslacht Touw (Thou, Touwen) in Schie- en Delf-
land en een geslacht Van de Burch in Delft. Één tak van dit 
geslacht Touw is vermoedelijk via een vrouwelijke overgang 
zich Van der Burch gaan noemen maar het geslacht Touw is 

blijven voortbestaan. Als Geerte Jacobsdr Touw werkelijk 
een Van der Burch was geweest dan zou Maerten dat zeker 
in zijn derde kwartier geplaatst hebben. Ook Willem van der 
Lely geeft bij Geertruij Touw Jansdr geen enkele verwijzing 
naar Van der Burch. Bij een eventuele nieuwe serie van Ne-
derlandse Adels boekjes zou een aanpassing op zijn plaats 
zijn. Het ontbreken van bronnen is ook een probleem bij de 
Nederlandse adels boekjes.

4. Heraldisch schema
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I
1. Maerten Engelbrechtsz (Engelbert) Graswinckel , gebo-

ren Delft 29 juni 1612, zeepzieder in de ‘Seepketel’ aan 
de Poelemarkt te Delft, lid van de ridderlijke broeder-
schap genaamd ‘De Confrérie van de Handbusch binnen 
Delft’ 16382, luitenant 1648, kapitein der schutterij 1652, 
veertig raad te Delft 1652-1672, regent van het Meis-
jeshuis 1652, havenmeester op Delfshaven 1653, wee-
smeester 1656, 1657, 1663, 1664, schepen 1658-1662, 
burgemeester van Delft 1665-1667, regent Oude Man-
nen- en Vrouwenhuis 1666, thesaurier 1667, president 
burgemeester 1671-1672 te Delft, adjunct-gecommit-
teerde in de Staten van Holland en West-Friesland 1668-
1670, als jongeman wonend aan de Voorstraat 1636, 
aan het Oude Delft 1675, overleden Delft 20 april 1675, 
begraven Delft (O.K.) 24 april 16753,4 Hij trouwt Delft 27 
juli 1636 (ondertrouw aldaar 12 juli 1636) Maria Harmendr 
van Ruijven, geboren Delft 10 februari 1612, wonend aan 
de Voorstraat 1636, regentes van het Fratershuis aldaar 
1658, overleden Delft 31 januari 1703, begraven aldaar 

(O.K.) 6 februari 1703, dochter van Harmen Pietersz, ge-
zegd van de Werve, en Catharina Pietersdr van Ruijven, 
gezegd van Brandwijck.

II
2. Mr. Engelbert (Engelbrecht) Gerritsz (Graswinckel) van 

Maesland (Maeslant), geboren Delft 14 juni 1577, inge-
schreven als student te Leiden 30 mei 1597 als Engelber-
tus van Maeslandt5, j.u.d. Orleans (1601), geadmitteerd 
als advocaat bij het Hof van Holland 1602, brouwer in de 
Ruyt, bewaarder of meester van het Fraterhuis, visitator 
of toeziender op de Grote of Latijnse school 1608-1635 
te Delft, schout van Overschie en Hogeban, Biesland, Vrij-
enban, Hof van Delft, ‘t Woudt en Hoog- en Laag Harnasch 
1632-1635, beleend met 13 morgen land te Wateringen na 
het overlijden van zijn vader en draagt het leen over aan 
zijn neef Jan Vranckensz. Graswinckel 3 augustus 16286, 
wonend aan de Voorstraat te Delft, overleden Delft 16 
april 16357 Hij trouwt (als Engelbrecht van Maeslant) Delft 
4 juni 1606.

3. Margaretha Maertersdr. van Hoogenhouck, geboren Delft 
29 april 1588, als jongedochter wonend aan de Koorn-
markt 1606, 1648 in de Ruijth, regentes weeshuis Delft 
1643-1648, overleden Delft 30 maart 1648.

III
4. Gerrit Jansz Graswinckel, geboren Delft 1542, verkreeg 

in 1563 toestemming om te brouwen, brouwer in ‘de Ruyt’ 
aan de Koornmarkt, bij sententie van de Raad van Beroer-
ten te Antwerpen van 1 september 1568 werden zijn goe-
deren verbeurd verklaard en werd zijn verbanning, met 
zijn vrouw, uitgesproken. Hij verbleef toen reeds in het 
buitenland, rentmeester van de bezittingen van Graaf 
Willem van den Bergh te Hedel 1574, na het generaal-par-
don van 1574 keerde hij naar Delft terug , lidmaat aldaar 
1574, diaken 1574, 1578, buitenhavenmeester 1596, 1602, 
1608, veertigraad 1596, herbenoemd 1618, weesmeester 
1612 te Delft, beleend met 13 morgen land te Wateringen 
25 juni 15878, aangeslagen in de verponding van 1620 over 
zijn huis aan de Koornmarkt voor 2 gulden en 14 stuivers, 
overleden aldaar 5 augustus 1627, begraven Delft (O.K.) 9 
augustus 1627. Hij trouwt

5.  Baertje Engelbertsdr (Engelbrechtsdr) van Maesland, ge-
boren 1540, begraven Delft 2 augustus 1609.

6.  Maerten Jansz van Hogenhouck, gasthuismeester 1580, 
1581, veertigraad 1586, schepen 1581, thesaurier 1593 en 
burgemeester 1598 van Delft, testeert Delft 7 januari 
16129, begraven Delft 24 juli 1613. Hij trouwt (1) (huwelijkse 
voorwaarden Delft 18 juni 1563)10 Margriete Sasboutdr van 
der Dussen, geboren circa 1541 (13 jaar in 1555 bij verkoop 
van lijfrente)11, overleden 10 september 156612, dochter 
van Sasbout Cornelisz van der Dussen en Elisabeth Jansdr 
van Santen.13 Hij trouwt (2) Delft 16 september 157614

5. Maerten Engelbrechtsz (Engelbert) Graswinckel
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7.  Catharijne Adriaensdr Bruijns (van der Dussen), geboren 
circa 1555 (8 jaar oud in 1564 bij verkoop van lijfrente)15, 
testeert Delft 9 januari 161216, overleden Delft 17 februari 
1617, op 5 mei 1617 wordt de inventaris van haar nagelaten 
goederen opgemaakt.17

IV
8. Jan Jansz (Graswinckel), (de Oude, in de Booth, in de 

Ruyt, Ruytesteyn), de naam Graswinckel is ontleend 
aan een klein driehoekig stukje grasland in Den Hoorn, 
even voorbij de Buitenwatersloot dat al jaren eigen-
dom van de familie was. Hij verkreeg toestemming om 
te brouwen 1541, aangeslagen voorde 10de penning van 
1543 voor 2 pond en 2 schellingen en vermeld als Jan 
Janz in ’t Boetgen, brouwer aan de Molslaan18, brouwer 
in brouwerij de Boot aan de Brabantse Turfmarkt (dit zal 
het hoekhuis zijn), vanaf 1559 in brouwerij de Ruyt aan 
de Koornmarkt (nu nr. 73), binnenhavenmeester 1557, 
regent Oude Gasthuis 1557-1566, veertigraad 1560-1567, 
thesaurier 1564, 1565, 1575, 1576, 1583 van Delft, ver-
bleef te Duisburg 1567-1573, kerkmeester van de Oude 
en de Nieuwe Kerk 1573-1584, armmeester 1574-1584, 
regent van het meisjeshuis 1574, weesmeester 1574 te 
Delft, lid van het college van de Grote Visserij, koopman 
vermoedelijk in graan en de haringvisserij, overleden 
Delft december 1584, zoon van Jan Jansz die Doeve, 
brouwer aan de Voorstraat te Delft, stond borg voor zijn 
zoon. Hij trouwt (2) met Claerken Cornelisdr Roerom, uit 
Dordrecht, overleden na 5 augustus 1603. Hij trouwt (1) 
vóór 153319,20

9. Geerte Jacobsdr Touw, overleden Duisburg 4 september 
1572, begraven Delft (O.K.).21

10. Engelbrecht Cornelisz van Maesland, aangeslagen voor 
de 10de penning van 1543 voor een bedrag van 2 pond 
en 14 schellingen en wonende te Delft op de hoek van 
Choorstraat en Voorstraat22, rekenmeester van Holland, 
overleden 10 augustus 1574, zoon van Cornelis Engel-
brechts en (vermoedelijk) Fijtge Matheusdr. Hij trouwt

11. Maria Jansdr van Utrecht, dochter van mr. Jan Jacobsz 

van Utrecht (Uijtrecht), heer van Rodenrijs en de Tempel, 
dijkgraaf van Delfland 1518-153623, en Maria Jan Roendr 
Storm van Wena. (Maria’s broer Jacob Jansz van Utrecht 
was vroedschap in Delft 1567).

12.  Jan Jacobsz van Hoogenhouck, geboren circa 1518, woon-
de Delft, aangeslagen voor de 10de penning van 1543 voor 
een bedrag van 3 ponden als Jan Jacobsz ‘barrendewijn-
man’ aan de Burchwal24, vermeld als brouwer in het Os-
senhoofd, vroedschap te Delft 1555, schepen 1555-1557, 
1559, 1561-1564, thesaurier 1574, 1575, burgemeester 
1573, weesmeester 1558, 1565, 1566, 1571, kerkmeester 
Nieuwe Kerk 1561, overleden Delft 21 februari 1586, zoon 
van Jacob Jansz (Hogenhouck), wantsnijder en lakenko-
per, en Neeltge Maertensdr. Hij trouwt vóór 30 januari 
1548

13.  Anna Jansdr van der Mije (Meij), overleden 27 maart 1601.
14.  Adriaen Jacob Jan Bruijns (van der Dussen), als brouwer 

toegelaten te Delft 154425, koopt van ‘Keizerlijke Ma-
jesteit als Grave van Holland’ een woning met 26 mor-
gen land in Den Lier 155726, koopman, brouwer, beleend 
met 4 morgen in Rijswijkerbroek en vijf schaar beesten 
17 april 157027, buitenhavenmeester 1560, veertigraad 
1569-1576, weesmeester 1566, 1567, 1571, 1574, 1575, 
havenmeester Delfshaven 1568, schepen 1565, burge-
meester van Delft 1573, regent van het Oude Gasthuis 
1554-1559, regent van het Meisjeshuis en het Oude 
Mannenhuis, benoemd tot bestevader en voogd over 
de weeskinderen van zijn overleden dochter Maritge 
Adriaensdr 7 januari 157528, overleden Delft 21 oktober 
1576, zoon van Jacob Jan Bruijn en Claesje Ewouts. Zijn 
kinderen zijn na 1595 de naam Van der Dussen gaan 
voeren. Hij trouwt Delft (huw. voorw. 17 januari 1545)29

15.  Elisabeth Fransdr van Bodegom, regentes van het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis te Delft, testeerde als wedu-
we te Delft 24 augustus 159530 en 21 september 159931, 
dochter van Frans Willemsz van Bodegom, veertigraad 
van Delft, en Maria Cornelisdr van Seijst.  <<

6. De wapens van Maerten Harmensz, David Harmensz en Engelbregt Maertensz Graswinkel
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De redactie is van plan om een themanummer over ‘Immigratie van onze 
voorouders’ uit te brengen. Of dit lukt hangt volledig af van de te ontvangen 
bijdragen. Het kunnen familiegeschiedenissen, biografieën en beschouwin-
gen 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-Afri-
ka, Brazilië en elders in de wereld en van wie afstammelingen later soms te-
rug keerden naar Nederland. 

Insturen van uw bijdragen voor 1 februari 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 re-
dactie 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.

Oproep voor het insturen van artikelen

Brazilië was belangrijk vanwege de Brazielboom (Caes-
alpinia echinata) waarvan rode kleurstof en strijkstok-
ken werden gemaakt. André Thévet, 1557. Singularitez 
de la France antarctique. 

Afkortingen
GAD = Gemeentearchief Delft
NA = Nationaal Archief 

Noten
1. Dit zijn ook de kwartieren van Pieter van Vollenhoven, gepubliceerd in De 

Nederlandse Leeuw 1965, kolom 122 e.v. Deze kwartieren zijn afkomstig van: 
GAD, archief nummer 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten 
van Delftse Vroedschappen (18de eeuw). Later is dit handschrift in fragmenten 
door L.G.N. Bouricius geplaatst in De Nederlandsche Leeuw (1914), kolom 291, 
daarom verwijs ik in de kwartierstaat niet naar De Ned. Leeuw 1965.

2. GAD, Archiefnr. 309, Schepschuttersvereniging ‘Dilletto ed Arme’, inv. nr. 8, blz. 20.
3. R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst van de Heeren Schou-

ten, Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers, Wees- en Havenmeesters der 
stad Delft. Deze bron is van toepassing op alle regenten van Delft.

4. Graswinckel; in: Nederland’s Adelsboek (1993), blz. 455.
5. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 48.
6. C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstede van der Wateringe (1299-

1770); in Ons Voorgeslacht 1966, blz. 484.
7. Graswinckel; in: Nederland’s Adelsboek (1993), blz. 453.
8. C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstede van der Wateringe (1299-

1770); in Ons Voorgeslacht 1966, blz. 484.
9. GAD, ona Delft inv. 1537, akte 178 (7-1-1612).
10. P.C.J. van der Krogt, Huwelijkse voorwaarden verleden voor schepenen van 

Delft 1536 (1519) - 1586 (1594, 1601, 1687), blz. 91; GAD inv. ora 306, nr. 178 (18 juni 
1563) f. 105-106.

11. NA, Staten van Holland, 6de Rekening van de extra-ordinaris bede van 14 mei 
1555, nr. 2282, fol. 24v, verkochte lijfrenten.

12. GAD, Rekeningen van de thesaurier van Delft 1554-1811, inv. nr. 678.15: Generael 
Restantboek 1576, ‘van achterstallige los- en lijfrenten’ (1566/67), f. 56.

13. H.K. Nagtegaal. Het tweede geslacht Van der Dussen in Delft; in: Ons Voorge-
slacht (2005), blz. 327, (2006), blz. 209.

14. P.C.J. van der Krogt, Huwelijkse voorwaarden verleden voor schepenen van 
 Delft 1536 (1519) – 1586 (1594, 1601, 1687), blz. 91; GAD inv. ora 305 en 306; Zie 

ook E.A. van Beresteyn, Grafmonumenten en grafzerken in de Oude Kerk te 
Delft. - Assen, 1938.- nr. 360.

15. GAD, Rekeningen van de thesaurier van Delft 1554-1811, inv. 678. 15: Generael 
Restantboek, ‘van achterstallige los- en lijfrenten’, (1564) fol. 213.

16. GAD, ona Delft inv. 1537, akte 178b (9-1-1612).
17. GAD, ona Delft inv. 1581, (5-5-1617).
18. G. Verhoeven, Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543), blz. 46, nr. 1251.
19. GAD, archief nummer 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten 

van Delftse Vroedschappen (18de eeuw). Later is dit handschrift in fragmenten 
door L.G.N. Bouricius geplaatst in De Nederlandsche Leeuw (1914) , kol. 291.

20. Graswinckel; in: Nederland’s Adelsboek (1993), blz. 451.
21. Graswinckel; in: Nederland’s Adelsboek (1993), blz. 453.
22. G. Verhoeven, Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543), blz. 12, nr. 302.
23. Hoogheemraadschap van Delfand, Lijst met Baljuwen en dijkgraven 1460-1795.
24. G. Verhoeven, Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543), blz. 33, nr. 903.
25. GAD, Eerste Poorterboek, 1e afd. inv. 404, fol. 183, toegelaten brouwer 1544.
26. Nationaal Archief, Hof van Holland inv. 568, nr. 36 (28-2-1586) zaak tegen 

Elisabeth Fransdr. i.v.m. de nalatenschap van wijlen Adriaen Jacob Bruijns. 
27. J. Kort, Repertorium op de grafelijke lenen in Rijswijk 1281-1650, in Ons Voorge-

slacht 1984, blz. 564.
28. NA, Hof van Holland inv. 1685, 7-1-1575.
29. GAD, ora Delft inv. 306 minuut, fol. 31, 31 v.; zie: P.C.J. van der Krogt, Huwelijkse 

voorwaarden verleden voor schepenen van Delft, blz. 43.
30. GAD, ona Delft inv. 1538, blz. 218 (24-8-1595).
31. GAD, ona Delft inv. 1536, akte 139 (21-9-1599).
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Portret

ber1951, trouwt Eindhoven 19 augustus 1912 Betsie van Heu-
ven, geboren 1887 overleden 1967. Zij zijn mijn grootouders 
van moeders zijde. 5. Reinierus Theodorus (Reinier), geboren 
Voorst 1893, overleden Deventer 11 februari 1955, trouwt Ma-
ria Hendrika Dijk. 6. Tilda, geboren 1894, overleden 1960. 7. 
Johanna Gerharda (Anneke), geboren Voorst circa 1895, over-
leden Deventer 19 mei 1966, trouwt Ferdinand Theodorus ter 
Beek. 

Louis de Wit

Rond 1910 is Maarten Pol naar Eindhoven gekomen als banketbakker en 
heeft daar Betsie van Heuven ontmoet. Op 19 augustus 1912 zijn ze ge-
trouwd en zijn op Markt 5 gaan wonen in het Café-logement van de wezen 
Betsie en Mien van Heuven. Dat logement is omgebouwd tot een banket-
bakkerszaak. In 1920 is het pand verkocht. Het grotere, ernaast gelegen, 
pand is aangekocht en ze zijn de American Lunchroom begonnen annex 
luxe banketzaak. Zo is de familie Pol vanuit de omgeving van Deventer 
neergestreken in Eindhoven. Beide foto’s zijn van Atelier Davo, I.H. Rut-
gers, Nieuwstraat 26, Deventer, en gemaakt tijdens hun huwelijk, of in 
1889 (koperen bruiloft) of in 1901 (zilveren bruiloft).

