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Bij de voorplaat
Gezicht op de scheepswerf op het eiland Onrust bij Batavia geschilderd door Abraham Storck, 1699. Rijksmuseum.

Fragmentgenealogie
Jan Jansz Sturck of Johannes Storck later ook Sturckenburch, geboren 1603 Wesel (Duitsland), kunstschilder en fijnschilder in Amster-
dam, overleden 1673, ondertrouw Amsterdam 7 oktober 1628 Teuntje Jacobs, geboren Amsterdam.
Kinderen:
1.  Johannes, gedoopt, als Jan, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14 augustus 1629, kunstschilder, overleden 1673, trouwt met een schoonzus-

ter van Jan Abrahamsz van Beerstraten op de Rozengracht. Van Johannes zijn, voor zover bekend, geen werken bewaard gebleven.
2.  Jannetjen, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 30 november 1631.
3.  Sara, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 28 augustus 1633.
4.  Jannetjen, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16 november 1638.
5.  Jacobus, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 8 september 1641, hij was actief in Amsterdam in de periode 1662 – 1686 en schilderde 

een combinatie van rivier- en stadsgezichten, vrijwel steeds met schepen, en enkele italianiserende kustgezichten en capriccio’s (fan-
tasiegezichten, samengesteld uit niet in werkelijkheid bij elkaar horende onderdelen), overleden Amsterdam na 1692.

6.  Abraham Storck, gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 17 april 1644, kunstschilder, tekenaar en graveur behorend tot de Hollandse 
School. Hij schilderde voornamelijk schepen, maar had altijd aandacht voor de passagiers of de toevallige toeschouwers.

Van Abraham Storck zijn verder bekend: allegorieën, veduti of mediterrane stadsgezichten (geïnspireerd op het werk van Jan Baptist 
Weenix), marines en landschappen. Storck schilderde ook een zelfportret en slechts een gering aantal zeeslagen. Zijn eerste gesigneer-
de werken zouden al van 1666 dateren. In 1670 reisde hij met zijn broer langs de Rijn tot in Duitsland. Na het overlijden van zijn vader 
in 1673, namen hij (en zijn broer?) de zaak over. In 1688 was hij lid van het Sint-Lucasgilde. Storck werkte samen met Ludolf Bakhuizen 
bij wie ook Hendrick Dubbels werkzaam was geweest. Zijn werk is van historisch belang vanwege het bezoek van tsaar Peter de Grote 
in 1697 aan Amsterdam en de bouw van het fregat Pieter en Paul. In december 1704 tekende hij de binnenkomst van John Churchill, de 
eerste hertog van Marlborough op de Amstel. Hij is begraven in Amsterdam 8 april 1708. Ondertrouwt Amsterdam 29 oktober 1694 met 
Neeltje Pieters van Meyservelt, weduwe van Barent Hendriksz van Opvengels, chirurgijn. Zij woonden tot 1702 in de Tuinstraat in de Jor-
daan. Aan het einde van zijn leven woonde hij in de Grote Kattenburgerstraat, niet ver van het Zeemagazijn en de VOC op Oostenburg.
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Daar is een ruim pand gehuurd voor een periode van vijf jaar met een optie op nog eens vijf jaar. Tijdens de verhuizing 
zijn  onze collecties niet te raadplegen.
Per 1 april 2017 sluit het verenigingscentrum in Weesp.
Vanaf 1 juli zijn de bibliotheek en de heraldische verzameling in Bunnik weer beschikbaar voor bezoekers en vanaf 
1 augustus zijn de andere diensten aanwezig. De digitale collecties op de website blijven gewoon toegankelijk.
Volg verdere berichten over de verhuizing, contactgegevens en over de opening van ons nieuwe verenigingscentrum 
op de ‘Actueel’ pagina van de website.

Het verenigingscentrum verhuist dit voorjaar van Weesp naar Bunnik
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Van de redactie
In de eerste helft van het vorige jaar ontvingen wij een aantal bijdragen over ‘Immigranten als 
voorouders’ welke niet meer geplaatst konden worden in het themanummer in september. Het 
betreft artikelen met een andere invalshoek en die vindt u in deze editie.
De redenen voor migratie blijken ook in deze artikelen hetzelfde te zijn. Onze hoge welvaart 
en de militaire en economische expansie over de wereldzeeën, bevorderde de trek naar de 
Republiek en van daaruit migratie naar kolonies overzee. Verder blijkt de grotere vrijheid van 
godsdienst opnieuw een belangrijke factor voor immigratie.

Dat er veel Schotten dienden in het leger van de Republiek in de zestiende en zeventiende 
eeuw weten we. Hoe het de militairen en hun nageslacht daarna verging, doet Jan T. Anema 
in dit artikel uit de doeken. Bij de bewijsvoering van de familierelaties maakt hij niet alleen 
gebruik van traditionele archiefbronnen maar benut hij ook diverse heraldische afbeeldingen 
en familiearchieven. Het artikel laat zich dan ook lezen als een genealogisch-heraldische 
speurtocht naar verre voorouders.
Hopelijk herinnert u zich nog het artikel van Tineke Slof in het septembernummer over haar 
voorouder Josua Anthony Speed, lakenbereider uit Suffok. Speed vertrok aan het begin van de 
zeventiende eeuw uit Engeland naar Amsterdam en vestigde zich later in Leeuwarden. Een open 
einde was de vraag naar de moeder van Josua. Aanvullend onderzoek in Engeland leverde de 
informatie op om ons hierover uitsluitsel te geven.
Eén van Caspar van Heel's voorouders bleek, in het gevolg van Frederik V keurvorst van de Pfalz 
(de Winterkoning), op 13 april 1621 te zijn aangekomen in Den Haag. Komende uit Praag waren zij 
op de vlucht voor de Roomse keizer. Wat volgt is een familiegeschiedenis met vele historische 
bijzonderheden tegen de achtergrond van een belangrijke fase in de Europese geschiedenis.
In 1962 emigreerde de broer van Marius van Nieuwkerk naar Zuid-Afrika, net als vele andere 
Nederlanders. Onderzoek leerde dat bijna 300 jaar eerder ene Cornelis Gerritzoon van 
Nieuwkerk ook naar Zuid-Afrika was geëmigreerd. Dit zette de auteur aan tot een uitgebreide 
zoektocht naar het hoe en waarom van zijn vertrek en naar de verdere belevenissen van deze 
familieleden. Het leven in de Kaapprovincie onder het VOC-bewind was hard en dit levert een 
interessant beeld van de conflicten tussen de VOC en de zogenaamde Vrije-boeren.
Harmen Snel laat ons kennismaken met Christiaan Hansen, afkomstig van het Deense eiland 
Bornholm. Christiaan blijkt een record aantal vaarten voor de VOC naar Batavia en andere 
bestemmingen te hebben gemaakt. We lezen hoe het hem tijdens een aantal vaarten en na zijn 
thuiskomst in Amsterdam is vergaan. Dit artikel geeft ons inzicht in de grote ontberingen tijdens 
deze reizen, de beroepen en herkomst van de bemanningen en hun overlevingskansen. Verder 
blijkt dat er veel huwelijken plaats vonden tussen de verschillende in Amsterdam gevestigde 
Noordse families.
Harmen Snel heeft de kwartierstaat van toneelspeelster Caro van Eyck uitgezocht en heeft er 
een korte biografie bij geschreven. Zelf geboren in Batavia heeft zij voorouders uit Noord-West 
Europa, Suriname, Polen en Estland.

Ik dank Harmen Snel voor het redigeren van een aantal artikelen en voor het tot stand brengen 
van deze uitgave van Gens Nostra, die gewijd is aan de immigranten onder onze voorouders.
Tot slot wijs ik er op dat de rubrieken over tijdschriften, en informatie van het HB ook in dit 
nummer zijn opgenomen en wens ik de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn 
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JAN  T.  ANEMA

Een Schotse afstamming bewezen met behulp van de heraldiek1 

Murray of Falahill, officieren in Statendienst

Immigranten in de Republiek

Op 28 december 1608 werd in ’s-Gravenhage de ondertrouw ingeschreven van ‘Jaques 
Morre, lieutenant van capiteyn Hum, jongman, met Barbara Bortick, weduwe ..., beiden 
wonende alhier’.2 Hij was als Schots officier in dienst getreden van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, een gebruikelijke stap voor jongere zoons van de Schotse 
gentry die in hun geboorteland moeilijk emplooi konden vinden. 

1. F.M. van Peski (1889-1916), gouache 32 x 46 cm, circa 1910/1916, Unia-state in welstand. Coll. Fries Museum.
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Haar naam moeten we vermoedelijk lezen als ‘Borthwick’, net 
als Murray een Schotse familie. Dat zijn voornaam eigenlijk Ja-
mes luidde, blijkt uit zijn tweede huwelijk te Arnemuiden in 1617, 
waar hij als ‘Jems Moere’, luitenant in de compagnie van capt. 
George Hum(e), alhier, weduwnaar van Barbel Bootick, van 
Schotland, trouwt met Maria van den Meere, jongedochter van 
alhier. Hij wordt te Arnemuiden met de naam ‘Jacobus Morani-
us’ als lidmaat vermeld en lag daar dus in garnizoen. Daar wor-
den hun eerste twee kinderen geboren: Cathalyna en Johannes 
(later steeds Johan genoemd), die het geslacht zou voortzet-
ten. Later (1624) wordt nog een zoon, Wouter, geboren in Ber-
gen op Zoom, dat in 1621 door prins Maurits was veroverd.
James Murray was zowel bij zijn eerste als bij zijn tweede hu-
welijk luitenant in de compagnie van kapitein George Hume 
en werd 3 mei 1623 tot diens opvolger benoemd. In die hoe-
danigheid maakte hij de veroveringstochten van stadhouder 
Frederik Hendrik mee, waarschijnlijk het beleg van ’s-Herto-
genbosch in 1629 (waar zich nadien verschillende familiele-
den vestigden) en ook de veldtocht langs de Maas. Het beleg 
van Roermond werd hem fataal: op 3 juni 1632 werd hij ‘van de 
Wal met een Vyerroer doodt geschoten’, tegelijk met de Frie-
se stadhouder Ernst Casimir graaf van Nassau-Diez, met wie 
hij het terrein rond de stad verkende.3 De sterfdatum van de 
Friese stadhouder is bekend waardoor ook de juiste datum 
van overlijden van James Murray kon worden bepaald.

Een goed huwelijk in Friesland

Zijn zoon Johan Murray, die zowel bij zijn huwelijk als in de 
stemcohieren als ‘jonker’ wordt aangeduid, trad eveneens in 
Statendienst. Hij was bij zijn huwelijk in 1651 luitenant, was 
enige tijd stalmeester van stadhouder Willem Frederik graaf 
van Nassau te Leeuwarden en werd in 1655 kapitein. In 1666 
werd hij bevorderd tot majoor en enkele weken daarna kwam 
hij te overlijden. Hij werd begraven in de kerk te Beers. Daar 
bezat de (katholieke) familie van zijn vrouw, Bauck Meynsma, 
een kasteeltje, Unia-state, afkomstig van haar moeders fami-
lie Tiara.4 Het bestond uit twee vleugels met een traptoren in 
het midden. De toegangspoort is nog aanwezig en vertoont 
alliantiewapens Tiara-Buygers (Bauck’s grootouders); op de 
plaats waar het stond is een aantal jaren geleden door middel 
van een ijzeren constructie het silhouet van de state opgeroe-
pen, wat een aardige indruk geeft hoe de woning van een edel-
man op het Friese platteland eruit zag, zie afbeeldingen 1 en 2.

Kapitein Murray zal uit hoofde van zijn beroep veelvuldig te 
velde geweest zijn, maar na de Vrede van Munster (1648) 
werd het rustiger op het slagveld. Waar het echtpaar woonde 
is niet bekend, wellicht te Leeuwarden, maar niet op Unia-sta-
te. Die werd na de dood van Bauck’s ouders (1646 resp. 1657) 
bewoond door haar ongehuwde broer Gabbe van Meynsma. 
Hij testeerde zeven maal tussen 1674 en 1697 en liet de kin-
deren van zijn zuster Bauck als erfgenamen achter. De zoon 
Hector, kapitein-luitenant, heeft blijkbaar bij zijn oom Gabbe 
op Unia gewoond nadat hij in 1684 uit de dienst was ontsla-

gen. Vanaf 1685 werden er kinderen van hem in de kerk van 
Beers gereformeerd gedoopt, kennelijk had hij (sedert zijn 
huwelijk?) het rooms-katholieke geloof van zijn moeder verla-
ten.5 In 1701 overleed zijn vrouw maar hem vinden we in 1705 
nog te Beers, waar toen ook zijn zuster en zwager Cathius 
woonden. Deze waren uitgesproken katholiek, hetgeen wel 
de oorzaak zal zijn van een conflict met de plaatselijke domi-
nee dat zelfs leidde tot een proces.6 In 1711 stond het slot leeg 
en in 1715 was het verhuurd. Hector Murray was rond dat jaar 
verhuisd naar Arum waar hij in 1724 is overleden. Het echtpaar 
Cathius is waarschijnlijk naar Leeuwarden getrokken, doch 
man en vrouw werden in 1719 en 1721 in de kerk van Beers be-
graven. Het slot werd uiteindelijk in 1729 door de zoon Johan 
Gysbert Cathius en zijn mede-erven Murray verkocht aan de 
grietman Hans Willem baron van Aylva, wiens erfgenamen het 
in 1756 lieten afbreken. Die laatste jaren (vanaf 1723) werd het 
bewoond door dr. Johan Willem Petræus, secretaris van Baar-
deradeel, en diens nazaten.

Ook al woonden niet alle Murrays op Unia-state, zij werden 
wel allemaal in de (gereformeerde) kerk van Beers begra-
ven. Daar hing een rouwbord voor Johan Murray uit 1666 
met acht kwartierwapens. Dit bord is ten offer gevallen aan 
de vernielzucht van de Franse revolutie, maar gelukkig heeft 
ds. Ernestus Viglius (1726-1795), predikant te Beers sedert 
1754, in 1786 een ‘Beschrijving van ’t dorp en de kerk te Beers’ 
gemaakt en daarin vermeldt hij de kwartierwapens: Murrai 
of Fallonhil, Douglas, Murrai of Blank-Barome, Haij of Atol, 
van der Meer, Uit den Hoven, Everswijn en Duge-Leens; ‘wel-
ke agt ook weder volgen, dog kruisweegs over elkanderen 
gestelt.’7 Gelukkig is er nog een beschrijving overgeleverd 
van de hand van dr. Josias Rispens,8 die het rouwbord rond 
1670/75 zelf gezien moet hebben. Het is een ruwe schets van 
de acht wapens met maar vier familienamen: Murraij of Bal-
lonhil, Murraij of [niet ingevuld), van der Meer, Everswijn, zie 
afbeelding 3.

Laten we ons concentreren op de wapens van vaderskant die 
de Schotse afstamming weergeven, zie afbeelding 4.
De grootouders van vaderszijde van Johan Murray heetten 

2. Unia-state nu
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dus Murray of Falahill en Murray of Blackbarony. Ervan uit-
gaande dat de tekening van Rispens de werkelijkheid het 
meest correct weergeeft (soms waren de wapens op een 
rouwbord geschilderd op losse schildjes die wel eens in de 
war raakten), dan moeten de overgrootmoeders Hay (van 
grootvaderszijde) en Douglas (van grootmoederszijde) he-
ten. Het wapen Hay (in zilver drie rode schildjes) is namelijk 
gemakkelijk herkenbaar, en Atol moet een leesfout of ver-
schrijving zijn voor Erroll: de hoofdtak der familie Hay was 
sedert 1452 graaf van Erroll (Perthshire), een goed dat zij aan-
toonbaar al sedert 1182 in bezit hadden.9 Het andere wapen is 
moeilijk herkenbaar en nog moeilijker thuis te brengen, maar 
zou volgens ds. Viglius Douglas moeten zijn. Het vertoont vol-
gens mij geen enkele gelijkenis met welk wapen Douglas dan 
ook. Daarover straks meer.

Een rouwbord als basis

Op basis van het rouwbord uit 1666 ben ik ruim vijftig jaar 
geleden een speurtocht gestart naar de mogelijke afstam-
ming van Johan en zijn vader James Murray uit Schotland. 
Die speurtocht werd enerzijds vergemakkelijkt doordat 
de takken Murray of Falahill en Murray of Blackbarony een 
verschillende breuk van het oorspronkelijke wapen Murray 
voeren. Oorspronkelijk heeft Murray: in blauw drie zilveren 
(vijfpuntige) sterren (mullets). Beide takken voeren die ster-
ren nu in een blauw schildhoofd, met daaronder voor Falahill 
in zilver een zwarte jachthoorn, rood gesnoerd en beslagen, 

voor Blackbarony (oorspronkelijk:) in zilver (later: in goud) 
een blauwe voetboei. Zo staan de wapens ook afgebeeld op 
de schets van Rispens, die de hoorn omgewend afbeeldt. In 
Schotland staat een jachthoorn altijd omgewend; in Neder-
land echter in zijn gewone stand, met de opening naar heral-
disch rechts (dus links voor de toeschouwer). In de kleuren 
komen er zoals gebruikelijk verschillen voor: soms zijn de 
sterren goud, soms de snoeren zwart, en jongere takken voe-
ren allerlei breuken zoals in Groot-Brittannië gebruikelijk. Een 
volledig overzicht geeft Johnston.10

De Nederlandse Murrays bleven het wapen Falahill voeren, 
maar met de hoorn in de bij ons normale stand. Wel wordt 
het schildhoofd soms zo groot afgebeeld dat het schild 
doorsneden lijkt, en wordt het in de negentiende eeuw 
(abusievelijk) rood gearceerd, zo bijvoorbeeld in het Stam-
boek11 en op een cachet uit het familiearchief Murray Bak-
ker, zie afbeelding 5.