I. Gerardus Ioannis Poll, geboren Twello 27 mei 1798, doen-
de boerenwerk, overleden Twello 22 augustus 1886, trouwt 
Voorst 14 augustus 1846 Lamberdiena Linthorst, geboren 
Wilp 5 november 1811, doende boerenwerk, overleden Twello 
29 mei 1871.
Uit dit huwelijk oa:
II. 1. Bernardus Wilhelmus Pol, geboren Twello 9 maart 1847, 
koopman, overleden Deventer 27 augustus 1932, trouwt De-
venter 16 november 1876 Mietje (Maria) de Weerd, geboren 
Deventer 19 september 1855, zonder beroep, overleden De-
venter 28 juli 1932, dochter van Michiel de Weerd, (geboren 
Voorst 19 september 1819, klompenmaker en winkelier, overle-
den Deventer 22 augustus 1886) en van Garretdine Schut (ge-
boren Deventer 3 april 1815, winkelierster, overleden Deventer 
17 februari 1890). Ze kregen zeven kinderen: 
1. Gerhardus Lambertus Michaël (Gerrit), geboren Voorst 
circa 1877, overleden Deventer 16 oktober 1948, ongehuwd. 
2. Dina, geboren 1878, overleden 1960. 3. Maria Johanna (Ma-
rie), geboren Voorst 1882, overleden Deventer 8 juni 1930, 
trouwt Bernardus Johannes Palaster. 4. Maarten, geboren 
Voorst 20 november 1883, overleden Eindhoven 6 decem-

Bernardus Wilhelmus Pol en 
Mietje (Maria) de Weerd
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Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van 
doen hebben met digitale ontwikkelingen in de genealogie of met 
daaraan 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

Het gebruik van internet 
bij onderzoek naar de doodstraf 

in Amsterdam 1693-1774

In 2011 schreef ik in het juninummer van Gens Nostra het artikel ‘Genealogie uit 
pamfletten’.1 In reactie daarop kreeg ik een vlugschrift toegestuurd, dat handelde 
over ter dood veroordeelden in Amsterdam over de periode 1693-1774. Het is sinds 
kort op het internet te vinden en bijgaand artikel is hierop gebaseerd. Hiervoor zijn 
alleen bronnen van internet gebruikt: websites, digitale bestanden en boeken die 
online kunnen worden gelezen of te downloaden zijn. Ook bezocht ik digitaal enige 
archieven. Er bleek verrassend veel te vinden te zijn en wellicht stimuleert het de 
lezer hier zelf digitaal onderzoek naar te doen.
Om het geheel prettig leesbaar te houden, heb ik adressen van de geraadpleegde 
websites aan het eind van het artikel vermeld, in de paragraaf Bronnen. Verder heb 
ik, om slapeloze nachten te voorkomen, de straffen van de veroordeelden niet in 
detail beschreven. U kunt deze zelf in het pamflet lezen.
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Het pamflet
In 1774 gaf Maurits Langenwagen te Amersfoort een pamflet 
uit waarin alle mensen die tussen 1693 en 1774 in Amsterdam 
ter dood werden veroordeeld zijn beschreven. Het was een 
verbeterde versie van twee eerder verschenen vlugschriften.
De volledige titel is: ‘Naam-lyst van alle persoonen, Die Bin-
nen Amsterdam, sederd het jaar 1693 tot 1774 in cluys Door 
Scherp regters Handen zyn ter Dood gebragt;’. Eronder staat 
de toevoeging: ‘Met eene korte aanwyzinge van hunne Af-
komst, en Misdaden om welke zy gevonnist zyn, en op wat wys, 
zy hunne Executie desweegens ontfangen hebben. Merkelyk 
vermeerdert en verbeeterd’.
Hierin staan per veroordeelde: naam, delict en de straf die zij 
kregen, vaak met een uitgebreide beschrijving.

Van de 355 mensen die tussen 1693 en 1774 tot de doodstraf 
werden veroordeeld kwamen er 162 uit Amsterdam (45,8 %), 
de rest komt uit alle windstreken.
Na de executie werden 102 mensen begraven, tien werden 
erna in het IJ gesmeten en de snijkamer was voor 36 personen 
de eindbestemming. Een groot deel werd na de terechtstelling 
- op de Dam of bij de Waag - naar de Volewijk gebracht. Op dit 
schiereiland, aan de noordkant van het IJ, waren twee galgen-

putten waar de dode lichamen van geëxecuteerden werden 
opgehangen. Als wind en weer de touwen hadden verteerd, 
vielen de stoffelijke resten in de put.
Niet genoteerd zijn de jaren 1727, 1747, 1750, 1752 t/m 1758 en 
1763. Waarschijnlijk zijn er toen geen delinquenten ter dood 
gebracht.

Waardevolle aanvullende informatie vond ik in het dagboek 
dat Jacob Bicker Raye van 1732 tot 1772 bijhield. Deze Amster-
damse afslager op de Grote Vismarkt vertelt allerlei wetens-
waardigheden over Amsterdammers. Regelmatig noemt hij de 
terechtstellingen en de manier waarop deze zijn voltrokken. 
Namen noemt hij hierbij zelden, maar deze zijn - samen met de 
pamfletten - gemakkelijk te achterhalen. Meer over zijn dag-
boek vindt u in de paragraaf Bronnen.

De veroordeelde vrouwen

Omdat vrouwen in archieven vaak wat onderbelicht zijn, wil ik 
ze in dit artikel er even uitlichten.
Tussen de 355 in de pamfletten genoemde veroordeelden za-
ten 18 vrouwen, bijna vijf procent. De helft hiervan kwam uit 
Amsterdam, drie uit andere plaatsen in Nederland en zes uit 

1. Pamflet naamlyst Amsterdam 1693-1774, Titelblad en de eerste pagina
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Duitsland. De reden voor veroordeling was: één voor brand-
stichten, poging tot moord ook één, acht voor moord, twee 
voor diefstallen en straatschenden werd drie vrouwen aange-
rekend. Voor oproer en plunderen kreeg één vrouw de dood-
straf en diefstal werd twee vrouwen fataal. Het delict van Lou-
isa in 1734 wordt in het pamflet niet genoemd, maar wel dat zij 
diverse keren was veroordeeld.
Na de executie werden Sara, Jacomyntje, Louwis en Anna Gro-
tenhuys begraven, Eva ging naar de snijkamer, de rest werd op 
de Volewyk tentoongesteld.

De vrouwen in het dagboek

In het dagboek van Jacob Bicker Raye lezen we bijzonderhe-
den over de na 1732 ter dood gebrachte vrouwen, een oogge-
tuigenverslag:
Op 10 juli 1734 vertelt Jacob dat de veroordeelde vrouw (Lou-
isa)4 66 jaar is, dat zij reeds 46 jaar het ‘ambagt’ van dieverij 
uitoefende en al twee brandmerken had.
Op 24 maart 1736 wordt er uitgebreid verslag gedaan over de 
manier waarop een moeder (Sara Abiatar) haar beide kinde-
ren (vier en drievierendeels jaar) vermoordde. Hij noemt dit 
een wanhoopsdaad en schrijft dat het arme mens zelf ‘moord’ 
geroepen had en zich had aangegeven. Zij bekende het feit uit 
armoede en uit desperatie gepleegd te hebben, maar zij was 
toch zeer ‘assurant en present’ en zij toonde ‘gans niet gek te 
zijn’. Op 21 april werd de ongelukkige ter dood gebracht.
Op 17 december 1746 beschrijft Jacob dat de weduwe Tonnet, 
gewezen bakkerin, en haar dienstmeid Marie op gruwelijke wij-
ze zijn vermoord. Hij schrijft over de dader (Hendrina Wouters), 
hoe zij aan haar einde kwam en hoe zij op het rad werd gezet. 
Hij schrijft dat zij groot leedwezen over haar gruwelstukken 
had. Dominee Elsevier, waarmee Hendrina sprak, verklaarde 
dat ‘dat sij een weedergeboorene en sonder twijfel een kind 

Gods was’. Hendrina ging zeer blijmoedig naar het kruis, zij 
heeft gebeden tot het eind.
In 1748 begon het ‘canalje’ op 24 juni, staat in het dagboek te 
lezen, met het plunderen van wel meer dan 30 huizen. Enige 
plunderaars werden doodgeschoten, anderen gevangen geno-
men. Hierbij was ‘een verwoet vrouwmens (Marretje), die on-
menselijk geageert’ had. Schrijver verwijst naar de gedrukte 
beschrijvingen van de gebeurtenis, omdat hij die te gruwelijk 
vindt om te noemen.
Op 8 november 1748 gaat het over een verschrikkelijke moord. 
Een 17 à 18-jarige Jodin (Cieper) heeft een meisje van twaalf 
jaar op een gruwelijke wijze op het secreet bij Uilenburg ver-
moord. Gelukkig heeft men haar op de daad geattrapeerd en is 
zij onmiddellijk in hechtenis genomen.
Pas twaalf jaar later wordt er weer een vrouw ter dood veroor-
deeld. Op 10 oktober 1761 schrijft Jacob over de vrouw (Anna 
Grotenhuys), die haar man, waarmee zij ‘zeer slecht leefde, in 
haastighyt’ een steek met een mes had gegeven, waaraan deze 
twee dagen later stierf. De rechters hebben blijkbaar verzach-
tende omstandigheden in aanmerking genomen. Zij werd ge-
wurgd, het recht moest zijn loop hebben, maar zij kreeg een kist.

De veroordeelde vrouwen op websites, pamfletten 
en in confessieboeken

Er zijn op internet diverse bronnen te vinden met meer gege-
vens over veroordeelde vrouwen.
De website http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexi-
con, Het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN), geeft 
informatie over opmerkelijke vrouwen uit de geschiedenis van 
Nederland en overzeese gebiedsdelen van vroeger tot nu. In 
korte biografische schetsen vindt u gegevens over vrouwen 
die ooit invloedrijk, beroemd of berucht waren. Hierin worden 
onder andere Hendrina Wouters en Marretje Arends beschre-

2. Grafiek van het aantal ter dood gebrachte personen in Amsterdam tussen 1693 en 1774, de achtergrond komt (met toestemming) van de site van het 
Rijksmuseum. Het is een uitsnede van een (kleuren)afbeelding van het galgenveld de Volewyk van Anthonie van Borssom, gemaakt in 1664/1665. Het 
cijfer boven het jaartal is het aantal veroordeelde vrouwen.
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ven, met vermelding van literatuur, archivalia en schrijver.
‘Rechtspleeging gehouden met Hendrina Wouters wegens 
twee affschuwelyke moorden’, is in een via https://books.
google.com te downloaden pamflet, 46 bladzijden lang, in 1747 
uitgegeven door Maurits Langenwagen.
‘Aantekeningen van een rechtsgeleerde n.a.v. een verhoor van 
de gevangen Hilletje van Santen’ is een manuscript van vier 
bladzijden en wordt op internet te koop aangeboden.
‘Kort dog zakelyk verhaal, van alle de plunderingen en ver-
woestingen van de huizen en goederen der pagters’ is een 
verslag van het pachtersoproer in Nederland in 1748. Bladzijde 
69-85 beschrijft de onlusten in Amsterdam, hierin komt uiter-
aard Marretje ook voor.
De index van de confessieboeken van Amsterdam (verslagen 
van de verhoren van de gevangenen) over de periode tot 1732 
is via de website van het Stadsarchief van die stad digitaal 
te doorzoeken. Bij het eerste verhoor wordt de naam, leef-
tijd, plaats van herkomst en het beroep gegeven. Soms geeft 
het meer informatie, zoals de naam van een echtgenoot of 
medeplichtigen. Ook worden eerdere veroordelingen vaak 
genoemd. Aan het eind van de verhoren staat in de meeste 
gevallen de straf aangetekend. De afbeeldingen zelf zijn, te-
gen betaling, te downloaden. Ook in de verhoren van andere 
verdachten zien we ‘onze’ vrouwen voorbij komen. Uiteraard 
hebben die personen vaak een andere kijk op de gepleegde 
misdaad en op wie daarin de hoofdrol vervulde.

De veroordeelde vrouwen nader bekeken

Ondanks het feit dat veel archieven en instanties digitaal te 
doorzoeken zijn, vond ik niet van alle vrouwen aanvullende 
genealogische gegevens. Ongetwijfeld is in de (archieven 

van) de plaats van herkomst meer te vinden. Toch krijgt u uit 
confessieboeken, het pamflet en uit het dagboek van alle ver-
oordeelden een redelijk beeld van de misdaden, met soms de 
drijfveren erbij. Hieronder volgen een aantal veroordeelden:

Eva van Briel, heet in de verhoren Eva van Breesel (Bresel), zij is 
afkomstig uit Mullen in Duitsland en sinds mei 1696 dienstmeid 
bij de heer Van Beuningen. Van haar ben ik niet meer te weten 
gekomen dan dat zij brand stichtte in het huis van haar baas. 

Helena Knoop, is gedoopt op 16 december 1674 in de Oude Kerk 
in Amsterdam als dochter van Jan Knoop en Annetje Hermens. 
Haar eerste huwelijk (niet gevonden) is met Gerrit Averes. Ze 
kregen twee kinderen Gerardus en Cornelis, resp. in 1695 en in 
1697. Gerrit is begraven op 22 april 1699 in de Nieuwe Zijdska-
pel in Amsterdam. Helena’s tweede echtgenoot was chirurgijn 
Hiddo Nannes Grettinga, bij wie zij reeds tijdens haar eerste hu-
welijk een kind had. Haar echtgenoot was toen uitlandig. Hid do 
en Helena gingen op 28 november 1699 in ondertrouw in Am-
sterdam, nadat ze eerst de echtgenote van Hiddo (Amerentia 
Nolting) en daarna de man van Helena hadden vermoord. Hid do 
wordt, naast de moord, ook nog beschuldigd van het stelen van 
13.000 gulden van ‘s Lands geld. Helena werd op 19 januari 1703, 
een dag voor haar echtgenoot, ter dood gebracht.

Ceeltje Cornelis, is hoogstwaarschijnlijk op 14 januari 1682 
in de Lutherse kerk te Amsterdam - als Seletje - gedoopt als 
dochter van Cornelis Andriese en Aaltje Frederiksz. Zij zou 
dan op 9 april 1700 trouwen met de varensman David de Lan-
ge. Die was weduwnaar van Magdalena Theunis, waarbij hij 
twee kinderen kreeg: Jesijntje in 1696 en Coert in 1699. David 
(hij heet dan David Coerten) en Celitie kregen in 1703 samen 

3. De tussen 1693 en 1774 ter dood gebrachte vrouwen. Gegevens uit het pamflet met tussen haakjes informatie uit andere bronnen.

Naam Geb. plaats Doodstraf Oud Delict Beroep

Eva van Briel Munster 2-06-1696 24 brandstichten dienstmeid

Helena Knoop Amsterdam 19-01-1703 28 moord (huisvrouw)

Ceelitje Cornelisz Amsterdam (17-07-)1706 22 moord (huisvrouw)

Kathryn van Wyk Apeldoorn 23-05-1711 33 kindermoord dienstmeid

Sara Huybers Kooymans Amsterdam 12-12-1712 (29) kindermoord (wollennaaister)

Jacomyntje Jasperze Amsterdam 27-01-1720 30 poging moord lakennopster

Sipha of Eva Izaaks Oost-Vriesl. 23-03-1720 29 huisbraak (kramerij)

Grieje Cornelisz Amsterdam 11-10-1723 24 straatschenden (wasvrouw)

Grietje Meyers (Munster) 11-10-1723 24 straatschenden (speldewerkster)

Lysbet Struykers Wezel2 11-10-1723 20 straatschenden (schoonmaakster)

Anna Hoogendorp Amsterdam 14-07-1725 19 diefstal turfmeid

Hilletje v. Santen Amsterdam 14-07-1725 20 diefstal turfmeid

Louwisa Zevenhuyzen Delft 10-07-1734 60 (diefstal) spinster

Sara Abiatar3 Flensberg (21-04-)1736 31 kindermoord wasvrouw

Henderina Wouters Vreede (D.) 17-12-1746 28 2 moorden (huisvrouw)

Marretje Arends Amsterdam 28-06-1748 36 (oproer) (marktvrouw)

Cieper Maleyze Amsterdam 25-01-1749 18 moord ...

Anna Grotenhuys Enschede 10-10-1761 40 moord (huisvrouw)
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dochtertje Aeltje, dat ze op 30 september 1703 lieten dopen.
Bij haar arrestatie in 1706 was haar echtgenoot op de vaart. 
Ceeltje nodigde haar buurvrouw Jannetje Kuyper op de thee en 
vermoordde haar in het bijzijn van haar stiefdochter. Dit meis-
je wordt in het confessieboek genoemd, echter zonder naam. 
Ceeltje verborg het dode lichaam onder haar bedstede, waar 
zij met haar kinderen sliep. Ook huisgenote Catrijn verbleef 
de nacht na de moord in die kamer. Ceeltje deed het lijk in een 
mand en wierp die in het water bij de werf De dubbele Arent. 
Zij ging naar Rotterdam, waar zij een deel van de van Jannetje 
gestolen goederen verkocht. Daar werd zij gearresteerd.
Over Ceeltje zijn in 1706 drie liedjes geschreven, die te lezen 
zijn in de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren5. 
Hierin komen we te weten dat Ceeltje twee stiefkinderen had 
‘die ik mogt lijden niet’. Dat zij haar buurvrouw Jannetje Kuyper 
(echtgenote van Pieter Tucker) vermoordde om een schuld van 
‘sesthalf’ honderd gulden, naar Rotterdam vluchtte, maar daar 
werd gepakt. Ook zouden de ‘Amsterdamse Heeren’ haar in de 
krant hebben gezet.
Het eerste couplet van De waaragtige Bekentenisse luidt:
Kristen mensen blijft wat staen,
Hoort dit droevig Lied eens aen,
Dat ik u hier sal verhalen, Van een grouwelijke Moort,
Binnen d’Amsterdamse palen, ‘t Is een schrik dat men het hoort.

Katryn van Wyck, kreeg ongehuwd een kind, zij had trouwbe-
lofte gekregen van de knecht Philip. Zij werd ervan verdacht 
dat zij de baby direct na de geboorte had vermoord en dit 
probeerde te verbergen. Katrijn had, volgens het verhoor, nog 
enige tijd met het kindje voor het vuur gezeten. Toen zij merkte 
dat het dood was heeft zij het in een mand met hooi gelegd en 
in het ‘secreet’ geworpen.

Sara Huyberts Kooimans, werd op 8 oktober 1683 gedoopt in 
de Oude Kerk te Amsterdam, haar ouders waren Huijbert Ger-
ritsz en Geertruijd Mattesen. Sara was in 1712 wollenaaister. 
Na een aanranding bleek zij in verwachting te zijn. Nadat zij 
het kind ter wereld bracht heeft haar moeder het in een koffer-
tje gedaan. Sara kreeg, zoals in het pamflet staat te lezen de 
doodstraf ‘wegens het vermoorden van een On echt Kind, (met 
bewilliging van haar) door de Moeder gedaan, die het met de 
vlucht ontkwam; wierd zy echter, voor de bewilliging, Geworgt 
en begraven’.
Volgens het confessieboek hadden buurtgenoten gehoord dat zij 
haar kind had ‘verdaan’. Ze dromden samen voor haar huis, maar 
Sara werd gered door de dienaren van justitie. Die zouden tegen 
haar hebben gezegd dat het een geluk was dat zij uit handen van 
de menigte is gebleven, waarop haar antwoord zou zijn geweest: 
‘Schoon gered, maar toch met de dood moeten bekopen.’

Jacomijntje Jaspers, sloeg, volgens het pamflet, een vrouw met 
een hamer op haar hoofd en begroef haar levend. De vrouw 
werd gered, Jacomijntje opgesloten. Haar verhoor werpt een 
ander licht op de zaak. Zij ging met de vrouw naar haar ach-
tertuin aan de Overtoomseweg en sloeg haar daar met een 

hamer. Een buurman en een schoenlappersknecht hoorden de 
vrouw schreeuwen. Buurman haalde hulp, de knecht bleef bij 
de vrouwen tot Jacomijntje werd gearresteerd.

Eva Isaacs, alias Eva Abrahams, ook Sipha/Jipha Isaacs/Zak ge-
noemd, is in 1720, volgens het confessieboek, een 29-jarige hei-
din. Zij kreeg, staat in het pamflet, toen zij voor huisbraak gevan-
gen zat, twee kinderen. Tijdens de verhoren wordt zwangerschap 
genoemd, de geboorte van de kinderen kon ik hierin niet vinden.

Giertje Cornelisz, heet in het pamflet Grieje. Er zijn in 1700 
in Amsterdam twee kinderen met de naam Giertje gedoopt, 
waarvan de vader Cornelis heet. De ene heeft als ouders Cor-
nelis Coster en Grietje Gerrits (gedoopt Amstelkerk 6 juni), de 
ander Cornelis Verbrugge en Marritje Vingerlingh (gedoopt 
Noorderkerk 20 januari).
In haar verhoor (vier bladzijden) antwoordt zij op alle vra-
gen ontkennend. Zij is niet de bijzit van Theunis Andries, zij 
was nooit gehuwd en had ook geen kind. Samen met Grietje 
Meijers, Lysbet Struykers, Jacob Barends (alias Ro Schram) en 
Teunis Aandriesz (alias Teunis Kermis) heeft zij een Engelsman 
overvallen en hem van zijn pruik, hoed en geld beroofd. Ze wer-
den allen veroordeeld tot de doodstraf en werden met zijn vij-
ven aan één galg gehangen. Giertje blijft zeggen dat zij slechts 
een klein aandeel in de beroving had, zij kreeg ook geen geld.

Grietje Meijers, alias Griet de Moffin, is voor de eerste keer 
veroordeeld in 1716. De dan 19 jaar oude speldewerkster heeft 
samen met Willemje Jans en Anna Claas een kist opgebroken 
bij Juert Jans en daar tien gulden en twee vrouwenrokken uit 
gestolen. Grietje werd gegeseld en voor de tijd van twee jaar 
uit de stad verbannen. Op vier juli 1720 wordt zij weer gear-
resteerd, zij is dan omloopster. De straf is deze keer drie jaar 
opsluiting in het tuchthuis. In 1723 heeft zij, samen met vier an-
deren een Engelsman overvallen. Grietje noemt de anderen als 
hoofdschuldigen.

Lysbet Struykers, is als 19-jarige boerenmeid vanuit Weerle in 
Amsterdam gekomen. Wegens diefstal is zij op 31 januari 1722 
op het schavot gezet, gegeseld en voor tien jaar verbannen. Zij 
is in 1723 weer naar de stad gekomen omdat haar man op de 
vaart wilde, zij was daardoor in overtreding. Haar beroep is nu 
schoonmaakster. Zij heeft met Giertje, Grietje, Jacob en Teu-
nis iemand overvallen en van zijn goed beroofd.
Een Lysbet Strijker ging op 24 januari 1721 in ondertrouw met 
Konradt Wilken. Zij was 22 jaar. Getuige was haar oom Willem 
Willemse. Elisabeth zou op 23 april 17226 begraven zijn op het 
Karthuizer kerkhof, maar op 10 augustus 1722 is een Lijsbeth 
Strijckers getuige bij de doop van het kind van Willem Willem-
se. Er zijn meerdere mannen met de naam Konradt Wilken.

Anna Hoogendorp, alias de Verlooren Bruyd, werd in 1721 ge-
arresteerd op verdenking van hoererij, zij werd vrijgesproken. 
De beschuldiging in 1725 is bedreiging en ontduiking van de be-
lasting op turf.
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Andere namen in haar proces van 1725: Cornelia de Veer, Elisa-
beth van Sijk, Lijsje Eijsakes, Dominicus Broekhuizen, Grietje 
Mijers, Hilletje van Santen, Barend Bolleman, Jan Hagenaar, 
Jan de Boer en Annetie Krap. De verhoren in de confessieboe-
ken nemen voor Anna 38 bladzijden in beslag. Tijdens de on-
dervragingen van andere verdachten komt zij nog op 21 pagi-
na’s ter sprake.

Hilletje van Santen, verkocht bij haar aanhouding met andere 
vrouwen turf aan huis. Ze wilden het wel ‘vyselen’ en braken 
daarbij kisten en kasten open. Wat hun ‘aanstond’ namen ze 
mee. Volgens het confessieboek was Hilletje waster (was-
vrouw), ging zij wel eens met de andere vrouwen mee, maar 
vastgehouden had zij de mishandelde vrouw niet. Dat deed 
Anna, terwijl Kee goederen uit de kast stal. Zij heeft van de 
opbrengst, aldus haar verhaal, niets gekregen. Twee jaar later 
wordt ene Lena Jans verhoord in verband met deze misdaad. 
Lena ontkent alles en wentelt de gehele schuld op Hilletje en 
Anna af.

Louisa Zevenhuysen, heeft als bijnaam Dikke Louis. Zij is al 
vier maal eerder veroordeeld voor diefstal, waarbij zij twee 
brandmerken kreeg.

Sara Abiatar, alias Sara Abrahams, was 31 jaar toen zij haar 
twee kinderen, een zoontje van drie jaar en een dochtertje van 
negen maanden, vermoordde. Haar partner (zij was zijn bijzit), 
een Jood, had ‘deze Waereld door de dood verlaten’, waarna zij 
tot grote armoede verviel. Het werd haar ‘te rade’ haar kinde-
ren om te brengen. Zij gaf zichzelf aan.

Hendrina (Hendrica) Wouters, is rond 1718 in Terborg (bij Doe-
tinchem) geboren, staat in haar trouwinschrijving. In het pam-
flet staat dat zij geboortig is van Vreede, bij Munster. In dat 
document wordt zij een ‘affschuwelijke Moordenaresse’ ge-

noemd. Zij ging op 30 augustus 1743 in ondertrouw met wijn-
kopersknecht Casper Schuurveld uit Rudenberg. Uit dit hu-
welijk werden twee zoons geboren, ze werden in Amsterdam 
gedoopt: Willem op 15 december 1743 en Gerrit op 18 april 1745, 
beiden in de rooms-katholieke kerk De Posthoorn. Hendrina 
vermoordde in 1746 Geertruij Smeeding, de weduwe van bak-
ker Hendrik Tommel en diens meid Marie. Zij was de weduwe 
geld schuldig, die maande haar tot betaling. De weduwe werd 
op 5 oktober 1746 begraven in de Oude Kerk, Hendrina kwam 
op de Volewijk te hangen.
De manke schoenlapper, die op Hendrina's beschuldiging on-
schuldig vast zat, kreeg 30 gulden schadevergoeding. Na haar 
overlijden vertrok Casper uit Amsterdam. Hij trouwde in 1754 
in Delft7 met Magdalena van der Burg en in 1757 met Hendrina 
Burghout. Hij liet in Delft acht kinderen dopen. Caspar Schuur-
veld is op 8 maart 1794 begraven in de Oude Kerk in Delft.
Een broer van Hendrina is Jan Wouters, mogelijk is Elisabeth 
Wouters haar zus.
Ook over Hendrina werd gedicht8. Een couplet hieruit:
Adieu myn man myn egte pand: Nu moet ik van u scheiden:
Bid Godt om hulp en bystand, So zal hy u geleiden;
Adieu myn Kinders lief en zoet, Gy bent myn eigen vlees en 
bloed
Nu moet ik van uw schyden.

Marretje Arends, alias Mat van den Nieuwendijk, alias het Li-
moenwijf, is rond 1712 geboren. Zoeken in het digitale doop-
boek leverde twee kandidaten op. De Marritje die op 13 januari 
1712 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam werd gedoopt als doch-
ter van Arent Salomonsz en Helena Dircx Klee en de Marretje 
waarvan de doop op 7 juli 1711 in de Noorderkerk was. Daarvan 
zijn de ouders Arent Hauken en Fronika Nauta.
Het is bekend dat Marretje vijf kinderen had, van geen van hen 
vond ik de doop. Haar oudste is zeeman. Zij had haar woon-
adres in een kelder bij de Mandenmakersteeg in Amsterdam 

4. Marretje Arends in het pamflet en in de afbeelding van haar executie op de website vrouwenlexicon.nl (met toestemming overgenomen).
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en handelde in limoenen, schol en bokking. Dit verkocht zij da-
gelijks op de Beurssluis bij het Damrak.
Marretje Arents nam deel aan het Pachtersoproer in Amster-
dam dat op maandag 24 juni 1748 begon. Huizen van pachters 
en andere belastinginners werden geplunderd, vernield en er 
werd gestolen. Men zag Marretje als één van de aanvoerders, 
zij werd veroordeeld tot de doodstraf. Op de dag van haar exe-
cutie (28 juni, uit venster Waag) was er zoveel volk op de Dam, 
dat het volledig uit de hand liep. Er ontstond paniek waarbij 
honderden doden en gewonden vielen.

Cieper Maleyse, vermoordde op 8 november 1748 Roosje, een 
12-jarig Joods meisje. Deze had gevraagd om voor haar wat 
goederen naar de lommerd te brengen. Toen zij het geld daar-
voor vroeg raakte Cieper, die het had uitgegeven, in paniek, 
stak haar neer en gooide haar in het water. Zij werd dezelfde 
dag gearresteerd.

Anna Grotenhuijs komt ook voor als Groothuis, Grothuijs, 
Grootenhuis enz. Als weduwe van Hendrik Warninck ging zij 
op 11 januari 1760 in Amsterdam in ondertrouw met Jan Hainck, 
weduwnaar van Maria de Graaf. Anna had bij haar eerste echt-
genoot vier kinderen, hiervan waren ten tijde van haar huwelijk 
met Jan nog twee in leven. Jan had één kind, samen kregen zij 
dochtertje Hendrica, zij werd gedoopt op 2 april 1760. Getuige 
daarbij waren Hendrina en Alida Groothuijs. Tijdens een ruzie 
stak Anna haar echtgenoot met een mes. Hij overleed aan de 
verwondingen, zij door wurging.

De ter dood veroordeelde vrouwen in boeken en 
kranten

Helena Knoop wordt op blz. 273 e.v. genoemd in het boek ‘Den 
bedrieger gestorven of Doode Smous van C. Lonius’. Het be-
spreekt het verhoor van haar echtgenoot, waarin zij veelvuldig 
voorkomt.
In het boek ‘How violent were women? Court cases in Am-
sterdam 1650-1810’ door Pieter Spierenburg worden op blz. 
22 Ceeltje Cornelisse en Cieper Malaysz genoemd, op blz. 23 
komen Hendrina Wouters, Sara Abiatar en Anna Grotenhuijs 
voor met hun delicten. Van dezelfde schrijver is het boek A 
History of Murder: Personal Violence in Europe, waarin Hele-
na Knoop en Sara Abiatar voorkomen. Ook van deze schrijver 
is Spectacle of Suffering, waarin Hendrina wordt genoemd.
Zij komt ook voor op blz. 186-192 van Bijzonderheden uit de 
geschiedenis van het strafregt in de Nederlanden van mr. S. 
de Wind. Allen te lezen via www.books.google.nl.
In de kranten De Waarheid van 21 december 1966 en Het Vrije 
Volk van 23 januari 1982, wordt Marretje Arends en haar mis-
daad beschreven. Ook in De Tijd van 24 februari 1897 en in De 
Volksvriend van 15 augustus 1889 komt het pachtersoproer in 
Amsterdam ter sprake.

Antonia Veldhuis

Dankwoord 
Een bedankje voor Klaas Bijsterveld die mij het pamflet van de ter dood 
veroordeelden van Amsterdam leverde. Dit document was mijn inspira-
tie tot het schrijven van dit artikel. Verder dank ik Johan Taal en Thijs van 
Gunst voor het kritisch lezen van eerdere versies. Er is ongetwijfeld over 
deze vrouwen meer te vinden, maar dan zult u naar de archieven moeten.9

Bronnen
1. De pamfletten 1693-1646, 1693-1766 en 1693-1774 zijn digitaal beschikbaar en 

gratis te downloaden van het internet. Ik vond ze door op www.books.google.nl 
de trefwoorden naam-lyst amsterdam in te tikken. De bovenste drie treffers 
zijn de pamfletten. Via het wieltje (rechtsboven op de site) kunt u de PDF 
verkrijgen. Op internet worden ze te koop aangeboden voor prijzen van 300 tot 
700 euro.

2. Aanvullende informatie over de terechtstellingen kunt u vinden in Het dagboek 
van Jacob Bicker Raye 1732-1772. Een bewerking hiervan is in 1935 in druk 
uitgegeven door F. Beijerinck en M.G. de Boer. Het is te lezen en te downloaden 
op www.dbnl.org. Na via zoeken, auteurs: overzichten, de letter B te hebben 
gekozen scrolt u naar de schrijver.

3. Eveneens via deze site zijn de liederen te vinden die na de executie van Ceeltje 
en Hendrina zijn gemaakt. 

4. Ze zijn ook te vinden op de website www.liederenbank.nl. Na het intikken van 
een naam ziet u of er iets over die persoon is gedicht.

5. De website www.stadsarchief.amsterdam.nl geeft via Presentaties, Amster-
damse schatten, Dood. voorbeelden van een doodvonnis, een beulsrekening en 
een tekening van het galgenveld op Volewyk.

6. De DTB-gegevens komen, tenzij anders vermeld, van de website van het Stads-
archief Amsterdam. 

7. De ‘originelen’ zijn in te zien op de site www.zoekakten.nl. Noteer het boek- c.q. 
filmnummer, waardoor u gemakkelijk(er) de aktes kunt vinden.

8. Op de site van het Stadsarchief staat een index op de confessieboeken10 
van 1646 tot 1732. Kijk vooral ook naar processen van andere verdachten via 
zoeken op overige namen. Zoeken kan met wildcards. Op het archief zelf zijn 
ongetwijfeld meer gegevens te vinden over de processen van de ter dood 
veroordeelden in dit artikel.

9. Op www.recources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon.nl staat informatie over 
Marretje en Hendrina.

10. A. Hallema schreef in de Leeuwarder Courant van 17 januari 1948 het artikel 
Doodstraf voor vrouwen over de doodstraffen die in Amsterdam tussen 1721 
en 1820 voltrokken werden. Deze krant is te lezen op de website www.delpher.
nl, hier staan ook de overige in dit artikel genoemde kranten De Waarheid, Het 
Vrije Volk, De Tijd en De Volksvriend.

Noten
1. Gens Nostra, jg. 66, 2011-6, pagina 336.
2. In het confessieboek staat als herkomst Weerle in Munsterland. Waarschijnlijk 

is dit Werle, zie wikipedia.nl
3. In het eerste pamflet komt ze onder het patroniem Abrahams voor.
4. Jacob noemt geen namen daarom plaats ik de naam tussen haakjes erbij.
5. De pamfletten zijn: Pieter de Vos, Verzameling volks- en straatliedjes (collectie 

Nijhoff): (1) Regtvaardige Justitie gedaan aan Celitje Cornelis, die tot Amster-
dam op den 17 July 1706 is geworgt, (2) De waaragtige Bekentenisse gedaan van 
Celitje Cornelis en (3) De laatste woorden, van Celitje Cornelis als mede de af-
scheyd brief aan haar Man en Kinderen. Totaal 54 coupletten van 6 dichtregels.

6. De begraafinschrijving luidt: Elisabeth Strijker huijsvrouw van Coenraat Wilken 
in de palmstrad tussen dwarstradt en baangraft. Mogelijk is er bij de inschrij-
ving een fout gemaakt en is Coenraat overleden.

7. Gegevens van de website www.digitalestamboom.nl. Caspar komt ook voor als 
Gaspares, de achternaam wordt ook geschreven als Schuurvelt, Schuerveld, 
Scheurveld enz.

8. Bron: Gekroond Batavia. Zynde Verciert met de Voornaemste Liederen, Die 
Hedendaegs Gezongen worden. Barent Koene, Amsterdam 1767 (vierde druk). 

9. Slechts een paar procent van de archieven is digitaal gemaakt. We kunnen een 
heel eind komen via het internet, maar voorlopig zijn en blijven de archieven 
een rijke(re) bron voor de genealoog.

10. Stadsarchief Amsterdam. Confessieboeken: Archieven van de Schout en 
Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken.
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Portret

die mij dan aanvullende informatie over hem zou kunnen ver-
strekken. De kabinetfoto van Antje en Andries werd gemaakt 
omstreeks 1895 door het Photographisch Gezelschap te Am-
sterdam. Deze fotograaf had een vestiging aan het Singel 470 
(boven de Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij)1 en aan het 
Rembrandtplein 60-62 (hoek Amstelstraat).2 Antje Kist is een 
zuster van mijn overgrootmoeder.3 Antje Kist woonde van 1910 
tot 1933 aan het Bakkerspad 3 in Zaandam. Haar vader, met 
wie zij samenwoonde, is daar in 1927 overleden. Pentekening 
van Remmet Jacobus Ouwejan (1897-1972).4

H. Krigee

Antje Kist, dochter van Gerrit Kist (1835-1927) en Trijntje Kat 
(1833-1881), geboren Zaandam 11 maart 1868, strijkster, over-
leden Zaandam 12 januari 1955.

Antje werkte als strijkster in het St. Jan ziekenhuis in Zaan-
dam. Zij was niet getrouwd maar wel ooit verloofd met een ze-
kere Andries. Uit familieoverlevering is alleen bekend dat haar 
verloofde uit Kampen kwam. In mijn bezit is ook een carte de 
visite foto van Andries, gemaakt door fotograaf Salm & Co uit 
die plaats. Mogelijk wordt Andries herkend door een lezer(es) 

Antje Kist en Andries N.N.

Noten
1. Op 1 augustus 1891 ontstond er brand in het atelier het Photographisch Gezel-

schap, waarbij de bovenverdieping, vliering en zolder zijn uitgebrand. Ook het 
archief van fotograaf Henrichs ging toen verloren. Het was al de tweede maal in 
twee jaar tijd dat er brand uitbrak. Algemeen Handelsblad, 2 augustus 1891. De 
schade kon worden hersteld. Het bedrijf verhuisde jaren later naar de Reguliers-
breestraat 23/I. Het volk, dagblad voor de arbeiderspartij, 26 juli 1905.

2. Op nummer 60 was later gevestigd Fotografie Artistique Rembrandt. De 
Telegraaf, 19 december 1898.

3. H. Krigee, Kwartierstaat van Hendrik Krigee. Gens Nostra 54 (1999), pag. 688.
4. R.J. Ouwejan. Zaens Skoon. Wormerveer: Meijer’s Boek- en Handelsdrukkerij; 

deel 2, [circa 1938].
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Uitgelicht

 Ї J. de Ruiter, Geloot voor Napoleon. Bevelanders in het 
leger van Napoleon 1811-1814, Goes 2013, 192 p., ill., index; 
uitgave van Uitgeverij Het Paard van Troje Goes, ISBN 
978 90 71937 21 7, informatie via www.paardvantroje.nl.