De herkomst van beide wapenfiguren is duidelijk: rond 1500 
trouwt John Murray of Falahill met een erfdochter, Janet For-
rester. Haar familie voerde als sprekend wapen een (of meer) 
jachthoorns (zie afbeelding 6) en de jachthoorn verschijnt op 
een zegel van John uit 1503. Sir Andrew Murray of Blackbaro-
ny trouwt ook een erfdochter, Elizabeth Lockhart. Haar fami-
lie voerde ook een sprekend wapen: een voetboei (fetterlock). 
Zij overleed in 1533, maar Andrew en de kinderen uit zijn in 
1552 gesloten tweede huwelijk bleven het wapen met de voet-
boei voeren ook al stamden zij niet van de Lockharts.

3. Kwartierstaat Murray uit het Hs. Rispens
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De eerste Murray (of Falahill) in Nederland, James, trouwt in 
1608 en zijn geboortejaar zal derhalve gezocht moeten wor-
den rondom 1585. In Burke’s omvangrijke genealogische stan-
daardwerken over de Peerage en de Landed Gentry vond ik 
weldra één huwelijk dat perfect paste bij onze James: in 1580 
werd het huwelijkscontract gesloten tussen Patrick Murray 
of Falahill en Agnes Murray of Blackbarony. Zij zullen ook in 
dat jaar getrouwd zijn. Agnes zal nog geen twintig geweest 
zijn, zij was een der jongsten van de zes kinderen uit het twee-
de huwelijk van haar vader (gesloten 1552), haar man was niet 
veel ouder want diens ouders waren volgens de handschriften 
rond 1560 in het huwelijk getreden.
Uit het huwelijk werden drie zonen geboren: 
1.  Sir John, de oudste, die zou opvolgen in de leengoederen 

van zijn vader en de stamvader worden van de Murrays of 
Philiphaugh, 

2.  Patrick, of Winterhopehead, van wie geen nageslacht be-
kend is, en 

3.  James. Dat moest dus degene zijn die als officier in Sta-
tendienst is getreden!

Maar meteen rezen er ook vragen:
1.  In Johnston wordt de zoon James niet vermeld, in Landed 

Gentry 1921 wordt wel een zoon James genoemd doch van 
hem wordt gezegd: ‘James, a merchant in Edinburgh.’

2.  Als dit de juiste afstamming is, kloppen de wapens van 
beide overgrootmoeders niet. In de oudere edities van 
Burke’s ontbreken de ouders van Patrick en wordt van 
hem slechts vermeld dat hij in 1580 zijn grootvader Patrick 
opvolgt als erfelijk sheriff van Selskirkshire.12 In latere 
edities13 blijkt de jong overleden vader James te heten en 
getrouwd te zijn met Margaret Stewart, een zuster van Sir 
John, of Traquair,14 waarmee haar plaats in de uitgebreide 
genealogie Stewart vaststaat. Stewart voert in goud een 
dwarsbalk, geschaakt in drie rijen blauw en zilver, dat lijkt 
dus in niets op het bij Rispens afgebeelde wapen.

3.  De moeder van Agnes is Grizel (Grissel) Bethune, een 
dochter van John Bethune, of Creich en weduwe van Sir 
William Scott, of Kirkurd. Haar identiteit staat voldoende 
vast en noch het wapen Bethune (Beaton) noch het wapen 
Scott heeft enige overeenkomst met het wapen op het 
rouwbord. Bethune voert in blauw een gouden dwarsbalk 
vergezeld van drie zilveren maliën, en Scott voert in goud 

een blauwe schuinbalk beladen met een gouden ster tus-
sen twee gouden maansikkeltjes in de richting van de balk.

Daar staat tegenover dat
a.  het geboortejaar van, naar schatting, 1585 perfect klopt 

zowel met het huwelijksjaar van zijn ouders als met het 
jaar van zijn eigen eerste huwelijk, en dat zijn zoon Johan 
een zoon Patrick heeft (geboren in 1660 doch jong overle-
den).

b.  dat wapens in kwartierstaten en op rouwborden vaak on-
juist zijn, maar vaak teruggaan op feiten die op zich wel 
juist zijn: men wist niet precies meer hoe het zat en vulde 
een onbekende plaats op met een wapen van een verwant 
dat nog wel bekend was.

c.  dat er geen andere echtparen Murray-Murray te vinden 
zijn in deze tijd en dat de wapens van de ouders van James 
perfect kloppen.

Bronnen in Schotland

Liever nog dan van (zelfs recente) literatuur maken we ge-
bruik van originele bronnen. De oude kerk van Selkirk heeft 
geen dak meer, maar in een zijkapel vinden wij in de muur een 
serie memorietafels voor de Murrays, beginnend met Archi-
bald de Moravia 1285, zie afbeelding 7.

Helaas zijn deze gedenkstenen aangebracht in de negen-
tiende eeuw, waardoor de erop voorkomende gegevens niet 
betrouwbaarder zijn dan oude genealogische handschriften 
of de (verouderde) literatuur uit die tijd, zoals het werk van 
Douglas. Verscheidene data zijn aantoonbaar onjuist.
Een betere bron is het rechterlijk archief van Selkirk. In het 
begin van de negentiende eeuw is een nieuw gerechtsgebouw 
in Selkirk gebouwd. Het oude gebouw diende daarna jaren-
lang als bank, tot het wegens verkoop zou worden ontruimd. 
Twee broers die naast het bankgebouw woonden, wisten ech-
ter dat op de zolder het oude archief van de rechtbank was 
blijven liggen. Zij hadden belangstelling voor de geschiedenis 
van Selkirk en hebben de stukken naar hun eigen zolder over-
gebracht. Ze durfden er echter niets over te zeggen, omdat 
ze eigenlijk door diefstal aan dit materiaal gekomen waren. 
Gelukkig werd bij hun overlijden een stichting opgericht, de 
Walter Mason Trust, die een aanvang heeft gemaakt met het 
toegankelijk maken van het materiaal. De periode tot 1550 

4. De vier wapens in moderne tekening
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is inmiddels in druk verschenen.15 In deze archivalia komen 
diverse Murrays of Falahill en vele andere Murrays regel-
matig voor waardoor de stamreeks zoals recent in Landed 
Gentry 2001 gepubliceerd, wordt ondersteund. Helaas lijkt 
de publicatie van de periode na 1550 weinig voortgang te 
maken.

Een prachtige sfeertekening van de gebeurtenissen in de 
Scottish Borders aan het eind van de middeleeuwen geven 
de werken van de bekende romantische schrijver en dichter 
Sir Walter Scott (1771-1832). Hij was jarenlang sheriff van Sel-
kirkshire; in het ‘nieuwe’ (thans voormalige) gerechtsgebouw 
dat in zijn tijd werd gebouwd is een zittingszaal ingericht met 
Sir Walter als rechter in vol ornaat. Hij behoorde tot de tak 
Scott van Buccleuch, die hierna nog ter sprake komt, en was 
ook een afstammeling van de Murrays. Beroemd is zijn bal-
lade Sang of the Outlaw Murray, waarschijnlijk geïnspireerd 
door de levensloop van zijn en onze voorvader John Murray 
of Falahill (gen. I) en diens kornuiten, waarin hij de daden van 
deze vrijbuiters en vechtersbazen tot romantische helden-
daden omsmeedt. Voor genealogisch betrouwbare gegevens 
hoeven we echter niet bij Sir Walter Scott te zijn.

Een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek in Schot-
land zijn testamenten. Het maken van een testament was en 
is zeer gebruikelijk. Ook Patrick Murray of Falahill blijkt, ‘seik 
in bodie bot heall in mynde and spreit [lees: sperit)’, een testa-
ment te hebben gemaakt in januari 1601, opgemaakt op Han-
gingshaw (Peeblesshire, niet ver van Selkirk). Helaas zijn de 

oorspronkelijke testamenten uit Peeblesshire niet bewaard 
gebleven, maar in een boek over de geschiedenis van Sel-
kirkshire wordt eruit geciteerd:16

‘I recommend my sone James to ye right nobill and my verray 
guid lord, my lord Fleming, and because I have the honor to 
be his lordships neir kinsman I will maist ernesly requeist his 
lordschipp to accept him in servance.’
Dat ‘neir kinsman’ mogen we wel met een korrel zout nemen, 
want de grootmoeder van de testateur was Margaret Fle-
ming, dochter van de 2e Lord, en de Lord Fleming die in 1601 
leefde, was de 6e Lord (1567-1619), een kleinzoon van een 
broer van die grootmoeder. Achterachterneven dus, maar 
toch! Uit dit testament blijkt tevens dat de oudste zoon John 
de leengoederen zou erven. Het is een authentiek bewijs dat 
James een jongere zoon van Patrick is.
Resteert de vraag wie de James is, die in de Landed Gentry 
1921 als merchant in Edinburgh wordt aangeduid. Dit blijkt een 
naamgenoot te zijn. De Schotse archivaris die ons in 1972 over 
het testament berichtte,17 concludeerde reeds dat de koop-
man uit Edinburgh onmogelijk de zoon van Patrick Murray of 
Falahill kon zijn, omdat uit andere bron vaststaat dat die Ja-
mes in 1571 is geboren. Hij kan dus niet uit een in 1580 gesloten 
huwelijk stammen, en had als dertigjarige ook geen behoefte 
meer aan een nabije verwant die hem onder zijn hoede moest 
nemen. Hij blijkt te behoren tot de tak Murray of Skirling, 
Priestfield en Deuchar,18 die afstammen van een halfbroer van 
Patrick (gen. V), de overgrootvader van ‘onze’ James.
De andere vraagpunten komen later aan de orde.

De familierelaties in Nederland

Blijkens het vorenstaande is het mogelijk gebleken te bewij-
zen dat het echtpaar Patrick Murray of Falahill en Agnes Mur-
ray of Blackbarony een zoon James had, die als jongere zoon 
zijn heil elders moest zoeken. Het ligt dan voor de hand dat hij 
degene is die we in 1608 in de Nederlanden aantreffen. Laten 
we daarom eens kijken wat er hier te lande te vinden is over 
zijn familieleden. In 1624 werd in Bergen op Zoom gedoopt 
Wouter, de jongste zoon van James Murray en Maria van der 
Meere. Getuigen waren Margriete Keuwers (grootmoeder 
van de dopeling) en Wouter Morray.
In 1634 komen we een kapitein Walter Murray tegen in ’s-Her-
togenbosch, getrouwd met Jeane Balfour, die hun dochter 
Jeane laten dopen. Getuigen zijn onder meer mevrouw Doug-
las19 en mevrouw Maria van der Meere, weduwe van captein 
James Murray. De naam Walter kwam voordien bij de Murrays 
niet voor, maar het was niet moeilijk om de herkomst ervan 
te vinden. De moeder van Agnes Murray of Blackbarony was 
Grizel Bethune, die eerder gehuwd was geweest met Sir Wil-
liam Scott, of Kirkurd. Uit haar eerste huwelijk had zij naast 
drie dochters een zoon Sir Walter Scott, of Branxholm and 
Buccleuch (circa 1549-1574), die trouwde met Mary Douglas. 
Hun enige zoon Sir Walter, of Buccleuch, diende 1604-1609 
als officier in Statendienst; hij werd in 1606 verheven tot Lord 
Scott of Buccleuch en stierf in 1611. Diens enige zoon Walter 

5. Lakafdruk Murray (Bakker), 19e eeuw
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werd in 1619 de eerste Earl of Buccleuch en uit hem stamt 
het geslacht der graven, later hertogen, van Buccleuch. De 
Earl diende de Staten als officier tussen 1627 en 1631, werd 
toen teruggeroepen naar Schotland, maar was in 1633 weer in 
Maastricht; hij overleed hetzelfde jaar in Londen, op terugreis 
naar Schotland.
Het is dus niet zo vreemd dat Agnes’ oudste broer Sir John 
Murray of Blackbarony een van zijn zeven zonen Walter 
noemde, naar zijn jong overleden halfbroer (en tevens naar 
zijn neefje (oomzegger) Sir Walter junior, Lord Scott of Buc-
cleuch). Walter Murray zal eind zestiende eeuw geboren zijn; 
hij was een leeftijdgenoot en dus een volle neef van James. 
Hij maakte carrière in het Staatse leger, bracht het tot (luite-
nant-)kolonel20 en overleed in 1657. De banden met deze ne-
ven waren nauw: behalve Jean (Johanna) had Walter Murray 
ook nog een dochter Margaret (Margritta) die in 1641 trouwt 
met George Lauder. Deze George, of Joris, Lauder was in 1633 
benoemd tot kapitein van de compagnie van de gesneuvel-
de James Murray. In 1651 was Johan Murray luitenant in deze 
compagnie, die eerst onder commando had gestaan van zijn 
vader en nu werd geleid door zijn (aangetrouwde) achterneef.
De stad ’s-Hertogenbosch was in 1629 door stadhouder Fre-
derik Hendrik, prins van Oranje, veroverd en het is dus logisch 
daar een groot aantal militairen aan te treffen. Maria van der 
Meere woonde daar kennelijk ook; haar rol als doopgetuige 
bevestigt dat zij familie was: de weduwe van een volle neef. 
Behalve in 1634 is zij ook in 1636 getuige bij een huwelijk, van 
Robert Hamilton, sergeant onder kapitein Joris Lauder.21

Jeane Balfour, de weduwe van Walter Murray, was in 1658 
getuige bij de doop van haar kleinzoon Walter Philip Murray, 
samen met Archibald Murray, de broer van Walter. De in 1634 
geboren Jeane Murray trouwde in 1656 Alexander Robertson 
de Colyear; uit hun huwelijk werden vier kinderen in Bergen op 
Zoom gedoopt: David op 11 april 1657 (in Statendienst vanaf 
1676, later kolonel, brigadier en Earl of Portmore) en genoem-
de Walter Philip op 27 augustus 1658 (in Statendienst sedert 
1675 gedurende zeventig jaar, laatstelijk generaal en gouver-
neur van Namen); verder nog twee dochters in 1661 en 1668. 
Ook was er nog een zoon James, genoemd naar de Falahills, 

die luitenant-kolonel zou worden en sneuvelde bij het beleg 
van Keysersweert in 1702, zie afbeelding 8.22

De Schotse officieren in het Staatse leger vormden een 
nauw verweven netwerk. Er waren zoveel Schotten in Neder-
landse dienst dat er zelfs een aparte Schotse brigade is op-
gericht.23 We zien dat de Schotse officieren hun compagnie 
vaak hebben overgenomen van hun vader of van een verwant 
en zelf hun commissie ook weer aan bloed- of aanverwanten 
overdroegen. Uit een en ander kunnen we afleiden dat James 
Murray bij zijn komst naar de Nederlanden, begin zeventiende 
eeuw, waarschijnlijk steun zal hebben ondervonden van zijn 
(halve) neef Sir Walter Scott, sinds 1606 Lord Scott of Buc-
cleuch, die een twintigtal jaren ouder geweest zal zijn en dus 
een prima relatie om een succesvol bestaan aan de andere 
kant van de Noordzee op te bouwen. Na diens overlijden in 
1611 zal James contact gehouden hebben met Walter’s zoon, 
Walter Scott, 1st Earl of Buccleuch, die ongeveer van zijn leef-
tijd moet zijn geweest.24 Al met al tonen deze veelvuldige re-
laties aan dat de moeder van James inderdaad Agnes Murray 
of Blackbarony moet zijn geweest.

De beide overgrootmoeders

Nu we met de afstamming van James als zoon van het echt-
paar Murray-Murray wat meer vaste grond onder de voeten 
hebben gekregen, vraagt het raadsel nog om een oplossing 
wie die grootmoederlijke wapens Hay en ‘Douglas’ dan wel 
moeten voorstellen. Over de afstamming uit het geslacht Hay 
is wel enig materiaal te vinden. Zoals hierboven al gemeld, 
ontbreken in oudere genealogieën de ouders van James’ va-
der Patrick Murray of Falahill; van hem wordt dan slechts 
gemeld dat hij zijn in 1580 zijn grootvader Patrick (gen. V.) op-
volgde in zijn leengoederen en als sheriff van Selkirkshire.25 
Patrick jr. was een zoon van James Murray die stierf vita pa-
tris, tijdens het leven van zijn vader en Margaret Stewart.26 
Dit huwelijk zou hebben plaats gehad circa 1560, wellicht is 
bedoeld vóór 1560, want hun zoon Patrick kan gezien zijn ei-
gen huwelijk in 1580 toch wel niet later geboren zijn dan in 
dat jaar, eerder enkele jaren vroeger. De ouders van Margaret 

6. Zerk uit 1598 met wapen Forrester, Church of the Holy Rude, Stirling 7. Grafstenen Murray in de zijkapel van de oude kerk van Selkirk
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8. Verwantschapsschema Murray of Blackbarony – Scott – Balfour/Colyear. De dopen, doopgetuigen en huwelijken in de Nederlanden zijn vet cursief gezet.

worden als echtelieden vermeld in 1541, zij kan dus goed rond 
1540 of iets eerder geboren zijn. De vader van James, Patrick 
(gen. V.) volgde in 1530 zijn vader op die in 1528 testeerde.27 
Zijn moeder28 Margaret Fleming moet tussen 1509 en 1515 ge-
boren zijn, een geboorte van James rond 1530 ligt dan voor de 
hand en klopt met de latere gegevens.
Margaret Stewart wordt met zoveel woorden een zuster 
genoemd van Sir John Stewart of Traquair, kapitein van de 
Guards van koningin Mary. Sir John is een zoon van William, 
2nd of Traquair en Christian Hay,29 zoals gezegd getrouwd vóór 
1541. William is geboren omstreeks 1506/10, tussen 9 no-
vember 1505 (de datum van pauselijke dispensatie voor het 
huwelijk van zijn ouders) en 1513 (toen zijn vader sneuvelde in 
de slag bij Flodden). De chronologie in deze afstammingslijn 
klopt derhalve. Opmerkelijk is dat de moeder van Margaret 
tot het geslacht Hay (of Yester) behoort, en dat wapen staat 
ook vermeld op het rouwbord in Beers.