Dit jaar herdenken we de Slag bij Waterloo, de veldslag die de 
definitieve ondergang van Napoleon Bonaparte betekende en 

daarmee het einde was 
van een lange periode 
van oorlog in Europa. Er is 
eindeloos veel aandacht 
besteed aan de opkomst 
en neergang van de klei-
ne keizer. Aandacht voor 
alle politieke en militaire 
gebeurtenissen uit de 
periode 1789-1815, de 
‘grote’ gebeurtenissen in 
de ‘grote’ wereld. Maar 
een generaal vecht geen 
oorlog zonder soldaten. 
Wie waren die soldaten 
die in de oorlogen van 

Napoleon vochten? De tijd van het keizerrijk was een tijd van 
vernieuwing en verandering. Tot die verandering behoorde ook 
de manier waarop soldaten werden geworven. Van een leger van 
huurlingen ging een leger ontstaan van burgers (mannen), die 
gedurende een deel van hun leven hun land moesten dienen als 
militair. Dat is de achtergrond van deze bijzonder interessante 
studie.
Het boek is verdeeld in algemene hoofdstukken en een aantal 
thematische. In de inleiding legt de auteur een zekere verant-
woording af van zijn onderzoek, gevolgd door een korte ge-
schiedenis van de Bataafs-Franse periode, de aanloop naar 
de inlijving van Nederland bij het Franse keizerrijk. Vervolgens 
heeft hij een aantal algemene hoofdstukken geschreven, die 
een algemeen onderwerp behandelen, zoals de invoering van 
de conscriptie (dienstplicht) en wat daar allemaal bij kwam kij-
ken. Soms maakt het lezen me nieuwsgierig naar meer. Hoe is 
het verder gegaan met de loting bijvoorbeeld. Sommigen ver-
wachtten niet dat het nieuwe koninkrijk dit systeem zou over-
nemen. In de Zaanstreek leidde de eerste loting na de Franse 
tijd tot opstootjes, waarbij met scherp geschoten werd en er 
doden vielen. Een uitdaging voor de onderzoekers om om daar 
ook over te publiceren? Hetzelfde zou trouwens gelden voor 
het remplaçantenstelsel in de tijd van het koninkrijk. Zo blijft er 

vermoedelijk altijd nog wat te wensen. Als genealoog heb je de 
keuze om je te beperken tot de basisgegevens: je voorouders 
zijn geboren, getrouwd en overleden. Met keurig alle plaatsen 
en data er bij. Je kunt ook kijken hoe ze leefden, wat de achter-
gronden waren van de dingen die in hun tijd gebeurden. Zaken 
waar ze mee te maken kregen, waar ze een bijzondere plaats in 
je eigen geschiedenis mee kregen. Die uitdaging heeft Jan de 
Ruiter aanvaard!
Voor de geïnteresseerden, er zijn ook persoonlijke verhalen 
genoteerd van diverse soldaten. Omdat deze bespreking 
geschreven wordt voor een genealogisch tijdschrift hier de 
droge opsomming van de namen van deze militairen. Cornelis 
Boutens, Jacob Mol, Hendrik Holland, Willem de Boodt, David 
Vervenne, Adriaan van Haver, Adriaan Verhulst, Adriaan de 
Moor, Christiaan den Herder, en Tobias Harthoorn. De ver-
halen zijn zakelijk opgeschreven, de auteur houdt zich aan de 
feiten. Maar als je de feiten leest en je gaat er over nadenken, 
dat word je vanzelf getroffen door de tragiek. Denken we aan 
de Russische veldtocht, dan weten we dat er schattingen zijn 
dat 90% van de Nederlanders die verplicht daaraan deelna-
men niet teruggekomen zijn. En dan spreken we over tien-
duizenden soldaten, een complete provinciestad overleefde 
die barre tocht niet. En hoeveel soldaten stierven bij de veld-
slagen in zuidoost Duitsland? De verhalen van Jacob Mol en 
Adriaan van Haver zijn in dit verband tekenend. De familie 
wachtte vergeefs op hun terugkeer. Napoleon had zijn ‘grande 
armée’, een andere oorlog wordt wel aangeduid met ‘la grande 
guerre’. Grande kan al snel gelezen worden als ‘groots’, en er 
wordt vaak gesproken over heldendaden. Maar voor vele Ne-
derlandse families waren die Napoleontische oorlogen een en 
al tragiek en droefheid. En ook dat blijkt uit dit boek.
Eindigen we droevig? Er is ook veel goeds te vertellen over dit 
boek. Het is mooi vormgegeven en het heeft een plezierig en 
handzaam formaat. Als ‘noordelijke’ Zeeuw kan ik wel een na-
deel vinden. Het boek gaat ‘alleen maar’ over de Bevelanden. 
Je zou elk van de Zeeuwse eilanden én Zeeuws-Vlaanderen 
een Jan de Ruiter toewensen. Stijg ik boven het Zeeuws na-
tionalisme uit, dan moet gezegd dat het boek ook van belang 
is voor de rest van Nederland. De auteur behandelt immers 
onderwerpen die voor het gehele land van belang zijn. Zo is 
het hoofdstuk over de remplaçanten (p. 71) nuttig om te lezen 
voor mensen die willen weten hoe een en ander in het werk 
ging als iemand ingeloot was en in zijn plaats een vervanger 
naar het leger stuurde. Datzelfde geldt ook voor de hoofd-
stukken 2 en 3, Invoering conscriptie (p. 19) en Zoeken in de 
archieven (p. 27). Vooral dat laatste hoofdstuk is nuttig, om-
dat het zoeken naar gegevens over militairen uit de periode 
1811-1814 ingewikkeld is. Een deel van de bronnen bevindt zich 

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.
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immers niet in Nederland, maar in Frankrijk. Maar afreizen 
naar het Chateau de Vincennes, waar deze bronnen worden 
bewaard is nogal een onderneming als je niet weet wat je daar 
zou kunnen zoeken en vooral wat je er hoopt te vinden. Dat is 
de sterkte van dit boek. Iemand in Noord-Holland of Gelder-
land zal misschien niet denken aan het lezen van een boek dat 
over de Bevelanden in Zeeland gaat als hij onderzoek wil gaan 
doen naar een familielid dat opgenomen was in het leger van 
Napoleon. Ik zou echter iedere onderzoeker aan willen raden 
kennis te nemen van dit boek. Je kunt er bij je onderzoek zeker 
je voordeel mee doen. Een absolute aanrader dus!

Boeksignaleringen
 Ї A.H.G. Verouden, m.m.v. P.J. Bos, Actaregister van de Ker-

kenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arne-
muiden (deel2) 1625-1640, Rotterdam 2015 (Hollandse 
Bronnen, deel 9), 48 p., index; uitgave van de Hollandse 
Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, Rotter-
dam, ISBN 978-90-78451-17-4, informatie www.onsvoor-
geslacht.nl.

Deel 9 in de serie ‘Hollandse Bronnen’, die leden van ‘Ons Voor-
geslacht’ gratis ontvangen als onderdeel van hun lidmaatschap. 

Voor de tweede maal 
staan de acta van de ker-
kenraad van de Neder-
duits Gereformeerde Ge-
meente van Arnemuiden 
centraal. In deel 7 van de 
serie werd van dezelfde 
bewerkers de periode 
1575-1625 opgenomen. 
Met deze vijftien jaar is nu 
een flink deel van de acta 
–zeg maar de notulen– 
van de Arnemuidense 
kerkenraad nader toegan-
kelijk geworden. Wat ik al 
eerder opmerkte geldt 

voor deze uitgave evenzeer: de uitgave van dit soort bronnen 
maakt het materiaal voor iedereen een stuk makkelijker te 
raadplegen. Het handschrift dat gebruikt werd, is immers niet 
altijd even goed leesbaar. En je weet bovendien niet of de ge-
zochte persoon, of het gezochte onderwerp in een dergelijk 
archiefstuk te vinden zal zijn. Aan de hand van de indexen is 
die vraag een stuk makkelijker te beantwoorden. Blijft nog de 
interpretatie van de tekst. Aan het slot wordt nog een extra on-
derdeel geleverd: de lidmatenlijst van de kerk van Arnemuiden 
over de periode 1625-1638. Een keurig verzorgde uitgave.

 Ї Jan Lafeber, Criminaliteit in Gouda in de 18e eeuw in 17 
verhalen, Gasselte 2015, 72 p., ill., index; uitgave in eigen 
beheer, ISBN 978-90-74147-25-5, 

   informatie info@lafeber.info.

In zeventien korte hoofd-
stukken worden verha-
len verteld over perso-
nen die in Gouda in de 
achttiende eeuw en het 
begin van de negentien-
de eeuw met justitie in 
aanraking kwamen. De 
verhalen hebben een ple-
zierige schrijfstijl, waar-
door ze voor een breed 
publiek toegankelijk 
zijn. Het zijn juist deze 
verhalen die kleur geven 

aan voorouders waarvan verder niet zoveel te melden valt. Ze 
komen wat weinig uit de verf omdat ze weinig of geen bezit-
tingen hebben, en bijvoorbeeld evenmin betrokken zijn bij het 
openbaar bestuur. Het is nu eenmaal zo dat je het meeste zult 
vinden over rijke voorouders of voorouders die met justitie in 
aanraking kwamen. Een aardig boek.

 Ї Dick Kaas en Reinie Kaas, Kaaskoppen uit de Langedijk, 
Odijk / Amsterdam 2015, 66 p., ill., index; uitgave in eigen 
beheer, ISBN 978-90-817994-0-9.

Een bescheiden ogende genealogie van een Noord-Hollandse 
familie Kaas. Bescheiden ogend, want door de vele problemen 

die genealogisch onder-
zoek in de omgeving van 
Langedijk met zich mee-
brengt moet er veel tijd 
in gestoken zijn om tot 
dit resultaat te komen. 
Als oudste generatie 
wordt een Jacob opge-
voerd, waarvan wordt 
vermeld dat hij geboren 
is te Broek op Langedijk 
rond 1570 en daar ook 
overleed. Van hem wor-
den geen verdere bij-
zonderheden genoemd, 
maar wel van zijn zoon, 

die getrouwd is met Gertie Pieters Pieters. De indruk bestaat 
daarmee eigenlijk dat de oudste generatie alleen is opgevoerd 
op basis van het patroniem van de man die als zijn zoon wordt 
aangegeven. Mocht dat niet zo zijn, dan is het jammer dat niet 
meer gegevens zijn opgenomen over de stamvader. Verder 
een keurige genealogie, waarin de genealogische gegevens 
worden afgewisseld door extra toelichtingen.

 Ї H.L.M. Valkenet, Cruve. Genealogie Cornelis de Kruijf, 
Nieuwegein 2015, 95 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, 
informatie hlmvalkenet@casema.nl.

Deze familie stamt af van Cornelis de Kruijf, landbouwer te 
Overlangbroek en daar overleden in 1793. Hij trouwde in 1773 
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met Maria Verver. In totaal worden zeven generaties behan-
deld in wat de auteur zelf noemt ‘wat beknopte uitgave’. Ik zal 
hem niet tegenspreken, wat overigens niet als een negatieve 
opmerking is bedoeld. Hij geeft aan dat het onderzoek nog niet 
is voltooid, maar dat hij het huidige resultaat niet op de plank 
wilde laten verstoffen. En helaas, twee bekende ‘naamgeno-
ten’, de voetballer Johan Cruijff en de zangeres Joke de Kruijff 
behoren (vooralsnog) niet tot deze familie.

 Ї Jan Lafeber, Stamreeks Lafeber. 15 generaties. Van Va-
lenciennes naar Gouda en verder, Gasselte 2015, 60 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-74147-00-2, 
informatie info@lafeber.info.

Een eenvoudige publicatie in de vorm van de stamreeks van 
de auteur. Hij stamt af van een militair, Pierre of Pieter Lafe-

ber, die in 1636 in Gouda 
trouwde met Jeane de 
l’Islemoine (later ook 
aangeduid als Jannetje 
de Munnik). Pierre moet 
afkomstig zijn van Valen-
ciennes, maar zijn doop 
of ouders werden daar 
niet gevonden. Bijzonder 
is dat alle generaties tot 
en met de auteur verder 
geboren zijn in Gouda. De 
stamreeks gaat door tot 
aan de kleinkinderen van 
de auteur. De verzuch-
ting van de auteur dat 

mensen zonder bronvermelding maar van elkaar overschrijven 
kan ik alleen maar onderschrijven. Hij geeft in deze publicatie 
nog een staaltje van romantisering door een andere onderzoe-
ker van het leven van zijn oudste voorvader Pierre Lafeber. Dit 
in de krant gepubliceerde verhaal was mede aanleiding om de 
stamreeks het licht te doen zien. Voor meer bijzonderheden, 
zie www.lafeber.info.

 Ї Ferry Brand e.a. (red.), Boerenboek. Landbouwers en 
veehouders in Loosdrecht, Loosdrecht 2015, 208 p., ill.,; 

uitgave van Historische 
Kring Loosdrecht, ISBN 
978-90-803846-9-9, in-
formatie: 
info@hkloosdrecht.nl.
Dit boek behandelt de 
teloorgang van wat ooit 
het kenmerk van Loos-
drecht was: het boe-
renleven. Behandeld 
worden de opkomst van 
de boerenleenbank, de 
veefokvereniging en de 
boterfabriek. Vervolgens 

passeren de boerderijen uit Loosdrecht de revue, met kort een 
schets van het bedrijf en de eigenaren in de twintigste eeuw, 
en dat alles ruim geïllustreerd met foto’s. Voor veel ‘moderne’ 
inwoners zal het boek een eyeopener zijn, voor anderen een 
nostalgische terugblik op een uit Loosdrecht bijna geheel ver-
dwenen bedrijfstak.

 Ї Willem van Maren, Van Ma(a)ren uit Maarn, Scherpen-
zeel 2015, 212 p., ill., index; uitgave in eigen beheer, infor-
matie maren008@planet.nl.

Deze familie –het zal de lezer wellicht niet verrassen– is af-
komstig uit Maarn, waar de stamvader Bart Peters leefde in 

de eerste helft van de 
zeventiende eeuw. Het 
boek is verdeeld in drie 
verschillende delen. 
Het eerste behandelt 
de geschiedenis van de 
verschillende generaties 
van de familie, geplaatst 
in hun tijd, met allerlei 
bijzonderheden. In dit 
deel wordt ook het een 
en ander verteld over 
de geschiedenis van het 
dorp Maarn. Een para-
graaf gunt ons aan de 
hand van drie boedelin-

ventarissen uit 1680 en 1708 (in het dorp Maarn), en uit 1893 
(in het dorp Barneveld) een boeiende inkijk in het leven van de 
betrokkenen. Zoals de auteur het uitdrukt: tot het laatste thee-
lepeltje beschreven. Op die manier krijgen we een aardig beeld 
van deze familie. Het tweede deel behelst de memoires van de 
vader van de auteur. Hij beschreef niet zijn gehele leven, maar tot 
en met de mobilisatie 1939-1940; vader leefde van 1913-2005, 
dus de meeste herinneringen en verhalen dateren van de eerste 
40 jaar van de twintigste eeuw. Op deze manier zijn op heel ver-
schillende niveaus gegevens over deze familie vastgelegd voor 
het nageslacht. Het derde deel bevat de vervolgens ‘kale’ genea-
logie, bestaande uit de namen, plaatsen en data; dit gedeelte 
biedt dus het genealogisch kader voor de beide eerste delen. De 
auteur heeft er voor gekozen hierin geen levende personen op te 
nemen, wat echter geen bezwaar is. De betrokkenen in de familie 
vinden er snel het aanknopingspunt in om de voor hen relevante 
gegevens te vinden. Ze worden daarbij geholpen door een over-
zichtelijke tabel en een index. In die index valt overigens wel op 
dat er verwijzingen zijn opgenomen naar personen die (omdat ze 
nog in leven zijn) niet in de publicatie te vinden zijn.

 Ї H.B. Russel, Genealogie en geschiedenis van de 500 jaar 
oude familie Rüssel, Laaken 2015, 327 p., ill., index; uitga-
ve in eigen beheer, ISBN 978-90-5291-116-8, informatie 
fb451818@skynet.be.

Hoewel dit niet de eerste uitgave over deze familie is, zal het 
vermoedelijk de meest uitgebreide zijn, in de zin dat er veel 
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bijzonderheden over de 
achtergrond van de fa-
milie en het onderzoek 
naar haar herkomst wor-
den vermeld. Eerder ver-
schenen al genealogieën 
in de serie Nederland’s 
Patriciaat, jaargang 41 
(1955) en 74 (1990), maar 
inmiddels is er voldoen-
de tijd verstreken om 
een nieuwe genealogie 
te rechtvaardigen, nog 
afgezien van het feit dat 

dit boek veel meer biedt dan alleen de genealogie. Een plezie-
rig uitgevoerd boek dat door de familie zeker gewaardeerd zal 
worden. De oudste stamvader is gevonden in Duitsland, Georg 
Rüssel, die leefde aan het begin van de zestiende eeuw. De 
eerste Rüssel die we op Nederlands grondgebied aantreffen 
is Johan Everard Rüssel (1676-1751), geboortig van Andernach, 
maar bestuurder in het Limburgse Eygelshoven.

 Ї B. de Keijzer, De oudste lijst van leenmannen van de 
bisschop van Utrecht 1379, Hilversum 2015, in de reeks 
Middeleeuwse Studies en Bronnen CLIV, 124 p., ill., index; 
uitgave Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 978-90-
8704-500-5, informatie www.verloren.nl.

Deze publicatie geeft de transcriptie van een handschrift dat 
in Drenthe wordt bewaard, met een lijst van leenmannen van 

de bisschop van Utrecht 
uit het laatste kwart van 
de veertiende eeuw. Het 
handschrift vertoont gro-
te overeenkomsten met 
een dergelijk handschrift 
uit het archief van de bis-
schoppen dat in Utrecht 
wordt bewaard en dat 
al eerder werd uitgege-
ven. Voorafgaand aan de 
transcriptie geeft de au-
teur een inleiding waarin 
ontstaan, datering en de 
materiële aspecten van 
het handschrift worden 
behandeld.

 Ї Antonia Veldhuis, Meer genealogische en gezellige ver-
halen, 2013, 56 p., ill.; uitgave in eigen beheer, informatie 
antonia.veldhuis@hetnet.nl.

Wie Antonia Veldhuis zegt, zegt Nederlandse Genealogische 
Vereniging! Overdrijf ik nu? Het antwoord daarop moet wel 
een beetje bevestigend zijn, want Antonia is ‘slechts’ een van 
de leden van de vereniging. Maar aan de andere kant, veel men-
sen kennen haar naam en haar pennenvruchten. Zo overkwam 

het mij ook toen ik haar voor het eerst ontmoette: ah, dit is dus 
Antonia! De leden die de digitale nieuwsbrief ontvangen, ken-
nen haar van de columns die ze daar schrijft. Lezers van Gens 
Nostra kennen haar van de bijdragen die ze heeft geleverd aan 
ons tijdschrift. Deze (digitale) publicatie zag het licht bij haar 
afscheid als medewerkster bij de provincie Friesland (excuses 
Antonia: Fryslân natuurlijk!). Antonia houdt van verhalen van ge-
wone mensen, en dat blijkt zeker ook uit deze publicatie. Lees de 
verhalen, amuseer je met de verhalen, en misschien leer je er ook 
nog iets van. Antonia Veldhuis deelt haar verhalen graag met ons!

 Ї F.J. Stuurman en L.C.W. Stuurman, Het geslacht Stuur-
man van Blokzijl (Overijssel), Westerhaar / Den Dolder 
2014, 184 p., ill., geen index; uitgave in eigen beheer, ISBN 
978-90-822-756-0-5.

De familie stamt uit Blokzijl en vangt aan met Jan Ariaens en 
Grietje Roelofs, die in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
in deze plaats woonden. Hij was schipper, afkomstig van Giet-
hoorn en diaken van de Doopsgezinde gemeente in Blokzijl. In 
totaal zijn veertien generaties van deze familie behandeld, waar 
mogelijk met bijzonderheden over hun leven. Het boek is goed 
uitgevoerd en ruim geïllustreerd. Er is geen index opgenomen, 
wat deels wordt ondervangen door de opname van twee uitklap-
bare genealogische tabellen. Dit is de derde uitgave, de eerdere 
uitgaven dateren van 1948 en 1985. De vernieuwing van deze 
nieuwe uitgave ligt voornamelijk in de opname van gegevens 
van de jongere generaties en de ruime opname van illustraties.

Verder ontvingen wij
Armin Wolf, Verwandschaft – Erbrecht – Königswahlen, 
Frankfurt am Main 2013 (2 banden, met 4 losse tabellen), XXV, 
XV en 1184 p., ill.; uitgave van Vittorio Klostermann GmbH, 
Frankfurt am Main.

Daniël Valk (eindred.), Huizinga’s Complete lijst van namen. 
Vraagbaak voor de afkomst van de Nederlandse en Vlaam-
se familienamen, Baarn 1998, 371 p., index; uitgave van Tirion 
Uitgevers B.V. Baarn, ISBN 90-5121-782-X.

A. de Jong en A. Kruijssen, Huizinga’s Complete lijst van voor-
namen. Vraagbaak voor de afkomst en betekenis van Ne-
derlandse en Vlaamse voornamen, Baarn 1998, 352 p., index; 
uitave van Tirion Uitgevers B.V. Baarn, ISBN 90-5121-744-7.

Gerben Graddesz Hellinga, Hertogen van Gelre. Middeleeuw-
se vorsten in woord en beeld 1021-1581, Zutphen 2012, 175 p., 
ill., geen index; uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg 
Pers Zutphen, ISBN 978-90-5730-831-4.

Els Rentmeester-de Haas, Jan de Jonge, Dies Martens en Ad 
Beenhakker, Genealogie van de familie Al(le)mekinders, zon-
der plaats en jaar van uitgifte, 281 p., ill., index; uitgave in eigen 
beheer, Werkgroep ‘Blasijntje Danckaerts’.
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Portret

Purmerend 9 maart 1860, overleden Amsterdam 15 november 
1941, trouwt Purmerend 3 juli 1883, Barend Jongert, geboren 
Alkmaar 5 december 1859, koper- en blikslager, overleden Am-
sterdam 3 juni 1957, zoon van Baart Jongert, (melkkoopman), 
en Maartje Termaat, (melkverkoopster). 6. Jacob Koeleman, 
geboren Purmerend 21 april 1862, overleden Purmerend 4 sep-
tember 1865.

‘Ach, ik geef niets om al die dode mensen’, zegt mijn 97-jarige 
oudtante , ‘wat moet je ermee?’ ‘Nou’, antwoord ik, ‘Geschiede-
nis is, zeg maar, mijn hobby. Sommige mensen zijn nou eenmaal 
geïnteresseerd in hun voorouders, sommige ook niet’. Maartje 
Jongert, zou ook eens door mijn vader naar vroeger zijn ge-
vraagd. Maar zij antwoordde daarop slechts kort: ‘Het was niet 
altijd even eenvoudig, het was ook niet altijd slecht maar wij 
zijn Christelijke mensen en kijken enkel vooruit’.
Omdat ze geen interesse meer heeft in het verhaal achter 
deze antieke foto’s mag ik ze hebben. Mijn oudtante legt uit 
dat het meisje op schoot haar opoe, Christina Koeleman, is. De 
vrouw is haar overgrootmoeder, Geesje Gediking, en de man 
is Barend Koeleman, haar overgrootvader. Hij was een kaas-
koopman in Purmerend. Dit is alles wat zij weet.

Barend Koeleman, geboren Edam 27 augustus 1826, schip-
persknecht, kaasverkoper en koopman, overleden Purmerend 
24 april 1909, zoon van Barend Koeleman, (stadomroeper te 
Edam), en Christina Koog, trouwt (1) Purmerend 25 april 1852, 
Geesje Gedeking, geboren Purmerend 2 februari 1829, overle-
den Purmerend 8 maart 1863, dochter van Frederik Gediking 
en Margaritha van Hesseling; trouwt (2) Purmerend 24 januari 
1864, Margritha Zuijderent, geboren Mijnsheerland 14 mei 1833, 
overleden Purmerend 10 januari 1888, dochter van Arij Zuide-
rent en Bastiaantje van Teeningen, weduwe van Gerrit van der 
Giessen (zoon van Wouter van der Giessen en Willempje de 
Haas).
Uit het eerste huwelijk: 1. Christina, geboren Purmerend 14 janu-
ari 1853, overleden Purmerend 4 maart 1859. 2. Barend, geboren 
Purmerend 28 augustus 1854, kaaskoper, koopman en pakhuis-
knecht, overleden Amsterdam 12 december 1921, trouwt Purme-
rend 9 mei 1880, Petronella Johanna van der Kamp, geboren Alk-
maar 16 februari 1854, overleden Amsterdam 1921, dochter van 
Cornelis van der Kamp, sluisknecht, en Jacoba Hendrica Groen. 
3. Margreta, geboren Purmerend 27 juni 1856, overleden Purme-
rend 27 april 1860. 4. Frederik, geboren Purmerend 22 februari 
1858, overleden Amsterdam 1 juli 1901. 5. Christina, geboren 

Barend Koeleman en Geesje Gediking
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Ik kan daar nu het volgende aan toevoegen. 
De Edammer Barend Koeleman woonde tot 1851 als schippers-
knecht in bij schipper Jesse Bos in Purmerend. Na zijn huwelijk 
met Geesje Gediking vestigde hij zich aldaar als winkelier. Omdat 
Geesje in 1863 is overleden, en haar dochter Christina in 1860 is 
geboren, zou haar foto kunnen worden gedateerd op 1862 mis-
schien begin 1863. Geesje kijkt in ieder geval niet heel vrolijk op 
de foto. Wellicht voelde ze dat ze niet lang meer te leven had en 
werd deze foto als herinnering voor dochter Christina geschoten.
Als weduwnaar met vier kinderen hertrouwt Barend Koeleman in 
1864 met Margritha Zuijderend, zelf ook weduwe. Na 17 jaar hu-
welijk plaatst hij nevenstaande advertentie in de krant1. Blijkbaar 
had zijn nieuwe echtgenoot in zijn ogen niet het financieel inzicht 
waarop hij kon vertrouwen.
In 1871 is Barend medeoprichter van IJsclub Purmerstein.2 Hij blijft 
zich, totdat zijn gezondheid het niet meer toelaat, drieëndertig 
jaar lang inzetten voor deze sociaal bewuste IJsclub, die ’s winters 
spekrijderijen organiseerde, waarna de prijs in de vorm van le-
vensmiddelen naar hulpbehoeftige plaatsgenoten ging.3 Uit dank 
werd hij, in 1904, erelid en ontving hij een zilveren medaille.4 Als 
koopman specialiseerde Barend zich in kaas. Zo was hij enige tijd 
commissaris van de kaasmarkt in Purmerend.5 Ook was hij lid van 
de liberale kiesvereniging ‘Plicht en Recht’, waar hij in het bestuur 
werd benoemd na een tegenvallende verkiezingsuitslag in 1894. 
In dezelfde vergadering waarin hij werd benoemd, werd een mo-
tie ingediend om de kiesvereniging maar op te heffen. Deze motie 
werd afgewezen om het nieuwe bestuur een kans te geven zich te 
beraden over de toekomstige lijn van de vereniging.6 Uit krantbe-
richten in daaropvolgende jaren, die oproepen tot een heroprich-
ting van een liberale kiesvereniging, is op te maken dat “Plicht en 
Recht” zichzelf ook daadwerkelijk heeft opgeheven.7

In 1880 ging dochter Christina 
Koeleman als dienstbode wer-
ken bij het Alkmaarse gezin 
Liekeles Oebles. Drie jaar later 
woont ze in Uitgeest en was ze 
getrouwd met de Alkmaarder 

Barend Jongert. Mijn oudtante weet te vertellen dat Barend Jon-
gert een onmatig drankgebruiker was, waardoor enkele kinderen 
van armoede en honger omkwamen. Dit verhaal is te ondersteu-
nen met archiefstukken. Bij de aangifte van hun eerste zoon, in 
1884, is een bierhuishouder uit hun straat eerste getuige.8 Tussen 
1886 en 1896 sterven drie jonge kinderen. In dezelfde periode 
gaat de koper- en blikslagerij van Barend Jongert meerdere keren 
failliet. Het was niet altijd even eenvoudig ...

David Heeneman

Aanvullingen en verbeteringen
GN 2015-jaargang 70 nummer 10, pagina 372-381
Genealogie van de familie Ferrageau de Saint Amand:
Bij de eindredactie van dit artikel zijn helaas wijzigingen 
aangebracht die niet de instemming van de auteur hebben. 
De redactie biedt hiervoor haar verontschuldigingen aan. 
De wijzigingen zijn niet van dien aard dat herplaatsing no-
dig is. Wel zijn hierdoor enkele onjuistheden opgetreden 
die wij hieronder rechtzetten.
Pagina 374, 1e kolom, 2e alinea, 2e zin, en 3e alinea, 1e zin, 
lees: Diens vader Sébastien Claude geeft zelf het overlij-
den van zijn zoon aan. Sebastien Claude junior, onmisken-
baar vernoemd naar zijn grootvader, zal zijn vader wel 
enigszins hebben meegemaakt. Hij was tenslotte al zeven 
jaar bij de geboorte van zijn zusje.
Pagina 374, 2e kolom: de zinsnede ‘Arm kind, kan zij het hel-
pen uit welke affaire ze is ontstaan?’ had niet na maar vóór 

de witregel moeten staan in aansluiting op de laatste zin 
van de voorgaande alinea.
Pagina 375, slotzin 1e alinea ‘Of Anna Geertruida … uit-
blaast.’ had na de witregel geplaatst moeten worden als 
openingszin van de 2e alinea.
Pagina 376, 2e kolom, 1e alinea: ‘Wat de bruidegom toen niet 
wist is dat hij in een latere bruid een nog betere financiële 
partij zou treffen. Ik neem aan dat hij dat kort na hun trouw-
dag zou beseffen.’ Lees: Ik neem aan dat uiterlijk kort na hun 
trouwdag de zaken voor hem helder zijn geworden. Wat de 
bruidegom toen niet, en ik nu wel weet, is dat hij in een late-
re bruid een nog betere financiële partij zou treffen.
Pagina 376, 2e kolom, 4e alinea, 2e zin: voor ‘Adrianus’ lees: hij 
(de tekst slaat namelijk terug op Menne en niet op de notaris).
Pagina 381, voetnoot 23: ‘op de site bij noot 2’ lees: op de 
site bij noot 1.

Noten
1. Waarschuwing. Purmerender Courant, 30 oktober 1881, p. 3.
2. Commissie voor Hardrijderij op Schaatsen. Purmerender Coerant, 11 januari 

1871, p. 3.
3. Debets, Piet Hein & Otsen, Jack. 150 jaar IJsclub Purmerend : over spekrijders, 

schoonrijders en inline-skaters. IJs en inline-skateclub Purmerend, Purmerend, 
2012.

4. Stadsnieuws – IJsclub “Purmerstein”. Schuitemakers Purmerender Courant, 7 
december 1904, p. 2.

5. Stadsnieuws. Nieuwe Purmerender Courant, 2 september 1880, p. 2. 
6. Stadsnieuws – kiesvereniging Recht en Plicht. De Nieuwe Purmerender Cou-

rant, Stadsnieuws, 1 november 1894, p. 2. 
7. Stadsnieuws – oproep tot heroprichting liberale kiesvereniging. Schuitema-

kers Purmerender Courant, 3 februari 1897, p. 2. 
8. BS Uitgeest Geboorte, sept. 13. 1884 - juni 7. 1886, volgnr. 79. Akte Baart 

Jongert.
9. Photoatelier J. Vels, bij de kaasmarkt, Purmerend.
10. Photograaf N.J. van Ulsen, Kerkstraat 95 Purmerend.

Foto’s van: Barend Koeleman (1826-1909)9 en Geesje Gediking (1829-1863) 
met op schoot dochter Christina Koeleman (1860-1941).10
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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).

Tijdschriften

Nederland 

Bijdragen en mededelingen Gelre, jg. 105, 2014. J. Ligthart: 
Verpanding van domeingoederen in het kwartier van Arnhem 
door Arnold van Gelre (1423-1473) [belang inkomsten, rol pand-
houders]; P. Theeuwen: De Staten van Gelderland, 1581-1584 
[tussenbalans project Landdagsrecessen 1581-1798]; L. Nissen: 
‘God boven al’. Religie en confessie in het leven van een Gelderse 
adellijke vrouw tijdens de 80-jarige Oorlog [album amicorum van 
Walrave van Stepraedt, x Caspar van Merwijck, heer van Kessel]; 
C. Ravensbergen: Gereformeerde overheden en religieuze mino-
riteiten. Confessionalisering in het Kwartier van Zutphen, 1592-
1620; P. van Cruyningen: De rol van de ‘gentry’ in de economische 
ontwikkeling van Gelderland in de 19e eeuw [Staring, van Nispen 
van Sevenaer, van Brakell van den Eng, van Wassenaer Catwijck, 
Sickesz]; L. Jensen: Van Staring tot Cremer. De literaire identiteit 
van Gelderland in de 19e eeuw; W. de Jong: Hard werken of ar-
moede lijden De mislukte tentoonstelling Mijlpaal 1950 in Sons-
beek Arnhem; W. Frijhoff: Gelderse identiteit.

Die Haghe, jaarboek 2014. A-M.J. van Egmond: Dirc die mael-
re en Jan van Eyck. Een ambachtsman en een kunstenaar in 
Den Haag; M. van Leeuwen-Canneman: Regeren in vorstelijke 
sfeer. Het Oude Hof als zetel van de uitvoerende macht van de 
Bataafse Republiek, 1798-1806; F. van Hijum: Tussen status en 
liefhebberij. De verzameling schilderijen van Thierry baron van 
Brienen van de Groote Lindt (1814-1863); W. Klem: Van kranten 
venten tot massademonstratie De stemrechtstrijd in Den 
Haag van 1880-1887; P. Gerritsen: Rector Rommert Casimir 
tussen twee vuren [eerste rector van het Nederlandsch Ly-
ceum 19099-1930]; C. Nigten: Op doorreis in Den Haag. Twee 
jaren uit het leven van Jorge Semprun [1937-1939]; H. Olthof: 
Emma’s Hof: van patronaatsgebouw tot stadstuin; R. van Lit, 
L. van Tilborg: Haags Historisch Museum en Museum de Ge-
vangenpoort in 2013.

It Beaken, jg. 76, 2014-2/3. W. Bergsma: Grafstenen en rouw-
borden in context. Religie en cultuur in Cornjum en Leeuwar-
den ten tijde van Gorlaeus [kerkgangers in soorten: vrouwen, 
predikanten, grondbezitters, gelovigen; van Martena, van 

Goorle, Acronius, Balck, Nicolai]; G. Wierda: Een triologie: Van 
Goorle, Martena en Harinxma [beschrijving netwerk, contac-
ten, locaties; legaten]; H. van Ruler: Substantiële entiteiten 
zonder vorm. Gorlaeus worsteling met Aristoteles; A. Goudri-
aan: Gorlaeus en de Arminiaanse kwestie; C. Lüthy: Wat was de 
filosofische betekenis van David Gorlaeus? Index jg. 75, 2013.

Rondom Schokland, jg. 54, 2014-3. H. Kloosterman: Kunst op 
het afgelegen eiland Urk [Ernst Moritz Leyden (1892-1969)]; J. 
Reijman: De invloed van de komst van de Noordoostpolder op 
de middenstand van Blokzijl.
 Idem, 2014-4. H. Crebas: ‘Elba in de Zuiderzee’: Urk van 
1914-1918 [laatste historische bijdrage van Albert van Urk]; A. 
Pol: De Grote Waard, de Noordoostpolder en het werelderf-
goed Schokland; S. van der Made-Potuyt: Jaap Potuyt, foto-
graaf van de Rijksdienst IJsselmeerpolders.

Rotterdams Jaarboekje, jg. 2, 12e reeks, 2014. G. Andeweg: 
Prof. Masaryk in Rotterdam [In de beslotenheid van een Rot-
terdamse hotelkamer werd het nieuwe Europa gelanceerd]; G. 
van Breugel: Rotterdams oudste contrazegel; Ch. Engberts: 
De Deutsche Schule in Rotterdam [Wolf]; A. Jongstra: ‘Moet 
dan een werkliedenprogramma een dogma zijn?’ De Rotter-
damse stemrechtbeweging 1877-1885 [de Rot, Spliethoff, 
Helsdingen, Mees, Gebing]; K. van Strien: Verdraagzaamheid 
in het verdomhoekje [Gerard Roos (1730-1812), vertaler van 
Voltaire]; M. van Tielhof: De financiering van de bouw van het 
Schielandhuis].

Het Schokker Erf, 2014 nr. 88. F. Thomas: Waar de golfslag 
klinkt als een verwijt (1); G.W.M. Claasen: Hoe komt het voorma-
lige eiland Schokland aan zijn naam?; B. Klappe: De foto galerij 
[J.G. Bien (1892-1970), x E.M. Rutjes (1894-1976)]; W. Veer: ‘Doch 
Nederlander zijn zij niet meer’ [over zouaven en gevolgen ver-
lies van Nederlanderschap; Botter, Koridon, Schoon].

Scyedam, jg. 40, 2014-3. H. van der Horst: Op reis in Schie-
dam; P. Bassant: Volksvermaak in Zwart Nazareth: de vrije-
tijdsbesteding van arbeiders in Schiedam tussen 1850 en 
1975; E. Visscher: Schoener Mr. Cornelis Haga; D. van Wasse-
naar: Met de stoomboot naar Schiedam.
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 Idem, 2014-4. D. van Wassenaar: De aanhouding van Cor-
nelis Bredero [1795, wegens opruiende pamfletten; exm. Haff-
ner]; W. Snikkers: De doorstroming van Schiedam [waterlopen 
en heemraadschappen]; H. van Broekhoven: Kolfspel bij de 
Morgenzon, verdwenen sport in de buurt van een verdwenen 
molen in de Hoofdstraat.

n Sliepsteen [Enschede], jg. 30, 2014 nr. 117. J. Hemken: 85 Jaar 
één grote familie [Toneelvereniging Jong Lonneker]; L. Fröberg: 
Het vroeger van groenteman Willem Wevers; J. Ter Haar: Het 
spoor terug. Hoe een Pools jongetje in 1945 in Enschede be-
landde [Janusz Debski]; M. Scholten-Sijses, G. Bekkering: Het 
strijdlied van Othmar ten Cate [1757-1815, x H. Hoedemaker; 
Doopsgezinde vrijheidsstrijder in Enschede]; E. Sjouw: Juwelier 
Keppels, een pareltje in de Lipperkerkstraat; L. Fröberg: In de 
kraam van de zorg.
 Idem, jg. 30, 2014 nr. 120. Jeugdherinneringen van Annie Ave-
rink [1913-1991]; W. Bulter: De geschiedenis van het erve De Wig-
ger in Lonneker. Twaalfhoonderd joar boern; idem: Het raadsel 
van de Roosker [erve ‘t Breteler/de Roosker in Lonneker; Wage-
laar, Perrevoort]; Herinneringen van veldwachter Bongers (8): 
Stropers in Lonneker.