Margaret was geen onaantrekkelijke huwelijkspartij, zij had 
koninklijk bloed in de aderen en deze tak van de Stewarts had 
zijn zetel op het nog bestaande Traquair House in Peebles-
shire. Kan er een reden zijn, behalve het op jeugdige leeftijd 
overlijden van James (gen. VI.), dat de herinnering aan Marga-
ret Stewart bij haar Friese nageslacht was uitgewist? En dat 
men daarom liever het wapen van haar moeder Hay op het 
rouwbord heeft geplaatst? Ja, een dergelijke reden is er zeker.
Uit genealogisch oogpunt is het uitwissen van de herinnering 

aan de Stewarts overigens een gemis. Margaret Stewart is 
een nakomeling van Edward III koning van Engeland. De ver-
donkeremaande overgrootmoeder telt derhalve onder haar 
voorouders (onder meer) de koningen van Engeland, de konin-
gen van Schotland, de graven van Holland en Henegouwen, de 
koningen van Frankrijk en last but not least Karel de Grote.

De vete tussen Stewart en Murray

In november 1601, dus na het overlijden van Patrick Murray of 
Falahill, sluiten leden van de geslachten Murray en Stewart 
een overeenkomst om geen verdere actie te ondernemen 
naar aanleiding van de doodslag op David Stewart, gepleegd 
door Andrew Pringle, waar diverse Murrays bij betrokken wa-
ren. Het regest luidt:30

‘1601 Nov. 20. Bond by John Murray of Falahill and James and 
Robert Murray, sons of Patrick Murray of Kirkhous, with con-
sent of various other Murrays, to take no legal or other ac-
tion against Sir William Stewart of Traquair, kt., James Stew-
art of Shillinglaw, James Stewart of Tynneis and other named 
Stewarts for any harm done to Patrick Murray of Kirkhous, 
James Murray brother of said John, John Murray of Newhall 
or Andrew Pringill, son of imquhile James Pringill of Tymneis, 
murderers of David Stewart, brother of said James Stewart 
of Tynneis.’
Hier worden John, of Falahill en James tezamen als broers ge-
noemd. Het verhaal krijgt ruim zestien jaar later een vervolg:31

John Murray of Falahill 1461, 1467 (gen. I.)
zijn kleinzoon was:

x 2e 1552 
Grisel Bethune †1579

x 1e 
Sir William Scott, of Kirkurd

Sir John Murray of Blackbarony
MP 1609
7 zoons w.o.:

Agnes Murray (of Blackb.)
x 1580 
Patrick Murray of Falahill †1601

Walter Murray, of Pilmore
luit.-kolonel StD, dget. 1624
x Jean Balfour, dget. 1658

Sir Walter Scott, of Buccleuch 1549-1574
x 1568 
Mary Douglas (xx Earl Bothwell)

Sir John Murray, kt
of Philiphaugh
MP

Jeane Murra ~1634 Breda
x 1656 
Alexander Colyear, kapt.StD

Margaret Murray
x 1641 
George Lauder
kapt. StD

nageslacht
in Schotland

Murrays
in Friesland

Walter Scott, Earl of Buccleuch
in Statendienst 1627-1631
in Maastricht 1633, †1633
x 1616 
Mary Hay, of Erroll

geb. Bergen op Zoom
1. David, 1657
2. Walter, 1658
3-4. dochters 1661-68
5. James †1702

hieruit nageslacht:
de hertogen van Buccleuch

Sir Walter Scott, †1611
Lord Scott of Buccleuch 1606
in Statendienst 1604-09

James Murray
kapt. in Statendienst
†1632 x M vd Meere

John Murray of Blackbarony (gekocht 1507)
† in de slag bij Flodden 1513

Sir Andrew Murray of Blackbarony
†1572
(x 1e Elizabeth Lockhart †1533



Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 2  –  75 

‘1618, March 26. Sir Robert Stewart of Schillinglaw complains 
that David Stewart, brother to James Stewart of Tynnes, a 
cadet of the House of Traquair, being slain by Andro Pringle 
son to the deceased James Pringle of Tynnes, who was acci-
dentally accompanied by James Murray, the brother of Sir 
John Murray of Philiphaugh sheriff of Ettrick Forest, Patrick 
Murray of Kirkhouse, and John Murray of Newhall; and this 
slaughter being likely to produce a feud between the House 
of Traquair and Sir John Murray, their friends and allies, Sir 
Robert engaged when he should become tutor to his neph-
ew the Laird of Traquair, to entertain overtures of continued 
friendship with Murray. These overtures took the form of a 
submission (from which Andrew Pringle was excluded), de-
creeing by arbiters that satisfaction should be made to the 
children of the deceased David, who were to become bound 
on their majority to sign ‘letters of slains’ authorised by their 
tutors and curators. Nevertheless, John Stewart, son of the 
deceased David, and now major, and Alexander Stewart, son 
of James Stewart of Tynnes, his cousin-german, refuse to 
sign letters of skins, and incline to produce a feud between 
the families. The defenders, not appearing are denounced 
rebels. But they afterwards appear, sign the letters, and the 
decree against them is suspended.’
Sir Robert treedt hier op als rechtverkrijgende van zijn in 
1605 overleden vader. Hij zal als voogd optreden over de 
minderjarige zoon van de in 1607 overleden William Stewart 
en doet een voorstel de vete te beëindigen. Vetes plachten 
te worden beëindigd met een zoen tussen de strijdende par-

tijen, veelal in de vorm van een geldelijke tegemoetkoming, 
soms ook werden er huwelijken gesloten tussen leden van de 
strijdende families. Voor ons is van belang dat in beide akten 
James, die kennelijk bij de doodslag (min of meer toevallig) 
aanwezig geweest was, een broer wordt genoemd van John, in 
1601 nog ‘of Falahill’, in 1618 reeds knigted en zich in den ver-
volge noemende ‘of Philiphaugh’. Deze laatste naam zou de fa-
milie blijven voeren, ook al is het landgoed Philiphaugh thans 
niet meer in hun bezit.
Uit deze vermelding in een authentieke bron blijkt eens te-
meer dat James een broer is van Sir John of Philiphaugh. En 
ook dat er reden was om de familierelatie met de Stewarts 
buiten beeld te houden.

Hay en Douglas

Zou dat de reden zijn om het wapen Hay op het rouwbord te 
plaatsen in plaats van Stewart?
De naam Douglas zou dan verklaard kunnen worden uit het 
feit dat Margaret Stewart, weduwe van James Murray (gen. 
VI.) in 1573 hertrouwde met George Douglas. Patrick jr. (gen. 
VII.) zal dus in feite opgevoed zijn door zijn stiefvader Doug-
las. Zou deze naam zodoende bij zijn achterkleinzoon Johan 
in Friesland en diens familie zijn beklijfd en de naam Stewart 
buiten beeld geraakt zijn?
Dat de naam Hay op het rouwbord als ‘Hay of Erroll’ (aanne-
mende dat waar ds. Viglius ‘Atol’ las, oorspronkelijk ‘Erroll’ heeft 
gestaan) wordt vermeld, kan nog een andere reden hebben. 

9. Traquair House, onder Innerleithen (Peeblesshire)
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Hiervoor spraken we reeds over de neven Scott, die ook in het 
leger van de Republiek dienden en waarmee James Murray c.s. 
zulke nauwe contacten onderhielden. Walter, de eerste graaf 
van Buccleuch en kleinzoon van Walter, de halfbroer van Agnes 
Murray of Blackbarony, was getrouwd met Mary Hay, de doch-
ter van de Earl of Erroll. Zij overleefde haar in 1633 overleden 
man en haar naam was dus bekend bij de Friese Murrays.
De tak Hay of Yester voert het volle wapen Hay en behoort 
tot dezelfde tak als de latere graven van Erroll. Wellicht was 
men zich in de familie nog bewust van het feit dat Johan’s 
voormoeder Margaret Hay en Mary Hay in de verte verwant 
waren. Het lijkt me in elk geval voldoende reden om die toe-
voeging ‘of Erroll’ op het rouwbord te plaatsen. Hoe al die ver-
re Schotse families in elkaar zaten, was in Friesland in 1666 
natuurlijk niet meer precies bekend.
De naam Douglas komt onder de aanverwanten van de Mur-
rays herhaaldelijk voor, maar bij geen van hen ligt het voor de 
hand te denken aan een verwarring met een voorvader. Daar-
voor heeft het stiefvaderschap van George Douglas toch echt 
de beste papieren.

Blijft dan nog het raadsel van het wapen dat door ds. Viglius 
‘Douglas’ wordt genoemd. De familie Douglas voert in zilver 
een rood hart en dat wapen vertoont dus geen enkele over-
eenkomst met de tekening van Josias Rispens. Een wapen zo-
als afgebeeld is niet te vinden. De schetsen van Rispens zijn 
slordig en bij vergelijking met de beide wapens Murray blijkt 

dat waarschijnlijk niet een gedeeld schild is afgebeeld, maar 
een schildhoofd met daarop drie besanten op een versmalde 
dwarsbalk. Het schuinkruis onderin is een element dat in vele 
Schotse wapens voorkomt: St. Andries is tenslotte de pa-
troon van Schotland en de Schotse vlag vertoont in blauw een 
wit schuinkruis. Zeer bekend is het wapen Bruce: in goud een 
rood schuinkruis en een effen rood schildhoofd. Een schuin-
kruis wordt ook wel toegevoegd als breuk voor een jongere 
tak. Zo voert de tak Murray of Romanno een schuinkruis en in 
een schildhoofd de drie sterren van Murray. Traditioneel geldt 
dat hun stamvader William een jongere zoon zou zijn van John 
Murray of Falahill (gen. III.) en Janet Forrester. Hij zou dus net 
als zijn vader en zijn achterneef Sir Andrew, van Blackbaro-
ny, het wapen Murray in een schildhoofd hebben opgenomen 
met daaronder een nieuw element als breuk. De tak Murray of 
Cockpool voert een geschulpt schuinkruis met in het schild-
hoofd drie sterren. Uit niets blijkt echter dat er nauwe banden 
bestonden tussen de takken Romanno dan wel Cockpool en 
de Falahills. In het schildhoofd zijn duidelijk besanten gete-
kend en geen sterren, zodat ik de conclusie van Y.D. Feikema 
niet kan delen dat hier het wapen Murray of Cockpool zou zijn 
afgebeeld.32

Bovendien geeft Rispens duidelijk in de emails aan: in zil-
ver een zwart schuinkruis en in een schildhoofd een zwarte 
dwarsbalk (of in een zwart schildhoofd?) drie (of vier) zilveren 
besanten. Als je de besanten op een dwarsbalk zou interpre-
teren als: in een zwart schildhoofd drie zilveren kussens, ver-

10. Huis Philiphaugh onder Selkirk thans
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toont de schets het wapen Johnston, met dezelfde kleuren, 
zwart en zilver. Er is echter in de verste verte geen verwant 
Johnston te bekennen. Slechts een halfzuster van Agnes Mur-
ray of Blackbarony, Margaret Scott, was getrouwd (in 1568) 
met Sir John Johnston. Een zo ver verwijderde aanverwant 
kan moeilijk de reden geweest zijn voor het afbeelden van dit 
wapen op het rouwbord in Beers in 1666.
Voor de naam Douglas mag dan een verklaring zijn gegeven, 
voor het afgebeelde wapen tasten we nog volledig in het 
duister.

Conclusie

In Friesland bloeide enkele generaties het geslacht Murray, 
afstammelingen van de kapitein en majoor Johan Murray die 
in 1666 in de kerk van Beers begraven is. In het Stamboek 
van den Frieschen Adel33 wordt zijn vader niet eens vermeld, 
de kennis omtrent zijn afstamming was in de negentiende 
eeuw geheel teloor gegaan. Het bleek echter dat zijn va-
der in het eerste decennium van de zeventiende eeuw in de 
Nederlanden is gearriveerd als officier in Statendienst. De 
namen John en James zijn echter erg algemeen en de naam 
Murray behoort tot de tien meest voorkomende namen in 
Selkirkshire, het graafschap in de Schotse Borders waar de 
familie vandaan komt. Dankzij de acht kwartierwapens op 
het rouwbord uit 1666 te Beers, dat weliswaar teloor is ge-
gaan maar waarvan twee nogal gebrekkige beschrijvingen 
bewaard zijn, is het gelukt aan de hand van de vier Schotse 
wapens een passend grootouderechtpaar te vinden. De wa-
pens van de overgrootmoeders kunnen echter niet juist zijn. 
De oudere Schotse literatuur bracht ons eerst op dwaal-
sporen, maar uiteindelijk lukte het de afstamming van de 
grootvader Patrick Murray of Falahill te onderbouwen aan 
de hand van authentieke archivalia (of regesten daarvan) en 
met behulp van nieuwere, meer kritische literatuur. De af-
stamming van grootmoeder Agnes Murray of Blackbarony 
kon bewezen worden door de nauwe banden die bestonden 
met haar zijverwanten waarvan verscheidene geruime tijd 
als militairen in de Republiek vertoefden en daar hun sporen 
in de archieven hebben nagelaten. Voor de namen van beide 
overgrootmoeders heb ik een, naar ik meen aannemelijke, 
verklaring, al kan een dergelijke redenering nimmer dezelf-

de bewijskracht hebben als een authentieke bron. Het vier-
de wapen, dat ‘Douglas’ zou moeten voorstellen, kon echter 
niet worden geïdentificeerd met dat van enige bloedver-
want van de kwartierdrager. Dat neemt niet weg dat de af-
stamming van de Friese Murrays tot hun oudste voorvade-
ren, die landerijen in Fala verwierven, hiermede voldoende is 
gedocumenteerd.
Toegevoegd is een genealogie tot en met het uitsterven van 
het geslacht in 1804. Via een dochter werd de naam Murray 
Bakker voortgezet tot 1971. Ondanks dat nogmaals een doch-
ter uit dat geslacht haar naam in vrouwelijke lijn overdroeg, 
staat de naam thans weer op uitsterven. Wel zijn er andere 
dragers van de naam Murray in Nederland, die voor zover valt 
na te gaan, niet aan deze ‘Friese’ Murrays verwant zijn.

Genealogie

De familie Murray zou oorspronkelijk afstammen van een 
zekere Freskin, waarschijnlijk van Vlaamse komaf, vermeld 
in 1130, die bezit verwierf in Moray in het noordoosten van 
Schotland tijdens koning David I. De hertog van Atholl is 
chief van de clan. Diens oudste voorvader verwierf, na zijn 
in 1284 gesloten huwelijk, landerijen in Tullibardine en dit 
leengoed bleef in de hoofdtak, die in 1606 werd verheven tot 
graaf van Tullibardine en in 1629 tot graaf, later (1703) her-
tog van Atholl.
In Peeblesshire wordt in 1296 Archibald de Moravia (de la-
tijnse vorm voor Moray of Murray) vermeld;34 hij was de va-
der van Roger de Moravia die in 1321 landerijen verwierf in 
Fala en Heriot in Midlothian. Daar deze tak in de vijftiende 
eeuw het goed Falahill in bezit had (in de baronie Heriot ge-
legen ten noorden van Selkirk) moeten zij nazaten van Roger 
zijn. De filiatie is echter niet gedocumenteerd aan de hand 
van primaire bronnen; de oudere genealogische handschrif-
ten zeggen dat de hierna als eerste generatie opgenomen 
John een achterkleinzoon was van Roger, maar chronolo-
gisch lijkt het waarschijnlijker dat er een of meer generaties 
ontbreken. Met de oorkonde van 1461 krijgen wij vaste grond 
onder de voeten. Dat de tak Falahill van dezelfde stamvader 
moet afstammen als de tak Tullibardine/Atholl blijkt uit hun 
stamwapen: in blauw drie vijfpuntige zilveren sterren. Later 
wordt dit op allerlei manieren gebroken, door de Falahill’s 

11. Falahill, vanaf het erf 12. Falahill, boerderij op de heuvel
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en de Blackbarony’s met een jachthoorn respectievelijk een 
voetboei na huwelijken met een erfdochter, zoals hiervoor 
beschreven, waarbij de sterren in een schildhoofd terecht 
komen. De hertog van Atholl voert nog altijd als hartschild 
(vroeger ook wel als een zijner kwartieren) in blauw drie zil-
veren sterren vermeerderd met de Royal tressure (gelelie-
de en tegengeleliede dubbele binnenzoom) uit het Schotse 
wapen.