De Sneuper, jg. 27, 2014 nr. 115. D. de Jong: Made in Dokkum: De 
Vribon-auto; A.J. Dijkstra: De ongelukkige vaart van de Albion 

in 1819; S. Meindersma: 
Meindertsma’s en Mein-
dersma’s (2) [verv., 8 gen. 
1717-1954]; F. Duinstra †: 
De Keegstra’s in Wierum, ‘t 
Schoor en Burum [Wynia, 
Hartman]; W. Feenstra: 
Een familiebijbel met zil-
verbeslag [Douma, Alber-
da, Buma, Humalda]; R.J. 
Broersma: Wapen en vlag 
van de stad Dokkum (1); I. 
Dragt: Familieschilderij 
van Ds. Jan Douwes gezin 
(2); idem: Onbekend schil-
derij van Gosling Post-

humus; A.J. Hakman: Kerkramen Hollum (A) Een nieuwe stand 
van zaken; W. Boswijk: Heilig Fries DNA in de abdij van Tongerlo; 
website & blognieuws: wapen van Idema [de Walle, Viersma].
 Idem, 2014 nr. 116. K. Bangma: Noordoost-Friese militairen 
tijdens mobilisatie 1914; J. Heeringa: Historisch terpdorp Foud-
gum [Stenstera/Stinstra, Hiemstra, Mellema]; S. Binch-Talma: 
Dit zijn rampvol leven Pybo Talma; H. Zijlstra: Rouwbrief uit 
1774. Jan Rienks aan Klaas Melis; A. Stol: Twee familiepor-
tretten en een diploma; M. Bruining-Hoeksema: Verwant aan 
Jan Ritskes en Simke Kloosterman; H. Bouta: Volkenkunde in 
Ludwigs fotoalbum [Botma, Polstra]; R.J. Broersma: Wapen en 
vlag van de stad Dokkum (2); H. Zijlstra: Verwer-schilder Wes-
sel Pieters Ruwersma (1751-1827); P. de Haan: Het groot Bosck 
Soonder boomen [bijzonder toponym, Holwerd].

Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], jg. 30, 2014 nr. 108. 
W. van der Velden, P. de Nooij: 130 jaar Van der Neut Van par-
levinker tot supermarkt (1884-2014) [4 gen. familie- en be-
drijfsgeschiedenis]; B. Rietveld: De boerenfamilie Rietveld 
op Groenevelt aan de Bullewijk; J. Gaasterland: De vraag 
van Jan Molleman (*1927) [historisch onderzoek grafstenen]; 
T. Levie-Bernfeld: Vrouwen op het Beth Haim in Ouderkerk; 
R. Siekerman: Benjamin Senior Godines, een joodse kun-
stenaar uit de 17e eeuw; H. Snel: De guardiao van het Beth 
Haim in Ouderkerk [lijst opzichters met nadere gegevens, 
1614-2014]; P. de Nooij, W. Welling: 145 jaar Atelier Trautwein 
(1869-2014) [etuimakers, kunstschilder]; R. Siekerman: Beer-
straten in Ouderkerk, winter 1659 [kunstschilder]; idem: Pas-
sagier valt uit luchtballon in de Duivendrechtse polder [Kalff, 
Kindermann, Hottentot]. Bijlage: Ouderkerkse Vergezichten, 
Historische reeks nr. 6. P. Roos, P. van Schaik, W. Drooghwa-
ter: Een dorp in zijn veranderende omgeving [filmproject om 
te laten zien hoe Ouderkerk aan de Amstel in een aantal eeu-
wen verandert, in blokken van een eeuw (<1700-2100)].

De Spuije [Beveland], 2014 nr. 93. Terugblik van milicien Arie 
van Loo op zijn ervaringen in de oorlogsjaren 1914-1918; A. 

Maarsman, C. Heijboer: 
De opvang van Belgi-
sche vluchtelingen tij-
dens WO I in Kloetinge; 
K. Sluijter: Met de brei-
pen in de hand, vechtend 
voor het vaderland; F. 
Ossenwaarde: Beleve-
nissen van een Yersekse 
oestervisser in WO I [de 
Wee, van Tongeren]; W. 
Hoogerhuis: De brood-
distributie tijdens WO 
I; W. Hoogerhuis: De 
diensttijd van een mi-
litair te velde tijdens 

WO I; C. van den Bovenkamp: Vluchteling Charles Louis 
Verhoeven en zijn nazaten; F. de Klerk: De stadsroeper van 
Goes in WO I [Geensen]; J. van Haver: Lichaam van stiefzoon 
generaal Ludendorff gevonden bij Wissenkerke [Pernet]; K. 
van Rooijen: Het oorlogsmuseum van Jan Adolf Wilton van 
Reede.

De Stamboom, jg. 16, 2014-3. J. Mouthaan: Aanvulling op 
kwartierstaat Jan Kwantes [15e-16e eeuw; van Eijndhoven, 
Haengreve, van Boescop, Besemer, van den Poeldonck, van 
Steensel]; J. Mouthaan, W. Lock: Perikelen bij de genealogie II 
[Haeck, Lock].
 Idem, 2014-4. Wist U? [18e-19e eeuw; Kros, Hille]; Genealo-
gie van Jorinus Huibert Kalis [geen genealogie maar een aantal 
overlijdensberichten; van Oord, Visser]; Kwartierstaat van J.H. 
Koorevaar [(1859-1953) [32 kwn.; van der Leden, Schippers, In ‘t 
Veld, Peper, van Dillen].
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De Stelling, jg. 33, 2014 nr. 130. J. Roorda: De geschiedenis van 
de Hoeveweg (slot) [Haveman, Landman, Pen, Delfsma]; E. 
Lantinga: De Nedergerechten vertellen hun verhaal (4): Een 
zoektocht in Weststellingwerf naar de ouders van de vrouw 
van een 17de eeuwse meestersmid uit Oldeberkoop [Smit, Wy-
bes, Dryfholt]; H. Deems: De houtwal oftewel de kaatsebaan te 
Steggerda; J. Sanders: Dorpsarchief Idzawolde; B. Speerstra: 
Biografie van de klipper ‘Broedertrouw’ en zijn schippers/ei-
genaren [van der Zande, Atsma].

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 29, 2014-4. 25 jaar ‘op-
zoomeren’ (1989-2014). Waar komt dat eigenlijk vandaan en 
wat is het? [Cornelis Wilhelmus Opzoomer (1821-1892), hoog-
leraar filosofie; met fragmentgenealogie 3 gen., 1734-1925, 
familie afk. uit Namur (B)]; Fragmentgenealogie Hooijmaijers 
[6 gen. 1754-2011, afk. uit Loon op Zand; de Beer, Schalken, 
Pijnenborgh]; H. Aardoom: Rechtspraak en Vierschaar; M. Ver-
hoef: De notarissen van IJsselmonde (4): Dirck van der Le(c)k 
(1769-1785) [met fragm.gen. 3 gen. 1704-1828; Jongeneel, Hou-
mes, van der Giessen]; H. Aardoom: Diefstal van tienden.

Terebinth, 2014-3. Special De Grote Oorlog. Funeraire spo-
ren van WO I in neutraal Nederland; B. Pierik: Benoni de Wilde 
(1879-1919); W. Cappers: De ontdekking van de Groote Oorlog; 
A. Hofman: Belgisch militair ereveld kent lange voorgeschie-
denis [te Harderwijk]; L. Vermeulen: Gruwelijke dodendraad 
tussen Nederland en België; W. Cappers: Belgenmonument, 
voorwerp van vriendschap en frictie [te Amersfoort]; B. Hen-
driksen: Een Duitse enclave in Doorn; W. Cappers: Spaanse 
Griep een onverwachte en grote vijand.
 Idem, 2014-4. I. Koedam: Vogels en vlinders als doodssym-
bolen; E. Timmerman: Met vrijwilligers op een dodenakker; S. 
Grip: Essenhof in Dordrecht; vernieuwd voor de eeuwigheid; K. 
Korevaart: Een natuurbegraafplaats is (ook) funeraire cultuur; 
J. Jansen: Graven familie De Bellefroid in Zutphen gerestau-
reerd; Graf van Potgieter gerestaureerd.

Terra Westerwolda, jg. 3, 2014-2. J. Kok: Hotel De IJzeren 
Klap; G. Steenhuis: Rudolph Rolfes ‘Jürgengeels’ van Plaatze 

12 (1788) Rütenbrock; D. 
Boelman: In een korte 
tijd groot geworden: Ra-
dio Televisie Boelman; 
J. Kok: Een kerk op het 
water; J.S.A. Huizing: 
Het kloostererve te Bel-
lingwolde [1498-1800; 
Boelens, Hayens, Koi-
lers, Hilverts]; H. Lemein: 
Klaas Steenhuis is en 
blijft bescheiden [*1924]; 
G. Volders: Aan de grens 
van de neutraliteit: Wes-
terwolde tijdens ‘14-’18; 
A. Migchels: Het portret 

van … Albert Karskens en Zwaantje Bessembinders [x1855]; G. 
Schuurman: Een doodslag in Sellingen [Veldhuis, Huiting, Tim-
mer, Klompmakers]; W. Mulder: Een soort economie waarvan 
we ons nu geen voorstelling meer kunnen vormen [scheeps-
bouwers; Mulder, Doewes]; J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis 
van Westerwolde (4) [resoluties en rekesten in Groninger Ar-
chieven 1633-1637].
 Idem, 2014-3. J. Kok: GADO busstation Stadskanaal; E. 
Engelkes: Jarke Engelkes. Geschiedenis van een gemeente-
secretaris [1874-1939, x Hebelina de Grooth]; G. Volders: Aan 
de grens van de neutraliteit: Westerwolde tijdens ‘14-’18 (2); 
J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde [resolu-
ties en rekesten 1637-1639]; H. ter Heijden: Een veelbewogen 
maar mooi leven: Willem ten Have blikt terug op zijn jonge 
jaren in Harpel; J. Abbes: Opening kamp De Beetse [voorma-
lig interneringskamp]; J.S.A. Huizing: In de voetsporen van de 
Arenbergen [Ligne, de Croy].

Tussen Vecht en Eem, jg. 32, 2014-2/3. H. Mous: De eerste 
oorlogsdagen van 1914 tussen Vecht en Eem; G. Hoogendijk: 

Het Militair Belang van 
Naarden en Bussum 
1914-1918; P. van Elteren: 
Belgische vluchtelingen 
en andere ongemak-
ken; F. Booy: Vlaamse 
letterkundigen in Baarn 
(1914-1919): Karel van den 
Oever en Felix Timmer-
mans; C. Baar-de Weerd: 
Nederhorst den Berg en 
de voedselvoorziening 
gedurende WO I; J. Groe-
neveld: De kaart uit 1597 
van de heerlijkheid De 
Vuursche. Geo-referen-

tie van grenzen en objecten; A. Verweij: Aalbert van den Hoek 
(1829-1900), de laatste schipper van het Naardermeer.
 Idem, 2014-4. J. Out: Antonius Hornhovius, 1593-1643, pre-
dikant [te Eemnes]; S. Verster: De rijke historie van Loenersloot 
[Splinter van Loenersloot, Martini Buys]; A. van den Brink: Cor-
nelis van den Brink. Een succesvolle wolfabrikant uit Laren 
(1869-1938); E. van Mensch: Caerte van noorthollant uit 1575 
door Joost Jansz; J. Schipper: Het beurtveer van Huijsen op Am-
sterdam vice versa [Swart, Cop, Visvliet, Groen, Kleijn, Schip-
per]; H. Mous: Water en vuur. Het Rampjaar in de regio (deel 2b).

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 50, 2014 nr. 152. D. van 
Gameren: Rond de oprichting van de Historische Kring Bom-
melerwaard [50-jarig jubileum]; K. Emmens: Te vroeg gevierd? 
Raadsels rond de oudste vermelding van Aalst, Poederoijen 
en Nederhemert; J. Bervaes †: De ‘Bommelse rug’. Een lang-
gerekte verhoging in de binnenstad van Zaltbommel; A. Vos: 
Bommelse boekenkasten [verv.]; E. van Zandwijk: Bruchem in 
de vuurlinie tijdens WO II.
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 Idem, 2014 nr. 153. J. Buylinckx: Bijzonderheden over Alem 
uit een parochieregister [van Alphen, de Weert, Keuchenius, 
van Boort]; K. Metz: Een kwestie van godsdienstige verdraag-
zaamheid [Roodhuijzen, Thooft, Acquoy]; A. de Koning: Hop-
teelt in Well en Ammerzoden [Oomen, de Groot].

Tweestromenland, 2014 nr. 160. J. Kuys: Een zaak voor de her-
tog en zijn raden. De ontvoering van een jonge non uit het Cla-
rissenklooster te Wamel (1464) [Ida Henrick Gijsbertszdr, Gaert 
Egensz]; G. Dibbets: Het einde van de gemeente Balgoij en Keent 
(1923); G. Wolbrink: Gelderland’s voormalige steden; Kwartier-
staat (32 kwn.) van Geertruida H.M.van Beers (1884-1936).
 Idem, 2014 nr. 161. J. Dekkers: Twee vondsten met betrek-
king tot de H.H. Ewaldenkerk van Druten [ontwerp van Pierre 
Cuypers]; W. van Wolferen: Lorredraaierij aan de Waal [paar-
dendiefstal 1643; van den Kerckhof]; M. Spiertz: Winssense 
herinneringen omstreeks 1950; W. van Oss: Zeventig jaar zus-
ters in Dreumel: een impressie (1); Onderzoek naar executies 
20 september 1944 van 15 Wamelse burgers door Duitse mi-
litairen [namen met data; kwst. Schonenberg (3 slachtoffers), 
32 kwn., –, Kooijmans, Faassen, van Beuningen].
 Idem, 2014 nr. 162. M. Bergevoet: De Aarde en haar Volken 
(1901) [geschiedenis tijdschrift; auteur: de doopsgezinde do-
minee Jacobus Craandijk (1834-1912)]; Th. van Herwijnen: Een 
krasse Horssenaar: Hendrik van Run, geboren in 1819, werd 
vader in 1902!; L.A. van Haren: Leonardus Antonius van Haren, 
geboren 15 maart 1910 te Keent, Parochie Balgoij en Keent [ovl. 
1991; egodocument onderwijzer]; S. Schoffelmeer †: Oorlogs-
berichten over Wamel; W. van Oss: 70 jaar Zusters in Dreumel: 
Een impressie [verv.; Weidlich], Kwartierstaat Odelia Christina 
van der Aa (1929-2009) [32 kwn; van Kessel, Sengers, van Thiel, 
Toonen Dekkers, Secuur].

Uitgelicht, 2014 nr. 3. W. de Wagt: Jan Haverkort (1951-2014) over 
zijn politieke en maatschappelijke idealen; idem: Het drama van 
de Belgische vluchtelingen [noodopvang in Haarlem WO I]; M. 
de Haan: Een Haarlemse schoolmeester op bedevaart [Jan Wa-
lichzoon 1454, wegens overtredingen]; I. Kaldenbach: Topstuk 
[van Jan van der Male: strafzaakdossier overval in Westzaan 
1936]; W. de Wagt: Heemskerker Piet Diemeer legt volksverha-
len en herinneringen vast; A. Meddens-van Borselen: Theodore 
Previnaire (1821-1900), een lichtgeraakte Haarlemse fabrikant 
[uit Molenbeek/Brussel, x van Wickevoort Crommelin].

Urker Volksleven, jg. 41, 2014-3. A. Scheffer: De bakkerswinkel 
op Wijk 2-102 [Kramer, Koffeman]; Dagboek van Klaas Hak-
voort [verv.]; N. van Drimmelen: Gebeurtenissen in het jaar 
1933 [Post-Hennink, Visser-Kapitein, van Drimmelen]; T. van 
Urk: Het sterven van Frans Schraal in 1945; J. van den Berg: 
Levensverhaal van Frans Schraal; A. Korf: De atlas van Andries 
Schoemaker [historische atlas 1720; Kuinre, Zoudenbalch, van 
Renesse; met wapenafbeeldingen].
 Idem, 2014-4. A. Scheffer: De bakkerij van Klaas Kramer; 
Dagboek van Klaas Hakvoort [verv.]; Hoe Pieter Romkes melk-
veehouder werd [van Hessel, van Urk, Haaksema]; J. Visser: 

Douwe Feenstra, een Sudeten Urker; MdB:Oude Urker vis-
sersschepen UK 5 [Pasterkamp].
 Idem, 2014-5. A. Scheffer: De winkel van Lies Post, Wijk 
4-47; Dagboek van Klaas Hakvoort [verv.]; J. Visser: Voor Pam-
pus [van Dokkum]; K. Kramer: Urkers en de Verenigde Oostin-
dische Compagnie (VOC) [van Diepen]; A. Korf: Ontdekkingen 
in oude kranten [de dood van Albert Loosman, 1844].

Van ‘t Erf van Ermel, 2014 nr. 71. Red.: Ad Rikkers over de Veluw-
sche Graanhandel en andere zaken; P. Yska: De arrestatie van 

dominee Arie Ringnalda 
in 1945; G. Hofsink: Het 
postkantoor in Ermelo 
(1); P. Yska: De schietbaan 
Horst: neerstorting van 
jachtvliegtuigen (2).
  Idem, 2014 nr. 72. G. 
Dreijer-van Panhuis: Mijn 
jeugdherinneringen aan 
de Telgterveldweg; P. 
Yska: Johan George Gutt-
ling zijn arrestatie en fu-
sillering; G. Hofsink: Het 
postkantoor in Ermelo (2); 
H. Esselink: 1964-Motor-
club Volgas Ermelo-2014 

[Bosboom, Tromp]; P. Yska: De oudste sportclubs in Ermelo. Meer 
dan 100 jaar voetbal in Ermelo (4).
 Idem, 2014 nr. 72A. P. Yska: Over Rotterdammers, grijze 
muizen en ‘Blitzmädel’ [reactie]; Themanummer over ‘Een trein 
stond stil’ [razzia Rotterdam 10-11 nov. 1944, opvang wegge-
voerden in Putten en Ermelo op 13 nov. 1944].
 Idem, 2014 nr. 73. Red.: Mevrouw Annie van Beerscho-
ten-Jansen over de kruidenierswinkel in Horst en andere za-
ken; H. Esselink: Opa kijk ik vond op zolder (2) [van Zuiderzee 
tot Randmeren]; P. Yska: Albertus Adrianus Gijsbertus Hom-
merson [verzetsstrijder buiten Ermelo, gefusilleerd, (1905-
1944), exm. Van den Hoff]; idem: De oudste sportclubs in Er-
melo (5); W. Buitenhuis: Evacués in Harderwijk.

Van Zoys tot Soest, jg. 35, 2014-2. J. de Mos: Woonwagenkamp 
Beukbergen; T. Hartman: Autobusmaatschappij W.C. Tensen; 
M. Stam: De reistasch om onze schouders. Reisbeschrijvingen 
uit de jaren 1890 tot 1892 van Bastiaan Wielenga (1873-1949); 
T. Hartman: Gezondheidszorg in Soest (2) [van Bouwdijk Bas-
tiaanse, Romijn, Bosboom-Hilhorst]; idem: Gezondheidszorg in 
Soesterberg in de 19e eeuw; G.Th.A. Calkoen: Sytze Greidanus.
 Idem, 2014-3. J.G.M. Hilhorst: Het belang van Sint Lamber-
tus voor Soest [betaaldag]; J. van Steendelaar: De eerste auto-
bus in Soest was niet meer dan een houten doos; H. Kruiswijk: 
Eens een vroedvrouw, altijd een vroedvrouw [mw. Fugers-Mi-
neur, *1921]; H. Schoemaker: Dokter De Vos (1893-1954); T. 
Hartman: Gezondheidszorg in Soest in de periode 1880-1910; 
R. van Hal: Heilige Familiekerk Soest-Zuid 75 jaar [bijzondere 
priesterfeesten].
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Vechtkroniek, 2014 nr. 42. S. Verster: Loenersloot Lonaralaca 
[Splinter van Loenersloot, Martini Buys]; M. Kennis, W. Booij: 
De verzegelde kasten van apotheker Teljer [1805-1863]; R. 
Uppelschoten: Bedden voor soldaten inkwartiering op Fort 
Nieuwersluis; R. Arink, H. de Haan: Tuinieren als werk en als 
hobby [fam. Jansen]; L.M. Houtop: De geschiedenis van bakke-
rij Dirk Leeflang te Vreeland; K. de Kruijter, W. Mooij:‘ Het was 
een verbazende warrewinkel’ [Loenen in de mobilisatietijd van 
1914-1918].