Stamreeks met uitwerking na generatie VIII35

I.  John Murray, of Falahill, verkreeg de landerijen van Phi-
liphaugh bij oorkonde van 20 juli 1461, werd aangewezen 
als inquisiteur voor Selkirk 1467, hij was koninklijk hoeder 
(herdsman) in Ettrick Forest (het woud bij Selkirk), kas-
telein (keeper) van Newark Castle, had belangen in Hare-
head, Lewinshope en Hangingshaw, en overleed voor 20 
februari 1477; waarschijnlijk is hij de ‘outlaw Murray’ waar-
op Sir Walter Scott zijn romantische ballade gebaseerd 
heeft.

II.  Patrick Murray, of Falahill, verwierf de landerijen van Phi-
liphaugh en meer onroerend goed aldaar tussen 1477 en 
1492, overleden voor 27 februari 1493.

III.  John Murray, of Falahill, zegelt 1503,36 leeft nog 1512, over-
leden tijdens het begin van de regering van James V (1513-
1542), trouwt Janet Forrester, erfdochter.

IV.  James Murray, of Falahill, testeert 2 juni 1528, overleden 
1528/1530, trouwt Margaret Hume, vermeld als echtelie-
den 1528.

V.  Patrick Murray, of Falahill, vermeld 1528, erkend als erf-
genaam van zijn vader 7 mei 1530, woont op Hangingshaw 
en zegelt daar een akte 1536,37 sheriff van Selskirkshire, 
overleden 1580, trouwt (1) Margaret Fleming, dochter van 
John 2nd Lord Fleming en (trouwt voor 12 maart 1508-9)38 
Margaret Stewart; trouwt (2) N.N. Borthwick; trouwt (3) 
Elizabeth Sclater, overleden april 1594, dochter van And-
rew Sclater en weduwe van N.N. Ormiston.39

VI.  James Murray, overleden vóór zijn vader, trouwt [(voor?) 
1560) Margaret Stewart, zuster van John Stewart of Tra-
quair en dus dochter van William Stewart, 2nd of Traquair, 
en Christian Hay (dochter van John, 2nd Lord Hay of Yes-
ter); zij hertrouwt (huwelijkscontract 17 juli 1573) George 
Douglas, 8th of Bonjedburgh, weduwnaar van Isobel Kerr 
(met wie hij in 1566 was gehuwd).

 William was een kleinzoon van Sir James Stewart, created 
Earl of Buchan 1470, overleden 1498/99, zoon van Sir Ja-
mes Stewart, ‘the black knight of Lorne’, en van Joan Beau-
fort; Joan was eerst getrouwd met James I koning van 
Schotland en zij was een kleindochter van John of Gaunt 
(Jan van Gent, 1340-1399), zoon van Edward III koning van 

Engeland en Philippa van Henegouwen (dochter van Wil-
lem III graaf van Henegouwen en Holland).

VII.  Patrick Murray, of Falahill, volgde zijn grootvader op in 
1580, testeert Hangingshaw in januari 1601, overleden 
voor mei van dat jaar, trouwt (huwelijkse voorwaarden 
9 april) 1580 Agnes Murray, of Blackbarony, dochter van 
Sir Andrew Murray, of Blackbarony en (huwelijkse voor-
waarden 8 februari 1552) diens tweede echtgenote Grizel 
Bethune (weduwe van Sir William Scott, of Kirkurd); An-
drew was weduwnaar van Elizabeth Lockhart, erfdochter 
van haar vader William Lockhart, van Edinburgh.40

Uit dit huwelijk:
1.  Sir John Murray of Philiphaugh, erkend als erfgenaam 

van zijn vader 19 mei 1601, Member of Parliament voor 
Selkirkshire 1612. Hij was de eerste die zich ‘Philiph-
augh’ noemde in plaats van ‘Falahill’ en is de stamvader 
van de tak die tot in de tweede helft van de negentien-
de eeuw op Philiphaugh heeft gewoond.41

2.  Patrick Murray, of Winterhopehead (Annandale), over-
leden na 1613.

3.  James, volgt VIII.

VIII. James Murray, geboren in Schotland (naar schatting rond 
1585), luitenant in Statendienst 1608, kapitein 6 mei 1623, 
gesneuveld voor Roermond 3 juni 1632, trouwt (1) (onder-
trouw ’s-Gravenhage 28 dec. 1608) Barbara Bortick (Borth-
wick?), weduwe, overleden tussen 1611 en 1617; trouwt (2) 
Arnemuiden 30 augustus 161742 Maria van der Meere, ge-
doopt Arnemuiden 5 februari 1595 (als Mayken), krijgt van 
de Staten van Friesland een ‘ruiterspaye’ als weduwenpen-
sioen 9 februari 1667,43 overleden ná 1667, dochter van Pie-
ter van der Meere en Margrietgen Keuwers (die ongeveer 
5 maanden weduwe was en in 1610 (ondertrouw Arnemui-
den 16 januari) hertrouwd was met Nicolaes Sael, de jonge, 
weduwnaar van Elizabeth Aelbrechts van der Gracht).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Anna Murray, gedoopt Bergen op Zoom 17 november 

1610.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Cathalyna Murray, gedoopt Arnemuiden 22 augustus 

1618.
3.  Johannes, volgt IX.
4.  Wouter Murray, gedoopt Bergen op Zoom 31 decem-

ber 1624, overleden na 1657 en voor 1667.

IX.  Jr. Johan Murray, gedoopt Arnemuiden 22 december 1619 
(als Johannes), luitenant (1651), stalmeester van stad-
houder Willem Frederik graaf van Nassau te Leeuwar-
den, kapitein van een compagnie infanterie ter repartitie 
van Friesland 3 juli 1655 (als opvolger van George Doug-
las), ligt te Hulst 1659 en krijgt 29 april van de Staten 
toestemming zijn compagnie te verplaatsen, van Hulst 
naar Schenkenschans gezonden 30 maart 1662, majoor 
4 november 1666,44 overleden Beers, Unia-state, 19 
november 1666, begraven Beers (kerk), trouwt45 Oost-
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dongeradeel (gerecht), voltrokken op Mellema-state te 
Oostrum, 28 december 165146 jkvr. Bauck (ook Beatrix) 
van Meynsma, geboren (circa 1628), wordt in 1672 te 
Leeuwarden aangeslagen in de personele goedschat-
ting voor £ 10.000, overleden 6 maart 1675, begraven 
Beers (kerk), dochter van dr. Hoyte (ook Horatius) (van) 
Meynsma, advocaat voor den Hove van Friesland, en Ena 
(Tjaertsdr) Tiara.47

Uit dit huwelijk:
1.  Maria Eleonora Murray, geboren 7 december 1652, ge-

doopt Leeuwarden 26 december 1652 (als Mary), over-
leden 22 maart 1709, trouwt Utingeradeel (gerecht) 6 
mei 168648 Philippus (ook Pybo) van Albada, van Ter-
kaple, geboren circa 1643, overleden 2 februari 1715, 
zoon van Wopcke (ook Wopcke Oene) van Albada en 
Elisabeth Roorda de Borghreeff.

2.  Horatius Murray, geboren 12 december 1653, vaan-
drig regiment Stecke 28 oktober 1670, kapitein-lui-
tenant in dat regiment en als zodanig vervangen door 
zijn broer Hector Murray 22 februari 1679, luitenant 
23 juli 1681 en als zodanig vervangen 15 september 
1682, overleden in Engeland 1681/82 (‘obiit coelebs in 
Anglia’).

3.  Charlotta Catharina Murray, geboren 13 december 1655, 
overleden 5 februari 1721, trouwt Utingeradeel (gerecht) 
25 april 168749 Tjaert Cathius, geboren 21 februari 1649, 
landeigenaar, ‘papist’,50 in 1698 te Beers aangeslagen in 
de personele goedschatting voor £ 13.300,51 overleden 
Leeuwarden 20 november 1719, begraven Beers (kerk), 
zoon van Andreas Cathius, rentmeester Ritske Boele-
ma Gasthuis, en Jetske van Bouricius.

4.  James Murray, geboren 2 mei 1657, kornet in de 
compagnie Van Cloet 24 maart 1676, over naar de 
compagnie Van Hemmema 25 juli 1679, over naar de 
compagnie Van Glinstra 28 mei 1680, vervangen en 
kapitein-luitenant in regiment Stecke in plaats van zijn 
broer Hector Murray 19 februari 1681, op Bornia-state 
te Weidum bij zijn schoonvader in de kost 1683-1684 
(het jaar voorafgaand aan diens overlijden), overleden 
tussen 6 juni en 13 november 1684,52 trouwt (1) Anna 
van der Laen, van Weidum, overleden (in de kraam) 
waarschijnlijk in 1680,53 dochter van dr. Nicolaus van 
der Laan, advocaat voor den Hove van Friesland, en 
Juliana Duringh; trouwt (2) Hulst 6 december 168054 
Johanna de Valk, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt 
aldaar 20 januari 1661, bij huwelijk wonende te Hulst, 
overleden in 1747, dochter van Anthonij de Valck, kwar-
tiermeester, later kapitein en baljuw te Bergen op 
Zoom, en Dina Kievits.
Uit het eerste huwelijk:
a.  Anna Beatrix Murray, geboren waarschijnlijk be-

gin 1680, overleden op veertienjarige leeftijd 
(1693/1694).55

5.  Hector, volgt X.
6.  Ena Murray, geboren 19 oktober 1659, jong overleden.

7.  Patrick Murray, geboren 21 november 1660, jong over-
leden.

8.  Johannes Murray, geboren 16 oktober 1662, overleden 
zonder nageslacht. Mogelijk is hij de Johannes Morre 
die te Leeuwarden 20 juni 1690 een dochter Johanna 
laat dopen.

9.  Ena Murray, geboren 14 maart 1664, gedoopt Leeu-
warden 16 maart 1664 (als Jintie), jong overleden.

X.  Hector Murray, geboren 21 mei 1658, gedoopt Leeuwarden 
23 mei 1658 (als Heckter Jan), kapitein-luitenant regiment 
Stecke in plaats van zijn broer Horatius 22 februari 1679, 
vervangen als zodanig door zijn broer James 19 februari 
1681 en cornet in het regiment cavalerie Van Glinstra 1681, 
als zodanig gecasseerd 12 april 1684,56 in 1701 te Beers 
aangeslagen in de personele goedschatting voor £ 4000,57 
woonde op Unia-state te Beers (1698/1712) en daarna te 
Arum (1715,58 1718, 1720), overleden Arum 19 mei 1724, be-
graven Beers (kerk), trouwt Jorwerd 28 november 168359 
Idsarda (of Idske) van Alama, gedoopt Bolsward 20 no-
vember 1664 (als Jetske), overleden 15 januari 1701, doch-
ter van Frederick van Alama, burgemeester van Bolsward, 
raad ter Admiraliteit en gedeputeerde staat van Fries-
land, en Catharina van Mellinga.60

Zijn zoon:61

1.  Johannes Murray, gedoopt Bolsward 2 juni 1681 (zoon 
van ‘Hector Johannes Morra’), waarschijnlijk jong over-
leden.

Uit het huwelijk:
2.  Johannes Horatius Murray, geboren 11 december 1684, 

vaandrig compagnie Van Glinstra 28 december 1709, 
over naar de compagnie Van Mosburger 18 januari 
1716, vervangen door zijn broer Gabriel Petrus 4 mei 
1717, waarschijnlijk overleden 1716/1717.

3.  Ena Beatrix Murray, gedoopt Beers 9 maart 1688 (als 
Eene Beatris), overleden voor 1720,62 trouwt volgens 
familieaantekeningen ‘kapitein Adius’, mogelijk Bocco 
Sabinus van Adius (1673-1739), kapitein en burger van 
Workum.63

4.  Frederick Murray, gedoopt Beers 3 maart 1690 (als 
Fredericus), overleden (aan verwondingen opgelopen 
bij de bestorming van Douai) 21 juni 1710.

5.  Catharina Murray, gedoopt Beers 25 december 1692,64 
trouwt Murk Jans de Haan, geboren Achlum, gedoopt 
Harlingen (r.-k.) 6 november 1695 (als Meurck), ei-
generfde landbouwer te Arum (1728 bruiker stem 14, 
aangekocht 1742, tevens 1728/38 eigenaar van de helft 
en bruiker geheel stem 18), in 1749 een ‘begoedigt 
boer’ met een capitaal van £ 3500, ‘papist’, zoon van 
Jan Gerryts de Haan, landbouwer te Achlum, en Wipke 
Meurcks.65

6.  Gabriel Petrus, volgt XIa.
7.  Junius, volgt XIb.
8.  Idske (ook Ida Elisabeth) Murray, overleden waarschijn-

lijk in de kraam mei 1731,66 trouwt Bolsward 22 augustus 
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1723 Hendrik Schiphorst, van Bolsward, begraven Leeu-
warden (Oldehoofster kerkhof) 28 juni 1735, weduwnaar 
van Pierkjen Hendriks Boltjes.67

XIa. Gabriel Petrus Murray, gedoopt Beers 27 januari. 1695, 
vaandrig regiment Oranje Friesland in plaats van John 
Horatius Murray 4 mei 1717, luitenant 10 januari 1726, ka-
pitein-luitenant 16 maart 1735, kapitein 8 augustus 1743, 
over naar een ander regiment 22 oktober 1743, uit dienst 
2 maart 1752, volmacht ten Landdage voor Utingeradeel 
1755-1758,68 overleden 30 augustus 1758, trouwt Eka We-
derspan, overleden 31 mei 1766.
Uit dit huwelijk:
1.  Idzarda Murray, bij huwelijk afkomstig van Arum, over-

leden Bolsward (kistengeld £ 33 betaald 24 februari) 
1782, trouwt Pingjum (ondertrouwt Harlingen (stad-
huis) 27 juli, attestatie afgegeven Arum 18 augustus) 
1754 Jarich Eelcoma, geboren Zurich 10 augustus 1724, 
gedoopt aldaar 13 augustus 1724, præceptor Latijnse 
school Harlingen 1754, later rector Latijnse school te 
Bolsward, laatstelijk rentenier, overleden Bolsward 
29 oktober 1812, zoon van Gerardus (Eelckes) Eelcoma, 
onderwijzer te Zurich, en Jetske Jarichs; hij trouwt (2) 
Oosterend 3 juni 1783 Johanna de Gavere, weduwe van 
dr. Jan Greijdanus, geneesheer te Bolsward.69

2.  Annatje Murray, geboren 11 september 1732, overleden 
Harlingen 21 oktober 1762, trouwt Makkum 13 sep-
tember 176170 Lourens Tabes, vroedsman 1739-1744, 
gezworen gemeensman 1745-1773 en burgemeester 
1746-1764 (beide met onderbrekingen) van Harlingen, 
overleden (aldaar) 29 mei 1773, zn. van Jan Tabes en 
weduwnaar van Grietje Jarigs Weyma.71

XIb. Junius Murray, geboren 17 augustus 1698, eigenaar sate 
stem 5 te Zurich 1728/38, woont te Pingjum 1732,72 overle-
den (aldaar) 12 april 1744, begraven Pingjum, trouwt Zurich 
30 november 1721 Doedtje Jarichs, geboren (Tzummarum) 
3 december 1699, overleden (Pingjum) 13 januari 1763, be-
graven Pingjum, dochter van Jarich Gerryts, landbouwer 
en administrateur der doopsgezinden te Tzummarum, en 
Antie Jarigs.73

Uit dit huwelijk:
1.  Idske Murray, geboren 31 januari 1723, overleden 2 juni 

1723.
2.  Ds. Hector Murray, geboren Zurich 7 oktober 1724, pre-

dikant te Parrega 1748-1755, te Makkum 1755-1804, 
in 1749 ‘predikant, seer welgesteld’ met 2 personen, 
aanslag £ 39-19 (‘capitaal’ £ 5000), overleden aldaar 9 
oktober 1804,74 trouwt (1) Parrega 14 september 174975 
Houckje Doyema, geboren waarschijnlijk te Harlingen 
21 december 1726,76 gedoopt Wons 25 december 1726, 
overleden (Pingjum) 29 of 30 augustus 1754,77 dochter 
van Jacob Minks Doyema, wijnhandelaar te Harlingen, la-
ter ‘seer welgesteld’ landbouwer te Pingjum, en Geertje 
Tjalles Fopma; trouwt (2) Makkum 23 mei 1756 Sybrigje 

Menson ides, geboren 2 december 1726, gedoopt Mak-
kum 5 december 1726, overleden Makkum 12 november 
1799, dochter van Sybrandus Mensonides, chirurgijn en 
apotheker te Makkum en Tryntje Rients Sanstra en we-
duwe van Symon Hibbes van Dijk, commies ter recher-
che der gemene landsmiddelen.78 Geen kinderen.

3.  Frederick Murray, (geboren circa 1726), student Fra-
neker 10 augustus 1741 en 15 oktober 1743, student Lei-
den 14 september 1746.

4.  Antje Murray, geboren 25 april 1728, gedoopt Zurich 6 
mei 1728,79 haar man sloot 26 augustus 1752 op haar le-
ven een lijfrente af van £ 2000,80 overleden 29 januari 
1766, trouwt Wons (3e proclamatie 10 juni) 1753 ds. Ge-
rardus van Elsloo (alias van Elselo), geboren Bolsward 
7 september 1719, gedoopt aldaar 10 september 1719, 
predikant te Wons en Engwier 21 april 1748, emeritus 
(wegens krankzinnigheid) 1756,81 overleden Tzum 10 
mei 1794, zoon van Abel(i)us van Elselo, burger en ont-
vanger te Bolsward, en Hendrika Denekamp. 

 Geen kinderen.
5.  Idske Murray, geboren Pingjum 12 november 1730, 

overleden 8 augustus 1802, trouwt Makkum 22 april 
1770 Arnoldus Banning, gedoopt Balk 10 juli 1729, over-
leden 10 sept. 1786, zoon van Hermanus Banning, nota-
ris en ontvanger te Balk, later notaris te Sneek, en Tiet 
Sygers en weduwnaar van Pytje Jacobs.82

Uit dit huwelijk:
 Junius Murray Banning, geboren Makkum 31 mei 

1772, gedoopt aldaar 7 juni 1772, schoolonderwij-
zer te Wyckel 1798-1843, tevens doodgraver 1798, 
overleden Wyckel 23 juli 1843, trouwt Makkum 
23 juli 1797 Dieuwke Rintjes Posthuma (of Post-
ma), geboren Rauwerd 19 oktober 1772, overle-
den Wyck el 2 november 1825, dochter van Rintje 
Rintjes Post(h)uma, hoofdadsistent der policie te 
Makkum, en Minke Wybes.

 Uit dit huwelijk zeven kinderen, drie jong overleden, 
drie gehuwde dochters en een ongehuwde zoon Rintje 
Murray Banning (1805-1848), kramer te Wyckel.

6.  Jarich Murray, geboren 13 oktober 1733, overleden 10 
maart 1734.

7.  Jarich Murray, geboren 18 mei 1735, overleden 15 juni 
1735.

8.  Jarich Murray, geboren 27 januari 1737, overleden 16 
maart 1737.

9.  Ena Murray, volgt XII.
10.  Jarich Murray, geboren 24 maart 1741, overleden 24 

mei 1741.

XII. Ena Murray, geboren 31 oktober 1738, overleden 26 febru-
ari 1801, begraven Pingjum, trouwt Pingjum 8 januari 1764 
Albertus Geugjens Bakker, geboren Oldemarkt 1 febru-
ari 1739, overleden Pingjum 25 december 1778, zoon van 
Geugjen Jans Bakker, postulant te Bolsward, burger al-
daar, en Rijnske Hermsz (Renske Harmsz). 83



Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 2  –  81 

Uit dit huwelijk:
a.  Junius Murray Bakker, geboren Pingjum 29 april 1768, 

mr. kleermaker aldaar, overleden Pingjum 19 mei 1801, 
trouwt Antje Sjoerds Tetsma, geboren Pingjum 16 juni 
1764, gedoopt aldaar 1 juli 1764, winkeliersche (1834), 
overleden Pingjum 15 april 1834, dochter van Sjoerd 
Tækes Tetsma, mr. bakker te Pingjum, en Doetje Jans; 
zij hertrouwt (commune) Arum 17 september 1814 Jor-
ryt Willems Postma, arbeider te Pingjum, weduwnaar 
van Uilkjen Dirks.84

Uit dit huwelijk:
 Doedtje Murray Bakker, geboren 5 oktober 1794, 

gedoopt Pingjum 2 november 1794, jong overleden.
b.  Geugjen Murray Bakker, geboren (Pingjum) 27 februari 

1772, overleden (aldaar) 18 oktober 1773.

c.  Geugjen Murray Bakker, geboren Pingjum 1 januari 
1775, overleden Pingjum 8 juni 1824, trouwt 21 febru-
ari 1808 Lucia (Columba) Putting, geboren Pingjum 2 
maart 1779, overleden aldaar 7 januari 1822, dochter 
van ds. Gerrit Putting, predikant te Pingjum, te Exmor-
ra en te Tjerkwerd,85 en Lucia Columba.

 Uit hun huwelijk nageslacht Murray Bakker, uitgestor-
ven in 1971. Hun kleindochter Jetske Murray Bakker 
(1844-1920) trouwt Wessel Albach (1844-1915) en een 
van hun zonen krijgt bij K.B. 22 september 1958 nr. 91 
naamswijziging tot Murray Bakker Albach. Van diens 
twee zonen was een ongehuwd, de ander heeft drie 
dochters.86  <<
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Noten
1. Dit artikel is een uitgewerkte versie van een lezing door de auteur gehouden (in het 
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logische en Heraldische Wetenschappen, gehouden te Glasgow van 10-13 augustus 
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De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574-1665, 
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’s-Gravenhage 1633, 448, noot 108.

4. D.J. van der Meer, ‘Unia te Beers’, in Gen. Jierb. 1970, ald. 32-37.
5. Zijn zusters en broer trouwden met katholieken, Hector zelf met een burge-

meestersdochter die uiteraard gereformeerd was. Opmerkelijk is dat zijn 
dochter Catharina weer met een katholieke eigenerfde boer trouwde.

6. S.J. van der Molen in de Leeuwarder Courant 10 april 1952.
7. De Vrije Fries XV (1881), 43-61, ald. 48-49. Over wat die toegevoegde zin moge 

betekenen, hebben al vele onderzoekers zich het hoofd gebroken, maar ik ga 
ervan uit dat de acht wapens tweemaal afgebeeld waren, wellicht in omgekeer-
de volgorde. Voor ons doel is dat verder niet van belang.

8. Tresoar, Hs. Fries Genootschap, inv. nr. 968, fol. 894. Dit handschrift werd 
voorheen, o.a. in het fameuze Stamboek (SFA) aangeduid als het Hs. Van 
Adélen van Cronenburch. Het blijkt echter op basis van diens werk en dat van 
Pybo van Albada te zijn samengesteld door dr. Josias Rispens (1634-1690) en is 
bijgewerkt tot circa 1675. Zie Paul N. Noomen in Gen. Jierboekje 1989, 34-35.

9. Zou de vergissing bevorderd zijn door het feit dat de hertog van Atholl de chief 
van de clan Murray is? Mogelijk heeft iemand de klok horen luiden. Atholl is 
echter nooit bezit van de clan Hay geweest.

10. G. Harvey Johnston, The Heraldry of the Murrays, Edinburgh/London 1910.
11. SFA deel 2, wapen nr. 138A.
12. In navolging van Sir Robert Douglas, The Baronage of Scotland, Edinburgh 1798.
13. Met name de laatste editie van 2001, die veel betrouwbaarder is dan de oudere 

uitgaven.
14. SHH, 400.
15. Teresa Maley and Walter Elliot (ed.), Selkirk Protocol Books 1511-1547, Edin-

burgh: The Stair Society and the Walter Mason Trust 1993.
16. T. Craig-Brown, History of Selkirkshire, Edinburgh 1886, 341.
17. Dr. A.L. Murray, (nomen est omen!), keeper of the Records, brief Scottish 

Record Office aan R. Murray Bakker Albach destijds te Kloten (Zwitserland), 30 
november 1972. [FA Murray Bakker].

18. Johnston, nr. 295; The Genealogist, New Series, XI, 2.
19. Dat zal de zuster van Walter Murray zijn, Grizel, getrouwd met William Douglas.
20. Johnston, 80, nr. 335 (d). Cf. coll. Wakker, fiches op de Commissieboeken van de 

Raad van State op het CBG.
21. MacLean, 215.
22. SP, VII (1910), 89-91.
23. James Ferguson, Papers illustrating the History of the Scots Brigade in the 

service of the United Netherlands 1572-1782, 3 dln., (ed. Scottish History 
Society), Edinburgh 1899-1901.

24. Walter’s ouders trouwen 1586; de graaf trouwt 1616 Mary Hay, dochter van de 
Earl of Errol.

25. Sir Robert Douglas, The Peerage of Scotland (1764), idem The Baronage of 
Scotland (1798), en evenzo de 19e eeuwse edities van Burke’s Landed Gentry 
en nog de editie 1921.

26. Johnston 69, nr. 279. Volgens sommige handschriftelijke bronnen zou hij in 1569 
zijn overleden.

27. Selkirk PB, 59 (regest C 65 en 70: James lord of Fallowhill testeert 2 juni 1528 
ten gunste van zijn echtgenote Margaret Howme en benoemt haar tot zijn 
‘lawfull assignee ... for the favour and affection she bears him and for her 
sustentation of their children’).

28. Patrick sr. trouwde (1) Margaret Fleming en (2) N.N. Borthwick (en daarna nog 
een derde keer); volgens Johnston is het niet zeker uit welk huwelijk de zoon 
James zou zijn geboren. Maar als zijn kleinzoon Patrick jr. in 1601 Lord Fleming 
zijn near kinsman noemt, moet hij uit het eerste huwelijk stammen, wat chro-
nologisch ook het beste past. Aan vernoeming heb je in een kwartierstaat waar 
zowat iedereen James, John of Margaret heet, niet veel houdvast.

29. LG 2001, 1287; SHH, 283, 381, 539. Zij wordt elders ook wel Agnes genoemd, de 
betreffende bronnen plaatsen haar echter in dezelfde genealogische context.

30. Nat. Arch. of Scotland, Miscellaneous Legal Papers GD 40/5 (met dank aan dr. 
Y.D. Feikema te Oosterbeek); vet aangebracht door de auteur.

31. W. Chambers, History of Peeblesshire (1864), 139. Copie in FA Murray Bakker. 
Zie ook Yeb Douwe Feikema, ‘De Nederlandse tak van de Murrays (of Falahill) 
opnieuw bekeken’ in Mededelingen van The Caledonian Society 35 (2011), 70-
72, 36 (2012), 14-15, 34-35, 53-56, 69-70, 37 (2013), 8-9.

32. Y.D. Feikema, ‘De Nederlandse tak van de Murrays...’, Mededelingen van The 
Caledonian Society 36 (2012), 56.

33. SFA deel I, 274-275 en deel II, 186.
34. Ragman Rolls, 1291-1296, een aantal oorkonden waarbij de Schotse adel hulde 

doet aan koning Edward I van Engeland. National Archives van het United 
Kingdom te Kew, uitgegeven in 1834.

35. Bronnen voor zover niet anders aangegeven: G. Harvey Johnston, The Heraldry 
of the Murrays, Edinburgh/London 1910; Sir James Balfour Paul, Lord Lyon King 
of Arms, The Scots Peerage, 9 dln., Edinburgh 1904-1914; Peter Beauclerk Dew-
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ar (ed.), Burke’s Landed Gentry, 19th edition, deel I: The Kingdom in Scotland, 
Wilmington, Delaware, USA 2001. Voorts familieaantekeningen uit FA Murray 
Bakker (CBG). Voor de mutaties in de militaire rangen: coll. Wakker, fiches 
commissieboeken Raad van State (CBG). Gegevens in de genealogie die niet 
uit de bron zelf afkomstig zijn, doch op interpretatie van de auteur berusten, 
zijn tussen teksthaken geplaatst.

36. Een jachthoorn en in een schildhoofd drie sterren.
37. Selkirk PB, 134 (nr. C 286, 16 maart 1535) [=1536, zie volgende noot]: Patrick 

Murray of Fawlawhill verklaart dat ‘not long ago my honourable father James 
Murray of Fawlawhill ... has given, granted, sold and heritably alienated ...a 
husbandland ’ in de buurt van Selkirk aan Thomas Jonsone. Diens kleinzoon 
heeft het nu in bezit en Patrick bevestigt de verkoop door zijn vader James (die 
dus al enkele jaren eerder moet hebben plaatsgehad) en draagt op sasine (akte 
van belening) te geven aan Thomas junior.

38. In Schotland werd de paasstijl gebruikt waardoor de data van de eerste maanden 
van het jaar 1509 in de bron het jaartal van het vorige kalenderjaar 1508 dragen.

39. Uit het derde huwelijk een zoon James (Johnston nr. 295. Zie literatuurlijst), 
stamvader van de takken Skirling, Priestfield en Deuchar.

40. Deze familie voerde als sprekend wapen een voetboei (fetterlock) en Sir 
Andrew voerde blijkens zijn zegel van 1565 in zilver een blauwe voetboei en in 
een blauw schildhoofd drie (vijfpuntige) zilveren sterren. De kleuren, doch met 
het veld goud, werden geregistreerd door de Lord Lyon in 1673.

41. Johnston, 69-71; LG 1921 en 2001.
42. Ondertrouw aldaar 5 augustus 1617, getuigen: vaendrager Joris Duff, haar stiefva-

der Nicolaes Sael de jonge, haar moeder, en de huisvrouw van Claes Sael de oude.
43. Aangezien haar man en haar beide zonen, allen officieren in Statendienst, 

waren overleden.
44. Vervangen wegens overlijden 22 december 1666.
45. Volgens manuscriptgenealogieën trouwt hij in eerste echt met N. May. Hij 

ondertrouwt Leeuwarden (stadhuis) 16 december, 3e proclamatie aldaar 24 
december 1651; volgens de manuscriptgenealogieën [FA Murray Bakker; ook 
in SFA] trouwen zij op 15 december 1651 (wellicht werd die datum het huwelijk 
gesloten door een r.-k. priester, mogelijk op Unia-state).

46. In deze akte worden zij Jonkheer en Juffrouw genoemd. Ook haar broer en haar 
vader tooiden zich wel met de jonkerstitel; zie Gen. Jierb. 2010, 304-305, 325-335.

47. Gen. Jierb. 2010, 303.
48. Ondertrouw Leeuwarden (stadhuis) 16 april 1686.
49. Ondertrouw Leeuwarden (stadhuis) 8 april, hij van Leeuwarden, zij van Terkaple, 

attestatie afgegeven 22 april. De datum 15 mei bij SFA is onjuist (tenzij hiermee 
bedoeld is trouwen voor de r.-k. kerk). De jongste drie van hun tien kinderen 
worden gedoopt in de r.-k statie Koornmarkt te Leeuwarden 1697, 1699 en 1700.

50. In 1698 was hij eigenaar van de stemdragende saten Lioessens 15, Uitwel-
lingerga 12 en Jellum 9 (met zijn zuster en broer), eigenaar voor de helft van 
Achlum 20, Hijlaard 12, alsmede mede-eigenaar namens zijn vrouw (en haar 
familie) van Buitenpost 39, Oosterend 47 en Poppingawier 10. Hij wordt daarbij 
herhaaldelijk ‘papist’ genoemd.

51. Tresoar, FA Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen, inv. nr. 4194.
52. Tresoar, HvF inv. nr. 10.803 (zie hierna). In de inventaris van zijn schoonvader wordt 

voor een jaar £ 300 kostgeld berekend voor hem, zijn knecht en zijn paarden.
53. In de inventaris van haar vader wordt aangetroffen de nota van de kraamkos-

ten (‘volgens notule’, ongedateerd) en de kwitantie voor haar begrafenis (£ 49) 
betaald 10 maart 1681. Haar weduwnaar was 1 november 1680 al in ondertrouw 
gegaan met zijn tweede echtgenote, zodat de doodbidder wel geruime tijd op 
zijn geld heeft moeten wachten! (Tresoar, HvF inv. nr. 10.803 (bijl. CS, oud nr. 
349 intendit), inventaris 6 juni 1684.)

 Anna van der Laen kwam uit een uitgesproken katholiek nest. Haar vader (die in 
1670 hertrouwd was en twee zoons uit dat huwelijk had) laat bij zijn testament 
van 13 april 1684 aan zijn ‘lieve huisvrouw Anna Staester’ het vruchtgebruik na 
van zijn nalatenschap. De verhouding met de Murrays was niet bepaald opti-
maal: zij mogen zich niet met de administratie van de nalatenschap bemoeien. 
Of dat nu kwam door het trouwen van James en diens broer Hector met een 
protestantse vrouw, dan wel dat de heren elkaar niet lagen, blijkt niet, maar het 
eerste is zeker niet onaannemelijk, daar de testateur vervolgt: ‘Ende aengesien 
ick Testator, gelijck mede mijn voorouders altoos in het Olde Roomsche Catho-
lijcqe Apostolijcqe gelooff ben opgevoedt en tot nogh toe gelijck mede mijn 
kinders door Godes graatie, beholden, En daar aff professie hebben gedaan 
...’ wenst hij dat ook zijn kinderen en kleinkind daarin opgevoed zullen worden. 
(HvF inv. nr. 10.127 (bijl. CS, oud nr. 283-19))

54. Ondertrouw aldaar 1 november 1680.
55. Volgens FA Murray Bakker op veertienjarige leeftijd overleden. Aangezien haar 

moeder in de kraam is overleden zal zij begin 1680 (of in 1679) geboren zijn; op 
16 januari1693 leeft zij nog wanneer het gerecht toestemming geeft tot verkoop 
van vastigheden, geschied 27 maart 1693 (HvF inv. nr. 8167 (bijl. CS oud nr. 72-8), 
in de stukken bij een sententie van 27 oktober 1703). In 1703 en 1705 was zij al 
niet meer in leven, hetgeen klopt met de gegevens uit het familiearchief.