Velisena, jg. 23, 2014. J. Morren: Boerderij De Kickvorsch [histo-
rie sinds 1553, met kaarten; Schaep, van Halewijn, Velserman, 
Camerveldt, Kuijck, Munter, Cousebant]; L. Hagen: Boerderij 
Groot Beekvliet [historie sinds 1581, Kaesman, Kruijer, Boreel, 
van de Poll]; A.J. Van Woensel: Pomona en Trovato, kwekerijen 
in Santpoort [Galesloot, van der Tuin]; J. Morren: De asperge-
kwekerij van Nicolaas Johannes Huijboom; Presentatie van 
het boek ‘De Velser Affaire. Een omstreden oorlogsgeschie-
denis’; B. von Benda-Beckmann: De Velser Affaire. 

Veluwse Geslachten, jg. 39, 2014-4. G.H. Klopman: Genealogie 
Docter met oorsprong Doornspijk [verv., tak IIb en IIc]; H.J. Ha-
mer: Genealogie van mijn oudgrootvader Hendrik Jan Hamer 
(2); idem: De geschiedenis van de Vulcanus fabriek te Vaassen; 
Kwartierstaat van Zeger Karssen [16 kwn.; –, Both, Luiting, 
Reijersen]; Kwartierstaat van Evert Bruinik [16 kwn.; –, Hen-
driksen, Schipper, Tromp].
 Idem, 2014-5. E. Marskamp: De genealogie van de familie 
Marskamp [uit Welsum/Heerde, 10 gen., 1665-1997; Koenders, 
Elfrink, Dijkslag, van Lohuizen, Palland]; T. Elbertsen-Hoek-
stra: Emigratie naar Noord- Amerika in de 19e eeuw [Ds. Van 
Raalte; van Donkersgoed, van Diest, van Malestein]; L. van Pij-
keren: De genealogie van Piekeren [uit Oene; 8 gen., 1704-1995; 
Docter, de Wolf, van der Worp, van Loo]; G. Klopman: Genea-
logie Van Ouwendorp [uit Ouwendorp onder Garderen, 8 gen., 
1685-1970]; Noorman, van Milligen, van Essen].

Virtus [adelsgeschiedenis], jaarboek 20, 2013. H. Denessen: De 
Gelderse bannerheren in de vijftiende eeuw [historie, namen]; 

K. Kuiken: Van Haren’s 
Church (1682-1686). Con-
tested space and other 
paradigms for the con-
struction of early mo-
dern nobility; J. Geraerts: 
Dutch test acts. Oaths, 
office holding, and the 
catholic nobility in the 
province of Utrecht, c. 
1580-1700; W. Verstegen: 
American mimicry? De 
plantagearistocratie en 
de Amerikaanse burger-
oorlog; E. Locher-Schol-
ten: ‘Gelukkig heb ik ten-

minste mijn eigen zilver meegebracht’. Adellijk zelfbesef bij mr. 
J.P. graaf van Limburg Stirum (1873-1948); Rubriek Dossier: 
artikelen over buitenplaatscultuur in Nederland; S. Reinders: 
Zonder eer geen adel. Het album amicorum van Henrica van 
Arnhem [dr. van Carel van Arnhem en Agnes van Stepraedt; 
van Eck, Bentinck]; Onder korte bijdragen o.a.: K. Kuiken: Bond-
servants to barons. Some recent (and less recent) research on 
ministerials; F. Buylaert: De adelsgeschiedenis van het Iberi-
sche schiereiland herzien; S. Thiry: Heraldiek herbekeken? Het 
adellijke wapenschild als familiestrategie.

Vittepraetje [Harderwijk], jg. 18, 2014-3. K. Uittien: Bordelen 
en overlast; P. Stellingwerf: De Hanzestad Harderwijk (12): 
Hanzeconflicten en oorlogen waarbij Harderwijk betrokken 
was; J. van Hell: Coman Mette, de emancipatie vooruit [han-
delsvrouw, ovl. 1482]; R. Uittien-Jacobs: Harderwiekers en/of 
Hierders (58) [kwst. van Bijsteren-de Vente, 63 kwn.; Priester, 
Renden, Morren, Bressen]; G. Verwijs-ten Hove: Van alles wat 
ver-EEUW-igd (61).
 Idem, 2014-4. H.C. Vrielink: De begrijpelijke vergissing van 
Berends [geschiedenis]; T. Hop: Branden aan de Tabaksweg; 
N.C.R. de Jong: Anna Sophia Buser, van schooljuffrouw tot ho-
telexploitant; P. Stellingwerf: De Hanzestad Harderwijk (13); 
N.C.R. de Jong: De Zilvervloot en Harderwijk [penning]; R. Uit-
tien-Jacobs: Harderwiekers en/of Hierders (59) [kwst. Peter 
de Boer (1891-1922), 63 kwn.; Klein, Kok, Dekker, Rieksen, van 
Beek]; G. Verwijs-ten Hove: Van alles wat ver-EEUW-igd (62) 
[betrekkingen tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en 
Apeldoorn].

De Vonder [Asten-Someren], jg. 20, 2014-3. H. Maas, T. van 
Hoek: De Roncalli Hoeve [Maes, van Bree, Verberne, van As-

ten]; M. Kooistra: Father 
Engelbert van de Ven.
    Idem, sept. 2014. Bevrij-
dingsnummer Van Some-
ren naar Asten.
  Idem, 2014-4. A. van 
Tuyl: De Kelten deel 2; C. 
Verhagen: Het Hof van 
Someren? De optelsom 
van kennis is twijfel [van 
Stakenborch, van Some-
ren]; P. Feijen: Te voet dur 
Aasten (22); Ontvoering 
te Lierop [1894; Giebels].

Vosholkroniek [Ter Aar], jg. 31, 2014-2. R. Biegel: Arie van der 
Vlugt o.a. rijwielhandelaar [interview]; idem: Schilderijen van 
Martin Douven [uit Leopoldsburg (B), 1898-1973, afbeeldingen 
van Langeraar].
 Idem, 2014-3. R. Biegel, H. Koeleman: Petrus Antonius 
Tweehuysen (1914-2013); NAL-bussen zoeken hun weg tussen 
de Zuidhollandse wateren [1971]; Electriciteit voorziening 1907 
met daarna de buurgemeenten.
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 Idem, 2014-4. De Bonenkoning [Driekoningenbriefjes]; 
Waarom mocht Petrus Valentijn niet trouwen [aangifte onder-
trouw in 1812 gestuit, voornaam foutief in doopakte: Everar-
dus, opmaken proces-verbaal en akte van bekendheid, brief-
wisseling met het Vredegerecht in Woubrugge, griffiekosten 
en veel tijdverlies].

Waardeel [Drente], jg. 34, 2014-3. J.K.H. van der Meer: Be-
richt voor de koning. S.J. Van Heiden aan Lodewijk Napoleon 
over Drenthe anno 1806; F. Huisman: Hier kom ik weg. Daniël 
Lohues’ persoonlijke geschiedenis van (Zuid-Oost) Drenthe; P. 
Brood: Mr. Sibrand Gratama en de bibliotheek van het Hof van 
Drenthe.
 Idem, 2014-4. H. Luning: Uit het zicht verloren? [RK be-
graafplaats in Assen]; J. Askes: Jan Bulthuis [lid knokploeg 
Noord-Drenthe, betrokken bij de overval op het Huis van 
Bewaring in Assen 1944]; J. Ridderbos: Het raadsel van het 
oorlogsmonument aan het Stadsbroek te Assen [de Ruiter, 
Broerse, Smallenbroek, Hartlief, Brack, Lunshof].

Werinon, jg. 23, 2014 nr. 87. M. Kruijswijk: Zonde en schuldver-
geving; G. Baar: Licht en donker [van Huisstede]; E.N.G. van 
Damme: Een kijkje in het leven op de Hinderdam in de vroege 
20e eeuw [interview met M. Roukens-Schuurman; Hooger-
vorst]; G. Baar: Gerard van der Meer, laatste telg van een 
schippersgeslacht (2); E.N.G. van Damme: De eerste bewoners 
op kasteel Nederhorst [Alfer I van der Horst, Heilwig van Haar-
lem en Elisabeth de Rover van Montfoort].

Westfriese Families, jg. 55, 2014-2. Aanvulling De bruiloft van 
Pieter en Meinsje [Stapel x Gorter; Ruiter, Schuitemaker]; K. 
Frans: Over twee eeuwen familie Frans in Warmenhuizen [alias 
Francis; Tol, Wognum, de Wilde]; E. Dekker: Genealogen en hun 
hobby: Arie Leeuwerik; P. Nan: De bierstekers in de veenhoop, 
omgeving Hoorn.
 Idem, Jubileumuitgave 1954-2014. Negen Westfriese kwar-
tierstaten (16 kwn.) van of door (oud-)bestuursleden: Anneke 
Helder, Evert Grooteman, Jaap Raat; Harold Bos [vader Dirk 
Jan Bos (1925-2013)], Jaap van Beek [moeder Antje Tol *1912], 
Ed Dekker, Gré Bruijn [opa Pieter Bruijn (1883-1952)], Jan de 
Groot [overgrootmoeder Trijntje Wonder (1859-1920)] en Cor 
Langedijk. Met index.

Wi Rutu, jg. 14, 2014-2. W.L. Man A Hing: Chinese numerieke 
namen in Suriname; J.J. Vrij: Joods Historisch Museum [ten-
toonstelling Joden in de Cariben. Vier eeuwen geschiedenis in 
Suriname en Curacao]; M. Beijering: Verhalen op Keti Koti Rot-
terdam; O. ten Hove: Stemgedrag Nederlandse politiek en af-
schaffing slavernij [met lijst stemgedrag per Kamerlid in 1862 
en 1864, waaruit verschillen tussen afschaffing in Suriname en 
Curaçao naar voren kwamen]; W.L. Man A Hing: Distributiepa-
troon der Chinese contractarbeiders.

De Zandloper [Ede], jg. 42, 2014-3. E. van Zeters, C. Davans: 
Rode-Kruisdorp Otterlo [Ds. W. de Bruijn x N. van der Waaij]; 

D. Kranen: De nieuwe psalmberijming van 1773 en de invoering 
ervan in Ede in 1774; F. van Oort: Een lijst met ergernissen van 
een eeuw geleden; T. Boessenkool: Boerderij en bakhuis voor 
Vereniging Oud Ede; D. Kranen: Avonturen als straatmuzikant: 
Pisuisse en Blokzijl doen ook Ede aan.
 Idem, 2014-4. G. van Bruggen: Belgische vluchtelingen krij-
gen een naam [5 graven, 30 namen; Cré, Lambin, Delbroeck, van 
Pottelbergh, Comijn]; T. Boessenkool: Boerderij Binnenweg De 
Klomp; A. Oltmans: De strijd tegen de wolven op De Veluwe; J. 
Arnold: Kernhem van buiten naar binnen (1) [kaarten, tekenin-
gen, schilderijen, bronnen]; J. Kijlstra: Over de kracht van wille-
keuren [markegenootschappen].

Zeeuwse Familiepraet, jg. 29, 2014-2. P. Harthoorn: Notaris Ja-
cob Boudewijnsz Wisse neemt over [verv., uit testament 3 gen. 
nakomelingen van Coome Job Laureijsz, ovl. 1585; Wagenaer, 
Boone, Noorthoeve]; W.B.P.M. Lases: Het gezin van Dionisius 
de Cauwer en Joanna van Aelst Terhole (gem. Hulst) en hun 
voorouders [kwn. 15e-16e eeuw; Herdewel, Kerfs, van Havere, 
Roos, Herweijers, van Meerssche, IJswijn]; K. de Bree: Genea-
logische aantekeningen (25) [verv.; Daniels; Decker, Doens, 
Dommis, Duthrij, Feijs, Florisone, Gabriels, Gijsbrecht, Gijsse, 
Gillis, Hannot, Haze, Heijndricxs].

Zicht op Haringcarspel, jg. 23, 2014 nr. 47. A. Klaver: Brand-
weerembleem [geschiedenis brandweer]; R. Jonker: Handwerk 
in de winter; S. Schipper: Oudewal Warmenhuizen [Oost, de 
Leeuwerik, Groot, Stet, Zwarekant, Quant]; W. Kok-Tesselaar: 
Van onder de kool in de techniek [van Twuijver].

Zijper Historie Bladen, jg. 32, 2014-2. R. Philippo: DNA onder-
zoek voor genealogen; P. Glas: De noodwoningen in Petten 

[met lijst bewoners]; K. 
Olieman: Doedens BV 
[aannemersbedrijf].
    Idem, 2014-3. P. Rave-
stijn: Jan van Scorel [le-
vensbeschrijving]; idem: 
Het verhaal van Jikke 
Velstra-Tienstra; G.J.H. 
van Nes: Unieke kaart 
van De Zijpe ontdekt 
in het Noord-Hollands 
archief; J. van Boots: Co-
operatieve Vereniging 
tot exploitatie van land-
bouwwerktuigen ‘Zijpe’ 
G.A. (CWZ) [Hoogland, 
Hopman, Schuijt].

 Idem, 2014-4. J. Boots: Coöperatieve Vereniging voor 
Kunstmatige Inseminatie bij rundvee Hollands Noorden G.A. 
te Schagerburg [Besteman, van Zanten, van Dijk]; I. van Stuij-
venberg: Het verhaal van Hilda van Bodegraven [1922-2014; 
herinneringen]; R. Vriend-Visser: Aan de hand van Wim Kramer 
door Burgerbrug.
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Familiebladen

Afmanuscript, 2014 nr. 29. R. Afman: Hollywood Banker Frans 
Afman was in Hollywood een van de grootste filmfinanciers; B. 
Goedvolk-Afman: Over grootouderschap; M. Afman: Kornelis 
Afman [1864-1917, exm. Kampen, x 1886 Aaltje Kremer, x 1905 
Engelina Scholtens].
Aldfaers Erf [Schotanus], jg. 58, 2014 nr. 202. Schotanussen in 
de pers; Grytsje Schotanus schittert met eerste prijsduif op 
Weert.
 Idem, 2014 nr. 203. A. & O. Rosier-Schotanus: Schotanus 
archief; J. van Nes: Dorpsgenoten: Chris Schotanus.
 Idem, 2014 nr. 204. Zwolle krijgt na Het Balletjeshuis ook 
nog Het Stroopwafelwinkeltje; Firma Chr. Schotanus Heren-
kleding Minnertsga; Fascimile-editie van de Schotanus-atlas/
De Schotanus-atlas van Friesland 1718.
Alweer een Vermeer, jg. 18, 2014 nr. 35. Genealogisch overzicht 
van de Tilburgse Vermeer’s (3) [gen. IX-X]; Galerij Vermeer: Di-
ana en haar nimfen (ca. 1655/56) en De Koppelaarster (1656); 
M. Vermeer: Doop-, trouw- en begraafregisters; Documentai-
remaker Jaap Vermeer overleden; Genealogisch overzicht van 
de Harderwijkse Vermeer’s, tak Spakenburg [gen. V-VI]; Nieu-
we stamvader Lunterense en Renswouwse Vermeer’s [Hans 
Haes ca. 1580-<1652].
 Idem, 2014 nr. 36. Genealogisch overzicht van de Tilburgse 
Vermeer’s (3) [gen.Xe-Xap]; Galerij Vermeer [schilderijen Het 
Straatje en De Slapende Meid]; Kwartierstaat Vermeer-Ver-
hagen [4 kwn.]; Passie voor George Henri Lantman (1875-1933) 
in het Drents Museum; Genealogisch overzicht van de Harder-
wijkse Vermeer’s, tak Spakenburg [gen.Vp.1-VIIIe]; Fysiothera-
peut Pieter Vermeer.
Andringa Staach Nijs, 2014 nr. 60. Sjoerd Andringa - Persfoto-
graaf en kunstenaar; Website Andringa stichting; H. Andringa: 
Familieherinneringen (4): Hoogovens; Briefwisseling in 1928 
door Gerben en zijn ouders.
De Booij Bode, jg. 10, 2014 nr. 39. Klaas Arend Booij: organist; 
M. van der Meulen-Booij: Emigreren; Parenteel Aarjen (Arie 
Booij) St. Pancras (3); C. Booy: ‘Ons Pa’ kon werken!; W. Booy: 
De rede van Soerabaja, mijn geboortestad.
 Idem, 2014 nr. 40. Parenteel Pieter Pietersz (Booij Pols-
broek) [verv.; gen Vl-VIIf, 1801-1940]; Eerbetoon aan Antoon 
Booy (Haarlem 1932-Cairns 2013); Hoe kun je de laatste eer be-
wijzen aan een man zoals Jan Booij senior? Joop Booij en Dicky 
Hoogerbrug 60 jaar getrouwd; Fotograaf Tjeerd Booij zoekt 
naar eigenheid en emotie.
Casa Clutia, 2014 nr. 86. H. Kluit: Het genealogisch dagboek 
van Ludovicus De la Coste [1674-1733, uit La Rochelle, 5 gen., 
dr. Cornelia Louisa huwt Dordrecht 1721 Willem Kluijt, 8 gen.]; 
F. Kluit: Onbekende eerste druk byenboek van Cluyt geveild; 
idem: Martinus Kluit: Directeur suikerfabriek Matahar [in Ethi-
opië]; H. Kluit: Uit het archief: Jacob Schouwenburg, postiljon 
[1791-1878, uit Strijensas].
 Idem, 2014 nr. 87. F. Kluit: Drukwerk 1e WP Sautijn Kluit-lezing 
in archief opgenomen; H. Kluit: Anthonij Kluijt, Oost-Indiëvaarder 
[(ca. 1701-1756), x Cornelia van Leeuwen, maakte 6 reizen]; F. Kluit: 