56. Cassatie betekende toen: ontslag uit de dienst, zonder de negatieve lading die 
het woord nu veelal heeft.

57. Tresoar, FA Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen, inv. nr. 4194.
58. Hij wordt dan gedagvaard te Arum (HvF inv. 10.346).
59. Ondertrouw Bolsward 8 september 1658 ‘de Heer Jor. Hector van Murray, Cor-

net ..., van Beers, en Juffr. Idsarda van Alema, van Bolsward’; derde proclamatie 
16 september en attestatie gegeven naar elders. SFA geeft 8 september ten 
onrechte als trouwdatum.

60. Cf. Kwartierstatenboek Ned. Leeuw 1983, 469 voor de kwartieren Murray-Alama.
61. Een eerder huwelijk is niet gevonden en wordt ook niet vermeld in de 

handschriften of in het familiearchief. De doopinschrijving rept niet van een 
onwettige geboorte, de moeder wordt (zoals zo vaak) niet vermeld.

62. De broer Hector en twee zusters zijn 1720 erfgenamen van Anna Beatrix 
Murray. (HvF, bijl. CS 349 intendit)

63. Het enige lid der familie Adius dat in aanmerking komt is: Bocco Sabinus van 
Adius, gedoopt Leeuwarden 30 november 1673, kapitein, wordt burger van 
Workum 8 februari 1706, woont aldaar 1724, overleden Zweins 21 mei 1739, zoon 
van dr. Gerhardus Adius, raadsheer Hof van Friesland, en Ursel van Wissema. 
Hij trouwt (2) Workum 27 augustus 1724 Petronella van Gemmenich toe Kingma, 
geboren circa 1690, overleden Leeuwarden 3 februari 1754, dochter van dr. 
Zacheus van Gemmenich thoe Kingma, raadsheer Hof, pensionaris van Sloten, 
vroedsman van Leeuwarden, en Frou(ckien) van Beylanus. (Cf. Gen. Jierb. 1976, 
38; Heeren van den Raede, Hilversum/Leeuwarden 1999, nr. 170). Aangezien 
Bocco Sabinus in 1724 op 50-jarige leeftijd hertrouwt, is er voldoende ruimte 
voor een eerste huwelijk omstreeks 1710/15.

64. Zie voor haar voorouders en nazaten Kwartierstatenboek Ned. Leeuw 1983, 
469 en 466. Nadien is gebleken dat haar zoon Jan Murks de Haan gedoopt is 
Harlingen (r.-k.) 15 april 1723.

65. Zijn zoon Jan Murks de Haan (1723-1808) werd katholiek gedoopt doch 
ging over tot de gereformeerde kerk en werd in zijn woonplaats Wijnaldum 
ouderling en mederechter van Barradeel. Zijn dochter Janke Jans de Haan is 
niet grootmoeder (zoals vermeld op pag. 469), doch overgrootmoeder van een 
overgrootmoeder van de auteur, cf. Kwartierstatenboek NL 1983, 466 en 469 
en Gen. Jierb. 1972, 70-85.

66. Op 20 mei werd te Bolsward haar dochter Itske Schiphorst gedoopt, geboren 
16 mei. De naamgeving naar de moeder doet veronderstellen dat deze overle-
den is; er zijn geen andere kinderen gedoopt.

67. Met wie hij 11 augustus 1720 te Bolsward was getrouwd (na ondertrouw ten 
stadhuize), beiden van aldaar.

68. De Ned. Leeuw 1961, 446.
69. Johanna de Gavere 1741-1821, zie Ned. Patr. 39 (1953), 80. Twee kinderen Eelco-

ma overleden beiden op jeugdige leeftijd.
70. Ondertrouw aldaar (gerecht) 2 september 1761, attestatie afgegeven naar 

Harlingen te Arum 13 september.
71. Jan Tabes trouwt (1) Harlingen 1 mei 1661 Claeske Jans, beiden te Harlingen, 

trouwt (2) aldaar 23 januari 1670 Rixst Johannes’, van Oosterlittens; uit het 
tweede huwelijk werden 1672-1683 vijf kinderen te Harlingen gedoopt, maar 
geen Lourens. Louwrens Jansen Tabes trouwt (1) Makkum 28 augustus 1735 
Grietje, dochter van Jarich Sjoerds Wijma, burgemeester van Harlingen.

72. HvF inv. nr. 12.506 en 12.507 (bijl. CS oud nr. 562-14 en 15).
73. Doedtje Jarichs is een kleindochter (vaderszijde) van Gerryt Jarichs, landbou-

wer te Tzummarum, doopsgezind, en Jetske Haenties, en (moederszijde) van 
Jarich Mevis, mr. wagenmaker te Tzummarum en Doedtie Pytters.

74. T.A. Romein, Naamlijst, 395, 299. SFA geeft (onjuist) 23 oktober.
75. De eerste proclamatie te Pingjum 31 augustus 1749, hij predikant te Parrega, 

zij van aldaar. De voltrekking 14 september te Parrega, Hieslum & Greonterp. 
De website Tresoar suggereert dat de bevestiging van het huwelijk dezelfde 
dag in het trouwboek van Pingjum is ingeschreven, maar die vond plaats in de 
standplaats van de bruidegom.

76. Bij de doop wordt gezegd: de vader is van Harlingen, hij woont daar 1726/1734 
en is wijnhandelaar (1730); later is hij landbouwer te Doijum onder Franeker en 
daarna landbouwer en ontvanger te Pingjum.

77. FA Murray Bakker geeft 29 augustus, in het doopboek staat bijgeschreven 30 
augustus 1754.

78. Gen. Jierb. 1971, 29. Getrouwd Makkum 18 juli 1751.
79. Volgens www.allefriezen.nl staat in het doopboek vermeld: de dopeling is 

overleden, maar zij moet toch wel deze dochter zijn; het doopboek vermeldt 
geen tweede Antje en in de reeks kinderen is er verder geen plaats voor haar.

80. R.S. Roarda, Nammen út âlde Liifrinte-Registers yn Fryslân (1624-1809), 
Ljouwert 1954, 40; haar daarin vermelde overlijdensdatum stemt overeen met 
die uit FA Murray Bakker.

81. T.A. Romein, Naamlijst ... Friesland, 317.
82. Met wie hij te Makkum 25 januari 1756 getrouwd was, beiden van Makkum.
83. Bij zijn tweede huwelijk met Rachel Rispens, 23 maart 1760 te Bolsward. 

Hij woont dan te Zwartsluis en wordt 1 sept. 1760 burger van Bolsward. Een 
procureur-postulant trad op voor een procespartij bij het nedergerecht. 
Geugjen Jans (in 1739: Bakker) en Rijnske Hermsz (ook Renske Harmsz) lieten 
te Oldemarkt tussen 1727 en 1739 vijf kinderen dopen.

84. Jorryt (later ook Jorrit) is geboren Klooster Lidlum 18 maart 1764, gedoopt 
Tzummarum 1 november 1767, zoon van Willem Willems, boer, overleden 
Oosterbierum 7 september 1790, en Antje Tjeerds, overleden Oosterbierum 
27 maart 1795. Zijn eerste vrouw overleed Oosterbierum 4 mei 1807. Klooster 
Lidlum valt onder het dorp Oosterbierum.

85. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten ..., 324, 308, 399.
86. Cf. Kwartierstatenboek De Nederlandsche Leeuw 1983, 468.
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TINEKE  SLOF

Josua Anthony Speed uit Nayland (Suffolk) 
enige aanvullende vondsten

IJverig en systematisch bronnen doornemen om verder te komen met je genealo-
gische onderzoek wordt niet altijd beloond. Je kunt dagen hard zitten te werken op een 
archief en niets vinden terwijl je op andere momenten soms ’puur toevallig’ de mooiste 
vondsten doet. Het overkwam mij op het moment dat het artikel over Josua Anthony 
Speed in het themanummer van Gens Nostra september 2016 bij de drukker lag en ik 
in Engeland verder onderzoek deed naar de voorouders van Josua.

1. Overdrachtsakte van een leengoed van Edward Ross aan Alice Merriells c.q. haar zoon Anthony Speed met zegels van diverse getuigen 
(eigen foto)
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In het artikel heb ik vermeld dat het niet duidelijk was wie de 
moeder van Josua zou kunnen zijn en waarom ik vermoedde 
dat er tussen de twee bekende vrouwen van zijn vader An-
thony Speed nog een onbekende vrouw heeft gezeten. Twee 
dagen ploeteren op het archief van Ipswich, waar een deel 
van de gegevens van county Suffolk wordt bewaard, leverde 
allerlei gegevens over de naam Speed die ik nu nog niet aan 
mijn Speed-voorouders kan koppelen. Een kwartiertje voor 
sluitingstijd op de tweede dag pakte ik, om de tijd vol te ma-
ken, nog even een index op testamenten van de nabijgelegen 
county Essex om te kijken of de naam Speed daar ook voor-
komt. Er waren inderdaad enkele vermeldingen waaronder 
een zeer interessante. In het testament van John Garrard 
van Black Notley van 6 juni 15731 wordt aan Margery Speed 
en Anne Browne, die de dochters van zijn zuster worden ge-
noemd, elk 20 shilling nagelaten. Dit moet gaan om Margery 
Browne, de vrouw van Josua’s vader Anthony Speed, en haar 
zusje Anne Browne. Getrouwde vrouwen werden na hun hu-
welijk of als ze weduwe waren altijd met de familienaam van 
hun laatste man aangeduid en Anne Browne was in 1573 nog 
niet getrouwd en werd daarom vermeld met haar meisjes-
naam.

’s Avonds bij het doornemen van de oogst van die dag drong 
tot me door dat Margery Browne in 1573 al Speed wordt 
genoemd. Was ik dat laatste kwartiertje in het archief van 
Ipswich niet gebleven, dan was ik er misschien nooit achter 
gekomen dat Anthony Speed al getrouwd was met Margery 
Browne voor de geboorte van Josua. Er is dus geen sprake 
van een onbekende vrouw tussen de huwelijken met Mar-
garet Barker en Margery Speed. De laatstgenoemde is de 
moeder van de kinderen 4 tot en met 8 in generatie I van 
mijn fragment-parenteel Speed. En daarmee komt alsnog 
Catherine Valois, dochter van een Franse koning, vrouw van 
de Engelse koning Henry V en moeder van koning Henry VI in 
zicht. En vele andere koninklijke voorouders, inclusief Karel 
de Grote. Als ik tenminste andere genealogen mag geloven 
die gegevens over mijn voorouders Browne op Internet heb-
ben gepubliceerd.

Voortvarend heb ik tijdens mijn vakantie in Engeland en 
Wales allerlei plekken bezocht die een relatie hebben met 
Jasper Tudor en zijn ouders Owen Tudor en Catherine Valois, 
die als jonge weduwe een relatie met Owen kreeg. Ik legde 
een bezoekje af aan het eiland Anglesey waar de voorouders 
van Owen Tudor vandaan kwamen, maakte wandeltochten 
in het berggebied van Snowdonia waar Jasper en Owen ook 
vele voetstappen moeten hebben gezet en dwaalde door 
Windsor Castle waar Catherine als weduwe van koning Hen-
ry V met haar zoontje de babykoning Henry VI woonde. Het 
mooie plaatsje Stamford heb ik bezocht vanwege enkele 
generaties Browne die daar als rijke lakenhandelaren een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Op mijn terugreis kwam ik 
via de Kanaaltunnel langs Calais. Enkele leden van de fami-
lie Browne hadden functies in de stapelplaats Calais. In hun 

tijd (vijftiende eeuw) was dat Engels grondgebied, waar alle 
Engelse lakense stoffen voor het vasteland van Europa inge-
voerd moesten worden.

Vanuit Cambridge ging ik nog een dag naar het archief van 
Bury St. Edmunds, waar ook een deel van de gegevens van 
Suffolk wordt beheerd. Daar vond ik een dochter van Anthony 
Speed en Margery Browne die ik bij mijn onderzoek vorig jaar 
in dat archief over het hoofd had gezien op de slecht leesba-
re microfiches. Dat betreft Ann(e), gedoopt te Nayland op 23 
april 1578 en begraven aldaar op 18 oktober 1580.

Ook in Bury vond ik net voor sluitingstijd iets interessants. 
Een vriendelijke archiefmedewerkster had me gewezen op 
een kaartsysteem op personen, dat me tijdens mijn onder-
zoek vorig jaar niet was opgevallen. Daarin kwam ik een ver-
melding tegen van Anthony Spede in een akte van 1554/5. De 
prachtige akte in het Latijn mocht niet worden gekopieerd 
maar ik mocht wel een digitale foto maken.2 Als je het Latijn 
niet machtig bent, kom je zelfs met een woordenboek niet zo 
ver met dit soort teksten. Vooral door de vele ingewikkelde 
afkortingen in de vorm van halen en kriebels boven en naast 
de tekst. Maar door een korte Engelse samenvatting achter-
op de akte3 en door het ontcijferen van enkele namen is in ie-

2. Koperen plaat van het graf van John Browne en zijn vrouw Margery in 
de All Saints church te Stamford (eigen foto)
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der geval duidelijk dat ene 
Edward Ross een leen-
goed overdraagt dat be-
staat uit een woonhuis en 
bijbehorende onroerende 
zaken in Nayland. De ver-
krijgster was Alice Mer-
riells en na haar overlijden 
zou het leengoed naar 
haar zoon Anthony Spede 
gaan. Wat kun je als ge-
nealoog gelukkig worden 
van zo’n toevoeging ‘haar 
zoon’, waardoor je weer 
zoekmogelijkheden krijgt 
voor een oudere genera-
tie! Uit de Latijnse tekst 
kan ik verder opmaken 
dat Alice weduwe was van 
William Merriels.4 Er zal 
een eerder huwelijk zijn 
geweest met een meneer 
Speed/Spede, waaruit 
Anthony is geboren. Een 
mogelijke kandidaat is Ri-
chard Speed, die in 1528 
en 1530 in enkele testa-
menten van bewoners uit 
Nayland wordt genoemd.5 
De enige aanwijzing die 
er tot nu toe te vinden is 
betreffende het mogelijke 
vaderschap van Richard, 
is dat de oudste zoon van 
Anthony de naam Richard 
had.

Het is aanlokkelijk om je 
mee te laten slepen in de 
prachtige stamreeksen 
van de Brownes en hun 
vrouwen op Internet. Die 
gegevens rammelen echter nogal eens en ik kom nauwelijks 
bronvermeldingen tegen. De Tudors, Catherine Valois en haar 
voorouders liggen mijlenver verwijderd van het grootste 
deel van mijn kwartierstaat, die bestaat uit arme arbeiders, 
boeren, schippers en dergelijke. Tijdens het bezoeken van 
bovengenoemde plaatsen in Engeland en Wales en bij het le-
zen over deze beroemde personen heb ik nooit echt het ge-
voel gehad dat zij iets met mijn stamboom te maken zouden 
kunnen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat mijn volgende 
vakanties geen spannende zoektocht gaan worden om de 
band met eventuele koninklijke voorouders te bewijzen of te 
ontkrachten.  <<

Noten
1. Essex Record Office, Archdeaconry of Colchester, D/ACR 6/396.
2. In Engelse archieven kan vaak een fotovergunning worden aangeschaft om een 

dagdeel foto’s te kunnen maken. Er moet dan eerst een formulier worden inge-
vuld waarop precies wordt beschreven welke stukken worden gefotografeerd.

3. Suffolk Record Office (vestiging Bury St. Edmunds), HA541/1/64, Nayland 
1554/5. Edward Ross to Alice Merriells. Feoffment of a messuage abutting 
on the highway leading from the markett place in Nayland to Colchester via 
garden in Newlandlane to 1. Alice Merriells for life 2. after her decease to her 
son Anthony Spede in fee.

4. Deze familienaam komt in vele varianten voor, zoals Merrill(s), Merrell(s), 
Merill(s), Merell(s), Meryells, enz.

5. Suffolk Record Office (vestiging Ipswich), HD2448/1/1/312, Transcipties van 
testamenten. In 1528: Richard Spede, bediende van Richard Pegott of Nayland, 
krijgt geld en een koe. In 1530: Richard Spede krijgt een shirt van Nicholas 
Joysse of Neylonde.

3. Jasper Tudor en zijn vrouw Catherine Woodville op een glas in loodraam in Cardiff Castle (eigen foto)
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CASPAR  VAN  HEEL

Vluchtelingen uit Praag 

De hofhouding van de Winterkoning

Als leerling van de lagere school typte ik met één vinger de familiestamboom 
over, die ik mocht lenen van een achterneef van mijn grootvader. Als middelbare 
scholier zocht ik mijn kwartierstaat verder uit. Als student publiceerde ik 
50 jaar geleden die kwartierstaat.1 Mijn zestien betovergrootouders leefden 
allen in de provincie Groningen. Maar de voorouders van mijn gelijknamige 
betovergrootvader kwamen overal vandaan, behalve uit Groningen. Daaronder 
waren hugenoten, Vlaamse geloofsvluchtelingen, Duitse soldaten en zelfs rooms-
katholieke en oud-katholieke Hagenezen. 

1. De slag bij de Witte Bergen op 8 november 1620, schilderij van Pieter Snayers. Ontleend aan Wikipedia.
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Maar één voorouder intrigeerde mij meteen, omdat bij de 
doop van haar eerste twee kinderen, een tweeling, verschil-
lende edellieden als doopgetuigen optraden. Later ontdekte 
ik dat deze beide kinderen vernoemd waren naar de Winter-
koning en diens echtgenote, en dat bij een kind van haar broer 
als doopgetuige optrad ‘hare excellentie de vrouwe van Bre-
derode’. Dat was niemand minder dan de jongere zuster van 
Amalia van Solms, op dat moment de machtigste vrouw in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden. Toen bleek dat de ou-
ders van deze voormoeder uit Heidelberg afkomstig waren, 
ging ik nader op onderzoek uit, ook in Heidelberg. En probeer-
de ik het verhaal van deze mensen in te passen in de geschie-
denis van die dagen.