Cluijthooft, een onechte naamsvariatie [lees-/transcriptiefout 
voor Cluijfhooft, 16e-18e eeuw]; Huwelijk met voorwaarden in 
Groenekan 1664 en een ruzie in Voorburg 1681 [archiefvondsten].
De Dobbel-beker, jg. 44, 2014-2. Kwartierblad Denis Dobbe-
laere [*1946, exm. Van de Vyver, 16 kw.]; F. Dobbelaer: Uitge-
storven (?) tak Dobbelaere: Merendree Sint-Maria-Leerne 
Deinze Hazelbeke Kortrijk [8 gen. afstammend van Joannes D.  
x 1661 Petronell Cocquijt; van diverse gehuwde dochters wor-
den ook de kinderen vermeld; Maenhout, De Mol, Roelandts; 
een naschrift van de redactie sluit deze tak aan op tak 6/17].
 Idem, 2014-3. Kwartierblad Marc Van Stappen [*1959, exm 
De Dobbelaer]; Naamgenoten in ‘De Levensboom’ [diverse 
naamsvoorkomens 14e en 18e eeuw]; Herdenking ontploffing 
op de boerderij De Dobbelaere in 1944 te IJzendijke; Nieuws 
van het front 1914-1918 [spellingsfouten en dubbele graven van 
WOI oorlogsslachtoffers]; aanvullingen takken Dobbelaer te 
Merendree en te Hansbeeke [17e eeuw].
 Idem, 2014-4. Kwst. Walter Dobbelaar geb. Clinge 1955 [t/m 
kwnr. 31, veelal uit Zeeuws Vlaanderen, de Cock, Pauwels,van 
der Aa]; Oorlogsslachtoffers WO I; Een beschilderd bord uit 
Amerika [van Julius Dobbelaere x 1920 Bertha Vynckier]; Een 
nieuwe tak van naamgenoten ontdekt [te Jette, stamboom nr. 
69 beginnend met Cornelius Dobbelaer x Maria Dralants geb. 
Jette 2 mrt. 1587; 13 gen.].
De Drudenvoet, jg. 23, 2014-2. B. Klapwijk: ‘t Haantje: Abraham 
Klapwijk bouwt een nieuwe boerderij aan ‘t Haantje [1863, 3 
gen.]; Bij dezen stel ik u voor: Jolande de Lange-Klapwijk.
 Idem, 2014-3. Familiedag in Westlandsedruif; Mijmerin-
gen [kinderarbeid in crisistijd]; Clementine (Adriana) van La-
ren-Klapwijk.
De Eendenkooi, jg. 41, 2014 nr. 144. Hoeve Windlust 100 jaar 
eigendom van Familie van der Kooij; De geboortelepel van 

Jacob Uilkes van der 
Kooi uit 1811 in Teroele; 
T. Oldenhuis: Amerikaan-
se familieleden zoeken 
naar Friese voorouders; 
Maartje van der Kooij-
den Haan, 55 jaar orga-
nist in Schipluiden; Harry 
Sloof: Een stier slachten 
in de oorlog ‘40-’45.
     Idem, 2014 nr. 145. Een 
korte geschiedenis van 
de Holiërhoekse en Zou-
teveense polder; Een 
rimpeltje hier en daar en 
een kleurtje in het haar 

[Maureen van der Kooy-de Groot 50 jaar]; Jacob van der Kooij 
nam voor zijn zoon Jacob een nommerverwisselaar aan om die 
de dienstplicht te laten vervullen waarvoor zijn zoon Jacob door 
middel van loting in 1882 was opgeroepen; Van der Kooi(j,y)en 
als crimineel? [159 personen waaronder Eeltje van der Kooij].
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 Idem, 2014 nr. 146. Brandweermannen koninklijk onder-
scheiden [w.o. Bert van der Kooij]; Brieven van en naar Indië; De 
Holierhoekse en Zouteveense polder [verv.].
De Engelenbrug, jg. 16, 2014 nr. 34. Wapenartikelen vinden 
gretig aftrek; Huizen Engelenburg (18): Een kolfbaan in Zwolle; 
E. van Engelenburg: Veenendaal in de jaren ‘50 en ‘60; Uit het 
archief: Een kermisreiziger in de AOW.
Familieblad Sparreboom, jg. 25, 2014-1. Is dit de laatste Fa-
miliedag?; Inhoudsopgave familiebladen Sparreboom 1990-
2013; J. Sparreboom: Genealogie Sparreboom – een verken-
ning.
 Idem, 2014-2. J. Sparreboom: Genealogie Sparrreboom - 
Hup, de diepte in; L. Bosch-Sparreboom: Van een Sparreboom 
in Frankrijk en even op bezoek in Nederland.
Familiekrant Stam Joosten, jg. 25, 2014 nr. 98. Kwst. Lambert 
J.J. Joosten, *1953 [exm. Langers, 16 kwn. o.a. Hermans uit 
Weert en Geuskens uit Echt]; Kwst. Miet Joosten 1940-2014 
[exm. Hendrikx, stamreeks 7 gen.]; Kwst. Jean J.A. Joosten 
1927-2014 [exm. Cornet, stamreeks 15 gen.].
 Idem, 2014 nr. 99. Stamreeksen Peter W. Joosten [1936-
2014, exm. Rongen, 10 gen.] en Maria Rosette Joosten [1930-
2014, weduwe Baeken, exm. Van Veggel, 5 gen.]; Kwst. Karine 
Alders [*1965, exm. Joosten, 32 kwn.].
 Idem, 2015 nr. 100. Stamreeksen van Gerard Joosten † 
2000 [5 gen.]; Rosalia Joosten 1931-2014 x Wessem 1954 Hu-
bertus Dehing [4 gen.]; Anna Maria Joosten 1927-2014 x Sint-
Hu brechts-Lille Henri Meekers [5 gen.].
Familiestichting Moret, 2014 nr. 42. Met zijn familie emi-
greerde Leendert Moret in 1847 van ‘s-Gravendeel naar de 
Verenigde Staten van Amerika [met parenteel 3 gen.]; Cora 
Moret Winterreis: schilderijen en tekeningen; De Nederland-
sche Carrosseriefabrieken te Voorschoten [directeur P.C. 
Moret].
Haselhoff Bulletin, jg. 25, 2014-2. Een Hazelhoff Roelfzema 
vondst in Italië; Lodewijk Hazelhoff (1864-1929), schoolmees-
ter in Indië; Onderzoek in Duitsland [in Wellinghofen].
Herweijer Post, dec. 2014. Aanvullingen en correcties [op het 
familieboek]; Over het Vuile Gat naar Tiengemeten [familie-
dag]; Sara Johanna Herweijer [1881-1955, x J.M. van der Meij].
Idema, jg. 46, 2014 nr. 51. A.A. Idema: Onderzoek in Appinge-
dam naar Evert Idema; I. Schout-De Waal: Nog een Idema bij 
de VOC [Philippus Idema]; L. Idema: De Noorse tak met nieu-
we loten (05-01-2014); G. Laird-Buchanan: Gesina uit Canada 
over haar moeder Henny Idema [laatste link met Nederland]; 
Wapen Johannes Idema inspireerde kunstenaars; L. Idema: 
Oude papieren op zolder op basis van oude papieren van Wibo 
Idema; Creatieve Idema’s.
De Ielstekker, nov. 2014. Nije bondel fan Jildou Jelgersma; Het 
dubbelleven van Gerbrich Jelgersma; Een Ielstekker op zee (4); 
Yuko Yuko: met ruis [Elias Nanne Jelgersma]; Een wonder [rela-
tie tussen Maycke Elgersma, Hans Edler von Grumbach alias 
Jacob Formen Adelaar (1506) en Elgersburg (D)].
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 29, 2014-111. Nog een Puttense 
SCHUIT; J. Schuijt: Nieuwe veestal voor Bernard en Jan Schuijt; 
Schu-y-i-ij-tje varen theetje drinken met Klaas Jan Schuit; 

Schu-y-i-ij-t-en in het nieuws; Een bijzonder beroep heeft Har-
ry Schuit [personal trainer]; De galerij der allersterksten: Op 7 
mei 2014 overleed Zuster Mary Catherine Schuit in Milwaukee 
(USA) op de gezegende leeftijd van 102 jaar.
 Idem, 2014 nr. 112. Fa. Ter Haar & Schuijt [boekhandel, druk-
kerij, binderij, uitgeverij]; Theetje drinken met Ria Schuit; The 
Unbreakable Red Arrow [auteur Richard Schuit uit Wisconsin 
en zijn familie]; Schuit of van Schagen [uit Egmond, 1750-1850]; 
Een bezoek aan het NIOD.
Koeckoek, 2014 nr. 59. Nieuws uit de familie: In memoriam Jan 
Tiebot en Diny Leferink-Koekkoek, 70 jaar religieus leven; Wat 
wil je worden? [vraag bestond vroeger niet]; Lambertus Kou-
kouk: een patriot? [1757-1814].
De Kruijdboom, jg. 30, 2014-2. J. Kruit: Wij lusten geen Pinting 
(1); Zoekhonden Signi vinden na 26 jaar vermiste man in de Waal 
bij Brakel [Jeanette Kruit van Signi]; The Diever Kruid Family 
Tree...; Jurriën Kruit [1910-1967, veldwachter/wachtmeester].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 32, 2014-2. Koperen tabakspot van Jan 
Lever [(1859-1934), met 3 gen. nakomelingen]; H. Lever: Hoe 
stambomen samenkomen [familierelaties, voorbeeld: kwst. 
Jan Leever x Jantien Jansen, beide stammen af van Luichien 
Jans Bonder x Marchien Everts, xx Hendrika Hommes]; Unieke 
Leverontmoeting in Antwerpen [met familieoverzicht Andries 
Jans Lever (1816-1888), 5 gen.]; Groepsfoto en twee portret-
ten – wie zijn het? [nakomelingen Tonnis Leever (1852-1932)]; 
Berendina: bijzondere vrouw in een klein dorp [van Rensinck]; 
Wie zijn wij?/Op zoek naar mijn voorouders [Alice van der 
Veen-Leever, met familieoverzicht].
Mededelingenblad van de Studiegroep Geslachten Drost, jg. 
23, 2014-2. W. Drost: De mens achter de straatnaam; J. Dijk-
stra-Drost: Een huwelijksceremonie in China volgens de oude 
traditie; Onderzoek naar de oorsprong van mijn familiewapen 
[met stamreeks van Jan Drost (Tricht)].
 Idem, 2014-3. H. Drost: Voortleven op internet na uw overlij-
den; Hendrik Drost - Woeste Hoeve [een van de 117 personen die 
als represaille voor de aanslag op Rauter zijn doodgeschoten]; 
A. Drost: Stamreeks Surhuisterveen [8 gen., ca. 1670-1986].
 Idem, 2014-4. Derk Dercks Drost afkomstig uit Groningen 
of toch Hoogezand? [(ca. 1650-na 1685/voor 12-1709), x Wijke 
Onnens, 10 gen.; Zijlstra, Bosch, Maas, Visger, Boekholt]; verv. 
Drosten in Opende; verv. Stamreeks Surhuisterveen [gen.
VIII-X, 19e-20e eeuw]; Testament Johanna Petronella Drost 
[1797-1889, x R. le Chevalier].
Millenaers Koerier, jg. 23, 2014 nr. 55. P. Millenaar: Welkom bij 
Millenaar Adviesgroep; A. Kruithof-Damming, I. van der Swa-
luw-van Gessel: Portret van Wouterina en Neeltje Millenaar.
 Idem, 2014 nr. 56. Portret van: Adrianus Millenaar en Wou-
terina Kindt [1832-1905 resp. 1829-1914]; Jaap Millenaar be-
zoekt de Filipijnen [reisverslag, bezoek sociale projecten]; Bra-
bantse boeren [tak Noord-Holland afk. uit Drongelen in N-Br., 
stamreeks tot ca. 1420]; Dezelfde genen?
Niet zo benauwd [van der Linden], 2014 nr. 57. Familieoverzicht 
[stamreeks 7 gen. vanaf Pieter van der Linden x Vlaardingen 
1626 Cath. Huibrechtse, daarna stamboom tot 13e gen.]; Van 
tak tot tak [familieberichten].
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Nieuwsbrief van de familiestichting Aart van ‘t Net, jg. 22, 
2014 nr. 32. Terugblik op 20 jaar familiestichting.
Nieuwsbrief Hettinga Stichting, 2014 nr. 27. De Elfsteden-
tocht van 1929 met Jacob en Tjebbe Hettinga uit Dongjum 
[met overzicht deelnemers Hettinga in latere jaren]; G. Eller-
broek: Scheepsbouwende zonen van Wytske van hettinga en 
Hylke Michiels Tromp [4 gen., 1675-1876]; Mike Knox [Michael 
Shawn Hettinga, *San Bernardino/CA, USA, 1978, prof-wor-
stelaar]; Hettinga’s en onderduikers in WO II.
De Nijdamstra Tynge, jg. 60, 2014-1. E. Boers: Zeldzaam 
oudfries in kantlijn wettekst; Nijdam en Paterswoldse meer 
[nazaten van Berend Sytzes Nijdam ca. 1750]; Nijdam(stra) 
specials [archiefvondsten in VOC en Veenhuizen]; Een boek 
over de geschiedenis van Offingawier; H. Nijdam: Slagers in 
de familie; Parenteel van Linze Durks Nijdam [5 gen., 1867-
1983]; G. van der Velde: De 10-daagse veldtocht en Friese 
schutters.
Olsthoorn-Kroniek, jg. 28, 2014-3. Koninklijke onderschei-
dingen; H. Hopman: Minder bedankjes [interview met Men-
no Olsthoorn, trambestuurder van de HTM]; Toen en nu 
Herenstraat nr. 1 te Wateringen; Een charter uit 1630 [be-
treffende de familie Olsthoorn].
 Idem, 2014-4. Nog een boerderij ‘aen Sammersbrugge’ 
[boerderij vermeld sinds 1579, in 1833 gekocht door Leendert 
Olsthoorn; met kaart en andere eigenaren en gebruikers; van 
der Leeuw, Valck, van der Hoeven, Pruijs, Reijgersberg].
Quia nominor Viromandua [Vermant], jg. 21, 2014 nr. 39-40. 
LAATSTE NUMMER. Tienjarige inhoudsopgaven 1994-2003 
en 2004-2013.
Ruychrock Fragmentaria, 2014-2. In voorwoord aankondi-
ging opheffing vereniging. Ruychock uitgelicht; J. Ruigrok: 
Hondertste geboortedag van Cor Ruigrok; Ruychrock in 
beeld.
 Idem, 2014-3. LAATSTE NUMMER. Vereniging wordt 
opgeheven, onderzoek wordt voortgezet, uitwisseling via 
Facebook (400 leden!); Geschiedenis van A tot Z; J. Ruigrok: 
Maaslandse Ruigrok-neven look a likes.
Het Scheep(s)journaal, jg. 16, 2014-3. Ein Schiffbauer in Ber-
lin...; Uit de oude doos [foto’s].
De Schildknaap, jg. 20, 2014-2. 70 jaar geleden bombar-
dement op Dordrecht; Letterlijk over grenzen gaan: Len-
tiz-leerlingen op uitwisseling in heel Europa; Cok van der 
Knaap loopt naar Santiago de Compostela.
 Idem, 2014-3. M. Verheij: Vioolbouwer op je veertigste 
[Sanskaro van der Knaap]; Even voorstellen V.O.F. Van der 
Knaap-Overkleeft (wortelkwekerij); De stamboom van Roos 
van der Knaap [NB: is een kwartierstaat!; Franssen, Verreck, 
van der Sande, Vis, van Elewout, van der Kleij]; Martinus Pe-
trus van der Knaap en Clasina Anna Vis (Tak C); Zuster Maria 
Confidens; Smeltende blikken voor de zuster (Truus van der 
Knaap).
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/38 tot 1611; 2013 nr. 51. 
Van Harlingen naar Chicago: al 162 jaar Lautenbachs in het 
hout; Gezin van Hendrik Lautenbach (1891-1979); Tweemaal 
Lautenbach in Wenen; Aanvulling familieboek (19).

 Idem, 2014 nr. 52. Lautenbach in Grand Rapids (USA); Be-
rend Cornelis Lautenbach (1794-1856) [x Schat, xx Siderius; 
uit Sint Annaparochie, gardenier, schipper]; Baukje Lauten-
bach (1838-1915) [x Tjalling van der Zee, runde een booerderij 
annex herberg genaamd de Zwarte Haan]; Twee adverten-
ties in de Leeuwarder Courant [boedelverkoop 1786/87 Ho-
ratius Lautenbach-Maartje Klazes].
 Idem, 2014 nr. 53. Lautenbach familiewapen; Kerkje van 
Jelsum door Johan Lautenbag [kunstschilder; 2 gen. domi-
nees Lautenbach in dit kerkje]; Evert Lautenbach (1879-
1954); Klaas Teake Lautenbach (1907-1992).
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt, jg. 30, 
2014-3. Idem, 2014-4. W. Vandenbempt-Michiels: Samen-
komst 60-plussers te Neervelp; Stambomendag in Mariadal 
te Hoegaarden; idem: DNA-onderzoek.
Uit Welke Beker [Kroes], jg. 15, 2014 nr. 42 (opschrift 41!). W. 
Croese: Wandelen door de Croesestraat en de Croeselaan; 
Vier generaties stam Harderwijk; W. Kroes: ‘De markt heb-
ben ze verpest, zonde van het geld’; Justin Kroesen, specia-
list in oude kerken (stam Hoogeveen); Een bijzondere ont-
moeting [met Gabriel Kroes sr. en jr.]; Amersfoort toen en nu 
[Joop Kroese, kapitein van koopvaardijschip Tjileboet].
 Idem, 2014 nr. 43. Jacob Krüsestraat [1905-1944, met 15 
kwn.; Oortwijn, Kok, Pronk]; De Kroezenboom van Nederland 
naar Zuid-Afrika [1937]; Oude films krijgen een nieuw digitaal 
leven op internet; Naamsveranderingen; Frans Jan Kroesen 
[1870-1952, luitenant-generaal KNIL]; Tempo Doeloe [van W.T. 
Kroese (1907-1979), x Beltman; stamreeks 4 gen.; Wijtema, 
van Engelenburg, Schothorst].
De Veerkamp Krant, jg. 20, 2014 nr. 77. Militieregisters [ex-
tracten naamgenoten]; Veerkamp in het buitenland; Fotoal-
bums van Hans Veerkamp (3 en slot); Terugkeer naar Neder-
lands-Indië [reisverslag]; ‘Deze Wereld Anders’, het boek van 
Ton Veerkamp [theoloog].
Vreugdeschakel, 2014 nr. 81 I. Vreugdenhil: Mijn droom voor 
ons land [presentatie op paleis Het Loo in Apeldoorn].
 Idem, 2014 nr. 82. D. Vreugdenhil: Nieuwe website 
Familie stichting Vreugdenhil; idem: Interview met Jeroen 
Vreugdenhil. Een dubbeltje of kwartje kracht [kapitein van 
een sleepboot bij KOTUG].
De Wagenschouw, jg. 29, 2014 nr. 56. Brunssumse viert 100e 
verjaardag [Stien Wagenvoort-Bötticher]; Gait Lunties le-
vensloop (3); Rogier Wagenvoort [kunstschilder]; E. Schee-
ren-Wagenvoorde: De levensloop van Fred Wagenvoorde 
(Xen); Maurits Karel Herman Wagenvoort (1); De stamboom 
[gen.XIav-XIbc].
 Idem, 2014 nr. 57. Gait Lunties levensloop (4); Eenn reis 
door Afrika van Fred Wagenvoorde (1); Maurits Karel Her-
man Wagenvoort (2); Een niet alledaags beroep (pluimvee-
handelaar); De stamboom [gen.XII].
 Idem, 2014 nr. 57a. Verbeteringen en aanvullingen [sinds 
nr. 45A, vooral als gevolg van voortschrijdend archiefonder-
zoek, met register plaatsing gen.I-XI in de afleveringen en 
overzicht artikelen nr. 1-57].
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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