Op 13 april 1621 kwam een groep vluchtelingen van wel 220 
personen aan in Den Haag. De groep vormde een eenheid, 
maar was toch ook erg gemêleerd. De groep bestond uit Duit-
sers, Engelsen en Tsjechen. Leider van de groep was Frederik 
V keurvorst van de Palts, koning van Bohemen (1596-1632), 
gehuwd met de Engelse prinses Elisabeth Stuart (1596-1662), 
en dus koningin van Bohemen. De eenheid bestond daarin dat 
de groep vluchtelingen het gezin en de hofhouding was van de 
man die spottend de Winterkoning werd genoemd.
De groep was gevlucht uit Praag, had tijdelijk onderdak gekre-
gen bij de keurvorst van Brandenburg, een zwager van Frede-
rik. Maar nu was de groep op weg naar de Republiek der Ver-
enigde Nederlanden. Het gezelschap vluchtelingen was daar 
bijzonder welkom. De stadhouder, prins Maurits, had geregeld 
dat vanaf Bielefeld een escorte de groep begeleidde. Via de 
Rijn kwamen de vluchtelingen aan in Rotterdam, vandaar ging 
het over land naar Den Haag. In Delft werden ze opgehaald 
door de stadhouder himself, zijn halfbroer prins Frederik Hen-
drik en vertegenwoordigers van de Staten-Generaal. In Den 
Haag werd de groep ondergebracht in de woning van Johan 
van Oldebarneveldt aan de Kneuterdijk, thans het gebouw van 
de Raad van State. Die grote woning stond toch leeg, want Van 
Oldebarneveldt was twee jaar eerder onthoofd.

De Winterkoning en zijn gevolg waren op de vlucht 
voor de keizer van Duitsland. Waarom?

Zoals de aanleiding voor de eerste wereldoorlog het dood-
schieten was van de troonpretendent voor de Oostenrijkse 
keizerskroon op 28 juni 1914 in Sarajevo, zo was de aanleiding 
voor de dertigjarige oorlog de defenestratie van drie topamb-
tenaren van de Duitse keizer op 23 mei 1618 in Praag. Twee 
keizerlijke stadhouders en een keizerlijk raadsheer, tevens 
koninklijk secretaris van de Boheemse kanselarij, werden die 
dag uit het venster van de Praagse burcht gegooid, waarna 
ze 30 ellen lager in de droge slotgracht terecht kwamen, wat 
ze alle drie op wonderbaarlijke wijze overleefden. De in meer-
derheid protestantse standen van Bohemen hadden schoon 
genoeg van de rooms-katholieke vervolgingen en hadden mede 
daarom op 19 augustus 1619 de nieuwe koning Ferdinand II 
(1578-1637) afgezworen en een week later Frederik V van de 

Palts tot koning gekozen. Ferdinand van Habsburg, aartsher-
tog van Oostenrijk, was in 1617 gekozen tot koning van Bo-
hemen als opvolger van de oude kinderloze keizer Matthias 
(1557-1619). Aartshertog Ferdinand had als onverdraagzaam 
katholieke vorst het protestantisme in Stiermarken en Ka-
rinthië, waar hij sinds 1592 regeerde, volledig uitgeroeid. En 
dreigde dat nu ook in Bohemen te gaan doen, terwijl daar de 
meerderheid van de bevolking juist bestond uit Hussieten 
en Lutheranen. In 1609 hadden de Boheemse standen de zo-
genaamde Majesteitsbrief ontvangen, waarin als belangrijk 
privilege de godsdienstvrijheid was gegarandeerd. Als Ferdi-
nand op 28 augustus 1619 ook nog tot keizer van het Heilige 
Roomse Rijk wordt gekozen, wat de Boheemse standen na-
tuurlijk zagen aankomen, kiezen die twee dagen eerder voor 
een calvinistische koning in de persoon van de paltsgraaf uit 
Heidelberg. Frederik van de Palts liet zich op 4 november 1619 
in Praag kronen tot koning van Bohemen. Deze gebeurtenis-
sen móesten wel leiden tot een groot militair treffen. En dat 
gebeurde dan ook in november 1620, toen het protestantse 
leger van koning Frederik door het katholieke leger van keizer 
Ferdinand vernietigend werd verslagen in de slag bij de Witte 
Bergen, vóór de poorten van Praag. Het Boheemse avontuur 
van Frederik van de Palts had slechts één winter geduurd. Hij 
zou de geschiedenis ingaan als de Winterkoning. Tot over-
maat van ramp werd in 1622 ook de Palts door de keizer ver-
overd en werd de Palts vanuit Heidelberg geregeerd door de 
katholieke hertog van Beieren, Maximiliaan van Wittelsbach. 

2. De winterkoning, Frederik V van de Palts (1596-1632), koning van Bohe-
men (1619-1620), geschilderd door Michiel Jansz Van Miereveld. Ontleend 
aan Wikipedia.
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De gereformeerde universiteit van Heidelberg, waar zoveel 
Nederlandse dominees hun theologische opleiding hadden 
genoten, werd gesloten en de beroemde bibliotheca Palatina 
werd in beslag genomen en verhuisde naar het Vaticaan.2

Verblijf in Den Haag

Na het Boheemse echec moest de Winterkoning vluchten uit 
het Duitse keizerrijk. Ferdinand II had over Frederik van de 
Palts de Rijksacht, dat is de keizerlijke ban, uitgesproken. Dat 
betekende dat iedere vorst die deze man steun zou verlenen 
oorlog met de keizer zou krijgen. Daarom was het voor Frede-
rik en Elisabeth moeilijk ergens onderdak te krijgen. Gelukkig 
had de Republiek der Verenigde Nederlanden toch al oorlog 
met de Spaanse familie van de keizer. Bovendien was Frede-
rik een half-oom-zegger van de prinsen Maurits en Frederik 
Hendrik. Dus waren ze hier welkom. De hofhouding van de ko-
ning van Bohemen werd geleid door de opperhofmeester Jo-
han Albrecht graaf van Solms-Braunfels (1563-1623). Hij deed 
dat al sinds 1602 in Heidelberg onder de vorige keurvorst Fre-
derik IV van de Palts (1574-1610). De raadsheren van Frederik 
van de Palts waren met hem meegegaan van Heidelberg naar 
Praag en ze bleven bij hem op zijn vlucht naar Den Haag. Tot 
de hofhouding hoorden ook de beide jongste dochters van 
de opperhofmeester Amalia (1602-1675) en Louise van Solms 
(1606-1669). Amalia trouwde in 1625, kort vóór het overlijden 
van prins Maurits met diens halfbroer, prins Frederik Hendrik 
en Louise trouwde in 1638 met Johan Wolfert van Brederode 

(1599-1655). Beide bruiloften waren grootse feesten, vooral 
de bruiloft van Brederode. Die feestelijkheden hielden in Den 
Haag meer dan een week aan.

Verblijf in Rhenen

Het Boheemse hof verbleef niet alleen in Den Haag, maar ook 
in Rhenen. Elisabeth Stuart kende Rhenen uit de tijd kort na 
haar huwelijk in Londen in 1613. Op doorreis naar Heidelberg 
had ze toen deelgenomen aan een hertenjacht bij Rhenen. 
Daar liet de Winterkoning in 1629 een zomerpaleis bouwen 
op de plek van het leegstaande Agnietenklooster. Dat pa-
leis werd het Palazzo Renense of het koningshuis genoemd. 
De hele hofhouding bracht daar vanaf 1630 elke zomer door. 
Ook voordat het paleis gebouwd was, kwam de Boheemse 
hofhouding naar Rhenen voor jachtpartijen, vaak vergezeld 
van de prins van Oranje en andere hoge Hollandse heren. In 
het stadsarchief van Rhenen worden lijsten bewaard van per-
sonen uit de Boheemse groep, die ondergebracht werden bij 
inwoners van Rhenen. Zo werden de koning, de koningin en 
twee joffers en drie kameniers ondergebracht in het convent; 
verderop staat dat ‘drie wasmeijsjens gehuisvest werden bij 
Willem de voerman’. Het merendeel van de leden van de hof-
houding wordt niet met name genoemd, en dat is voor een ge-
nealoog natuurlijk sneu. Wel wordt direct na de koning en de 
koningin, de gravin van Louvesteijn genoemd, dat is Elisabeth 
Dudley, weduwe van Johan Casimir graaf van Löwen stein-
Wertheim. Zij is later doopgetuige bij de familie waarvan hier-

3. Heidelberg met het keurvorstelijk slot, 1670, tekening van Gerrit Berckheyde. Ontleend aan Wikipedia
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na de genealogie volgt. Na de dood van Elisabeth Stuart ver-
viel het koningshuis in Rhenen aan de Engelse kroon en in de 
Franse tijd werd het als vijandelijk vermogen geconfisqueerd 
en vervolgens gesloopt.3

Wie bleven in de Republiek?

Het zal aanvankelijk niet de bedoeling van de vluchtelingen 
zijn geweest om permanent in de Republiek te blijven. Zeker 
na 1648, toen de zoon Karel Lodewijk van de Palts (1617-1680) 
Heidelberg terugkreeg en dus hersteld werd in de keurvor-
stelijke waardigheid, vertrokken zijn belangrijkste edelen en 
bedienden met hem. Het herstel van de keurvorstelijke waar-
digheid voor Karel Lodewijk was mede mogelijk geworden 
door de druk van de Republiek op de Westfaalse vredeson-
derhandelingen in Osnabrück. Zijn moeder, Elisabeth Stuart, 
bleef achter in Den Haag met een gekrompen hofhouding. 
Ze wilde graag terug naar Engeland, maar haar vertrek werd 
met succes verhinderd door de talrijke schuldeisers in Den 
Haag. Die hadden haar jarenlang voorzien van levensmidde-
len, juwelen en andere gebruiksvoorwerpen in afwachting van 
een koninklijke betaling, die maar niet kwam en soms in het 
geheel uitbleef. Pas in 1661 kon zij naar Londen vertrekken, 
waar ze op 13 februari van het volgende jaar overleed. Toch 
bleven sommige leden van de hofhouding ook na haar vertrek 
in Nederland achter. De bekendste voorbeelden zijn natuurlijk 
Amalia van Solms en haar zuster Louise, maar ook bijvoor-
beeld de Engelse kamerling van de koningin van Bohemen 
Willem Mansfelt, die in 1628 in Den Haag trouwde met een 
Schotse vrouw. Hun drie zonen bleven in Nederland, twee van 
hen trouwden met Haagse meisjes. Willem Mansfeld zal geen 
familie geweest zijn van de maarschalk van de Winterkoning 
Ernst van Mansfeld, die na de slag bij de Witte Bergen werk-
loos was geworden en in 1623 in dienst werd genomen door de 
Staten-Generaal4. Ook de familie van de weduwnaar Johannes 
Born, afkomstig uit Heidelberg, die in 1624 in Den Haag trouw-
de met Rosina Roßkopf, jongedochter ook uit Heidelberg, blijft 
in ons land. Ik stam van dit echtpaar af en heb dus vluchtelin-
gen onder mijn voorouders, maar wie heeft dat niet?

Goed geschoeid en goed gekleed

De vader van de Winterkoning hechtte in Heidelberg al aan 
uiterlijk vertoon, wat te zien is aan de bouw van het prachtige 
keurvorstelijk paleis boven Heidelberg. Hij zal hij ook gesteld 
zijn geweest op fraaie kleding en schoeisel naar de eisen van 
de toenmalige mode. En met hem vanzelfsprekend de hele 
hofhouding. Daarom was het aantrekkelijk voor de schoenma-
ker Christoph Roßkopff om zijn bedrijf te verplaatsen van de 
Ober Speirische Strasz (die nu Hauptstraße heet, dus in het 
centrum van de stad) naar het Premergässlein voor de Mark-
bronner Thor, dat is waar de weg naar boven naar het paleis 
begint. Drie generaties later trekt de Rhenense kleermaker 
Gerrit Jans Coops met zijn afnemers mee heen en weer van 
Rhenen naar Den Haag en terug om zich in Den Haag voortaan 

Gerrit Jans van Reenen te noemen. Ook hij zal hofleverancier 
zijn geweest. Hij trouwde zelfs met een dochter van Johannes 
Born en Rosina Roßkopf. Deze beide mensen hebben deel uit-
gemaakt van de Boheemse hofhouding. Rechtstreeks bewijs 
daarvoor heb ik niet kunnen vinden, maar er zijn zoveel rela-
ties met andere personen uit die hofhouding, dat hun aan-
wezigheid in Den Haag alleen maar daardoor te verklaren is. 
Daarom laat ik hieronder hun fragment-genealogie volgen.

Genealogie

I.  Christoph (Christof, Stoffel) Roßkopff, 1547 onderbouw-
meester, 1588 schoenmaker, burger van Heidelberg, over-
leden vóór 24 april 1604, trouwt Anna Löwin (of Löw); zij 
hertrouwt Heidelberg (Gereformeerde kerk) 22 juli 1605 
als kinderloze weduwe (d.w.z. er waren geen minderjarige 
kinderen meer voor haar rekening) met Hanß Heider, hoe-
demaker en burger van Heidelberg.

 Het is niet uit te sluiten dat de Christoph Roßkopff van 
1547 een ander is dan die van 1588. Omdat de eerste zoon 
ook Christof heet, zou het in 1547 en 1588 ook om vader en 
zoon kunnen gaan.

 Christoph woonde in 1588 in de Ober Speirische Strasz 
met vrouw, 1 kind, 1 knecht en 1 dienstmeisje; bovendien 
verhuurde hij kamers aan 3 studenten, met name Elias 

4. Elisabeth Stuart (1596-1662), koningin van Bohemen als weduwe, ge-
schilderd door Gerard van Honthorst. Ontleend aan Wikipedia.
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Reuberus, Gorlizius (d.w.z. uit Görlitz in de Oberlausitz), 
Christophorus á Schonaich, Lussati ambo (d.w.z. beiden 
uit de Lausitz) en Andreas Weber, Neostadiensis (d.w.z. uit 
de Beierse stad Neustadt aan de Hart, alle drie sub Hypo-
lito, d.w.z. dat ze alle drie als student waren ingeschreven 
onder de prorector Hypolitus a Collibus, die inschrijvingen 
vonden plaats in januari 1588).5

 Op 24 april 1604 verkoopt de weduwe Anna Löwin met 
haar kinderen en kleinkinderen tuin en huis voor de Mark-
bronner Thor in het Premergässlein aan de universiteit 
van Heidelberg.6

Uit dit huwelijk (volgorde conform de verkoopakte van 
1604):

1.  Anna Maria Roßkopf, trouwde Heidelberg (Gerefor-
meerde kerk) 27 juni 1609 Peter Scheffer, Burßbecker 
te Heidelberg, wettige zoon van Peter Scheffer, burger 
van Modig in het bisdom Mainz.

2.  Christof Roßkopf, 1594 student in Heidelberg, schout 
van Dreyernheimen in het klooster Eychsheim en 
Crafft haln (?).7

3.  Margaretha Roßkopp, trouwde Georg Wittichen (?).
4.  Maria Roßkopf.
5.  Elisabeth Roßkopf.
6.  Johann Philipp, volgt II.

II.  Magister Johann Philipp Roßkopf, 1581 student, 1582 bac-
calaureus in de artes, 1585 artium magister, 1591 opnieuw 
student te Heidelberg, overleden vóór 24 april 1604, 
trouwt Margarethe Theodorin (of Theodor).8

Uit dit huwelijk (volgorde conform de verkoopakte van 1604):
1.  Dietrich David Roßkopf.
2.  Rosine (Rosina Magdalene), volgt III.

III.  Rosina Magdalena Roskopfijn (Rosine Roskopf), gebo-
ren Heidelberg ca. 1600, overleden vóór 7 februari 1652, 
trouwt (1) ’s-Gravenhage (Grote kerk) 30 juni 1624 Johan-
nes Born, geboren Bichbach in de Wukrau (D), burger en 
kramer te Heidelberg, wettige zoon van Nicolaus Born, 
burger van Bichbach in de Wukrau en weduwnaar van Ma-
ria Dolkler (trouwde Heidelberg (Gereformeerde kerk) 12 
juni 1621), wettige dochter van wijlen Paulus Dolkler, bur-
ger van Mannheim; ondertrouwt (2) ‘s-Gravenhage 21 sep-
tember 1642 als weduwe van Jan Janss, Edmont Breijn/
Kairnaer/Kearmane, jongeman uit Ierland, kamerling van 
de koningin van Bohemen, wonend te ’s-Gravenhage; hij 
trouwt (2) ’s-Gravenhage (Kloosterkerk) 13 mei 1652 Maria 
Keun, weduwe van Hermannus van Eijck.

 Op 14 september 1642 stellen Etmont Kairnaer, toekom-
stige bruidegom, geassisteerd door Darby Mechaert, en 

5. De defenestratie van Praag op 23 mei 1618, gravure uit Theatrum Europaeum. Ontleend aan Wikipedia.



Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 2  –  91 

Rhosine Roscop, toekomstige bruid, geassisteerd door 
mr. Aldert Barringe, chirurgijn, ten overstaan van notaris 
Willem Roemers in Den Haag de voorwaarden vast voor 
hun wettig te sluiten huwelijk. Hij ondertekent Edmond 
Kearmane, zij ondertekent Josija Roskopfin.9

 Op 7 februari 1652 komt Edmond Breijn, kamerling van 
hare koninklijke majesteit van Bohemen, weduwnaar van 
Josijna Born, ten overstaan van notaris Johannes Keus 
een boedelscheiding overeen met haar voorkinderen: Fre-
derick Born, mr. chirurgijn, Geraerd van Rhenen, mr. kleer-
maker, getrouwd met Elisabeth Born, en Maria Magdalena 
Born, weduwe van Arien Jans van ’t Wout. Hij ondertekent 
Edmont Brenane.10, 11

Uit het eerste huwelijk (volgorde onbekend):
1.  Elisabeth Born, geboren ’s-Gravenhage circa 1625, 

volgt IVa.
2.  Frederik Born, volgt IVb.
3.  Maria Magdalena Born, trouwt ’s-Gravenhage (Kloos-

terkerk) 26 januari 1648 Adriaen Jans van Wouthor-
nach/van ‘t Wout, kok van de koningin van Bohemen 
te ’s-Gravenhage, waarschijnlijk zoon van Jan van 
Woutharnas.12

IVa. Elisabeth Born, geboren ’s-Gravenhage circa 1625, over-
leden aldaar 6 april 1709, trouwt (1) ’s-Gravenhage (Kloos-
terkerk) 30 april 1645 Gerrit Jans Coops (later Gerrit Jans 
van Reenen), geboren Rhenen circa 1620, kleermaker te 
‘s-Gravenhage, overleden na 15 oktober 1660; zij onder-
trouwt (2) ’s-Gravenhage 31 augustus 1664 Laurens de 
Sweet, weduwnaar, overleden vóór 1681, en ondertrouwt 
(3) aldaar 13 juli 1681 Andries de Gier, weduwnaar.

Gerrit Jans Coops, mr. kleermaker, oud 28 jaren, legt op 30 
januari 1648 ten overstaan van notaris Pieter van Groenevelt 
getuigenis af over een deze winter onbewoonbaar huis ach-
ter ’t klooster, naast het amonitiehuis. Hij ondertekent Gerrijt 
Janse Coops; op 23 november 1648 ondertekent hij als getui-
ge: Gerrijt van Rheenen.13

Op 29 april 1656 verhuurt mr. Nicolaes Peinje, burger en wijn-
handelaar in Den Haag, ten overstaan van notaris Martinus 
Beeckman een achterhuis ten oosten van de Kalvermarkt aan 
Gerrit van Rheenen, mr. kleermaker en op 7 februari 1659 ver-
huurt dezelfde mr. Nicolaas Peigne, wijnkoper, ten overstaan 
van dezelfde notaris een huis aan de oostzijde van de Kalver-
markt aan Lijsbet Born, huisvrouw van Gerrit van Reenen. Zij 
ondertekent Elisabeth Born, huisvrou van Gerrit van Rheenen.14

Elisabeth Born, huisvrouw van Gerrit van Rheenen, geeft ten 
overstaan van dezelfde notaris op 15 oktober 1660 procuratie 
aan Gillis van der Hoeck om namens haar en haar zuster geld 
te innen van de koningin van Bohemen.15

Op 13 april 1665 verhuurt Magdalena van der Gort, weduwe 
van Nicolaas van der Gort, ten overstaan van notaris Gabriël 
Valet een huis en erf aan de noordzijde van de St. Anna of an-
ders genaamd de Lapstraat aan Laurens de Sweet en diens 
vrouw Elisabeth Born.16, 17

Uit het eerste huwelijk:
1.  Elisabeth Coops, gedoopt ’s-Gravenhage (Klooster-

kerk) 18 september 1646 (doopgetuigen de gravin van 
Revesteijn, baron Felicx Capeliers, Eduard Breijn, Ro-
sina Born, mr. Allert Berringa en Catharina Sepesteijn).

2.  Johannes Coops, tweeling met voorgaande, tegelijk 
gedoopt, (zelfde doopgetuigen), jong overleden.

3.  Johannes van Rheenen, gedoopt ’s-Gravenhage (Kloos-
terkerk) 27 september 1647 als Johannes Coops (doop-
getuigen Edmond Breijn, mr. Greven, Jo.e Keery, vrou-
we Josina Born), voorzanger in de Nieuwe kerk aldaar, 
overleden ’s-Gravenhage 5 februari 1720, ondertrouwt 
’s-Gravenhage 22 mei 1672 Judith van Eijk, gedoopt 
Wijk bij Duurstede 16 mei 1641, begraven ’s-Gravenhage 
18 december 1728, dochter van Rut(gher) Martens van 
Eck en Janneke Dirksen van Bemmel.18

4.  N.N. van Reenen, gedoopt ’s-Gravenhage (Kloosterkerk) 
13 augustus 1649 (doopgetuigen Pieter Gerard, Lam-
brecht Berringa, Justina Knettener en Catharina N.N.), 
vermoedelijk dezelfde als Frederik van Reenen, onder-
trouwde ’s-Gravenhage 22 februari 1671 Jacomina Brock.19

5.  Eduard van Reenen, gedoopt ’s-Gravenhage (Klooster-
kerk) 17 mei 1652 (doopgetuigen Eduard Breijn en jkvr. 
Maria Magdalena Borne).

6.  Jacobus van Reenen, gedoopt ’s-Gravenhage (Kloos-
terkerk) 15 juni 1653 (doopgetuigen: jkvr. Maria Magda-
lena Borne, Jacques Turnhout, Frederik Bornen en 
Anna Braexhooffde), overleden ’s-Gravenhage 21 sep-
tember 1718.

7.  Gerrit van Reenen, gedoopt (’s-Gravenhage (Grote 
kerk) 12 januari 1656 (doopgetuigen: Edmond Breijn, 
Anna Braexhooffde en Lowysa van Lier), overleden 
’s-Gravenhage 7 september 1714.

Uit het tweede huwelijk:
8.  Pieter de Sweet, gedoopt ’s-Gravenhage (Klooster-

kerk) 27 november 1667 (doopgetuigen: Françoise 
de Pree, Johannes van Reenen en de gravin van Le-
vesteijn).

IVb. Frederik Born, meester chirurgijn te ‘s-Gravenhage, over-
leden aldaar vóór 1 augustus 1665, posthuum door zijn we-
duwe aangeduid als chirurgijn-generaal van ’s lands vloot, 
trouwt ’s-Gravenhage (Kloosterkerk) 11 februari 1653 Anna 
Meltens van Braxhoofde, dochter van Melten Michiels van 
Braxhoofde en Engeltgen Andries.

Frederick Born heeft op 6 maart 1652 een huis aan de west-
zijde van het kerkhof van de St. Jacobskerk, op 23 september 
1654 leggen twee deurwaarders namens hem beslag.20

Anna van Bracxhooffde, weduwe van Fredericus Born, mr. chi-
rurgijn, draagt ten overstaan van notaris Gabriël Valet op 1 au-
gustus 1665 ‘de winckel of calandise’ voor 125 Carolus guldens 
over aan Adriaen van der Pael, mr. chirurgijn, veertien dagen la-
ter zijn de 125 Carolus guldens betaald. Fredericus Born wordt 
nu aangeduid als chirurgijn-generaal van ’s lands vloot. 21, 22
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Uit dit huwelijk:
1.  Rosina Born, gedoopt ’s-Gravenhage (Grote Kerk) 17 

december 1653 (doopgetuigen Edmont Breine en Ma-
ria Magdalena Borne).

2.  N.N. Born, gedoopt ’s-Gravenhage (Grote Kerk) 9 de-
cember 1654 (doopgetuigen Gerrit van Reen en Elisa-
beth Borne).

3.  Carel Born, gedoopt ’s-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 25 
september 1663 (doopgetuigen hare excellentie de 
vrouwe van Brederode, dr. Ezechias Sureau, Pieter van 
Rijp en Elisabeth Borne).

Opmerkelijke doopgetuigen, althans kennelijk 
geen familieleden

-  de gravin van Revesteijn (a1 – 18 september 1646) en de 
gravin van Levesteijn (a8 – 27 november 1667), dat is Elisa-
beth Dudley, trouwde Johan Casimir graaf van Löwen-
stein-Wertheim, zij is hofdame van de koningin van Bohe-
men.23

-  baron Felicx Capeliers (a1 – 18 september 1646), dat is 
Wilhelm Felix Kapliř baron van Sulevic, 1629 kamerheer 

van de koning van Bohemen, 1660 van de koningin van Bo-
hemen. In 1660 is hij 67 jaar, hij overleden te Delft tussen 11 
september 1663 en 8 februari 1666.24

-  mr. Allert Berringa (a1 – 18 september 1646), hij is mees-
ter chirurgijn, 1648 deken van het chirurgijnsgilde in Den 
Haag; hij assisteert Rosina Roskopf in 1642 ook bij het 
aangaan van huwelijkse voorwaarden voor haar tweede 
huwelijk.25

-  Catharina Sepesteijn (a1 – 18.9.1646 en mogelijk a4 – 13 
augustus 1649), dat is Catharina Sijmonsdochter Se-
pesteijn, gehuwd met mr. Allert Berringa en moeder van 
Lambrecht Berringa.26

-  Lambrecht Berringa (a4 – 13 augustus 1649), dat is de 
zoon van mr. Allert Berringa en Catharina Sepesteijn.27

-  Jacques Turnhout (a6 – 15 juni 1653), dat is een Rijnse wijn-
koper op de Singel.28

-  Lowysa van Lier (a7 – 12 januari 1656), dat is de echtgeno-
te van de procureur Jacob Mierboom.29

-  hare excellentie de vrouwe van Brederode (b3 – 25 sep-
tember 1663), is de jongere zuster van Amalia van Solms: 
Louise Christina van Solms-Braunfels, 1606-1669, hofd-
ame van de koningin van Bohemen 161330 (sic)-1638, 

6. Fragment van de kaart van Den Haag in 1649 uit de atlas van Blaeu. Ontleend aan Wikipedia.
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trouwde 1638 Johan Wolfert van Brederode (1599-1655), 
weduwnaar van Anna Johanna van Nassau-Siegen (1594-
1636).

-  dr. Ezechias Sureau (b3 – 25 september 1663), geboren te 
Gouda, treedt 1641 op als doopgetuige in de Waalse kerk 
te Utrecht, in 1644 wordt daar een kind gedoopt met die 
naam; hij laat 1648 zelf een zoon Daniel dopen in de Duit-
se kerk te Stockholm; 22 mei 1662 wordt hij ingeschreven 
als student te Leiden, is dan medicus honorarius Reginae 
Sueciae, promoveert 27 april 1663 in de Leidse senaat op 
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Stadarchiv Heidelberg.
Kirchenbuchamt der evangelischen Kirche te Heidelberg.
gemeentearchief Den Haag, DTB en notarieel archief.
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Bayerisches Haupstaatsarchiv München, geheimes Hausarchiv, Korrespondenzak-
ten 1031, een lijst van personen in de huishouding van de koningin van Bohemen.
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Noten
1.  Gruoninga 12 (1966) 12-16, 47-48 en 13 (1967) 33-34.
2.  Veel gebeurtenissen, die hier beschreven worden, zijn terug te vinden in Docu-

menta Bohemica bellum tricennale illustrantia (red. Josef Kočí e.a.), deel II. Der 
Beginn des Dreißigjährigen Krieges 1618-1621 (Praag 1972). In document nr. 50 
is de Prager Fenstersturz uitvoerig beschreven. Al lezend maak je het bij wijze 
van spreken zelf mee.

3.  Op http://www.stadrhenen.nl/koningshuis/ is het paleis virtueel te bewonde-
ren.

4.  Zie voor de Nederlandse familie Mansvelt: C.C.J. Lans, het geslacht Rotteveel 
Mansveld (1948) en Martien van de Poll, Zoals de (groot)ouders zongen ... 
(Gasteren 2007) 189-199.

5.  Einwonerverzeichnis der Stadt Heidelberg vom Jahr 1588, ed. Albert Mays en 
Karl Christ, in Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg, Band I 
(Heidelberg 1890) pag. 211; de Ober Speirische Strasz heet nu Hauptstraße, 
het was met name het deel van de Hauptstraße ten oosten van de Kornmarkt 
(vriendelijke mededeling van Frau Weber van het Stadt Archiv Heidelberg). 
Ook uit het jaar 1600 is een inwoneroverzicht van de stad Heidelberg bewaard 
gebleven. Daarin komt de familie Roßkopff niet voor. Dat komt waarschijnlijk 
omdat de familie toen buiten de stadsjuridictie woonde in het gericht Schloss-
berg.

6.  Gerichtsbuch von Schlossberg, onbekend waar dit register bewaard wordt, 
niet in het Landesarchiv te Karlsruhe; de gegevens zijn ontleend aan een zeer 
slecht leesbaar afschrift in het stadsarchief van Heidelberg, een eventuele 
originele koopakte is niet bewaard gebleven in het Universitätsarchiv te 
Heidelberg, vriendelijke mededeling van dr. Ingo Runde.

7.  Christophorus Roskopf, Heidelbergensis, wordt op 8 mei 1594 ingeschreven 
als student aan de universiteit van Heidelberg; Gustav Toepke, Die Matrikel der 
Universität Heidelberg (Heidelberg 1889) Band II, p. 173 nr. 72.

8.  Joannes Philippus Roskopff, Heidelbergensis, wordt op 14 november 1581 in-
geschreven als student aan de universiteit van Heidelberg; Gustav Toepke, Die 
Matrikel der Universität Heidelberg (Heidelberg 1889) band II p. 98 nr. 180; op 
4 december 1582 wordt hij baccalaureus in de artes; ibidem band II p. 98 noot 1; 

 op 2 maart 1585 wordt Johannes Philippus Roskopfius, Heydelbergensis, door 
de promotor magister Jeremias Kreuterus, Phorcensis (d.w.z. uit Pforzheim in 
Württemberg), tot artium magister gecreëerd in het auditorium philosophi-
cum; ibidem, band II p. 468 nr. 3; en op 23 april 1591 vernieuwt magister Johan-
nes Philippus Roskopffius, Heidelbergensis, de inschrijving van november 1581; 
ibidem band II p. 152 nr. 54.

9.  Gemeentearchief ’s-Gravenhage, notarieel archief inv.nr. 195 fol 5.
10.  Ibidem, notarieel archief inv.nr. 248 fol 3.
11.  Rosina Roskopf is, aangeduid als Rosina Born, in 1646 en 1647 getuige bij de 

doop van kleinkinderen, evenals haar tweede echtgenoot Edmont of Eduard 
Breijn. Ook na haar dood blijft deze stiefgrootvader als doopgetuige actief, in 
1652, 1653 en 1656.

12.  Maria Magdalena Born is in 1652 en twee maal in 1653 doopgetuige.
13.  Gemeentearchief ’s-Gravenhage, notariaal archief inv.nr. 101 fol 332; ibidem, 

notarieel archief inv.nr. 159 fol 245.
14.  Ibidem, notarieel archief inv.nr. 268 fol 190 en inv.nr. 271 fol 58.
15.  Ibidem, notarieel archief inv.nr. 272 fol 398.
16.  Ibidem, notarieel archief inv.nr. 441 fol 314
17.  Elisabeth Born is in 1654, 1663, 1676, 1682 en 1684 getuige bij dopen van fami-

lieleden. Haar eerste man alleen in 1654.
18.  Johannes van Renen is in 1667 getuige bij de doop van zijn halfbroer. Van Johan-

nes van Rheenen en Judith van Eijk stam ik af.
19.  Bij de doop van drie van hun kinderen te ’s-Gravenhage op 1 april 1676 en 26 

april 1682 (Nieuwe kerk) en 10 december 1684 (Grote kerk) was Elisabeth Born 
één van de doopgetuigen.

20.  ’s-Gravenhage, notarieel archief inv.nr. 214 fol 218; ibidem, notarieel archief inv.
nr. 182 fol 307.

21.  Ibidem, notarieel archief inv.nr. 441 fol 375 en fol 375v.
22.  Frederik Born is in 1653 getuige bij de doop van een kind van zijn zuster. Anna 

Braxhoofde is in 1653 en 1656 doopgetuige.
23.  Gemeentearchief ’s-Gravenhage, notarieel archief inv.nr. 457 fol. 28, S. Groen-

veld, De Winterkoning, balling aan het Haagse hof (Haags Historisch Museum 
2003) p. 55, en Henk Deys, Hoog bezoek voor het koningshuis, in Geschiedenis 
van Rhenen (eindred. Jan Vredenburg, Utrecht 2008) p. 227.

24.  Gemeentearchief ’s-Gravenhage, notarieel archief inv.nr. 29 fol. 109v; inv.nr. 511 
fol. 194 en 230; inv.nr. 558 fol. 180 en inv.nr. 278 fol. 61 en 134. Op 10 oktober 1625 
worden Albertus (21 jaar), Bohuslaus (21 jaar), Sigismundus (20 jaar) en Zdencko 
Casparus (15 jaar) Kapelery Worsteffty de Sulewitz (uit Bohemen) ingeschre-
ven als studenten in Leiden. Op 2 juli 1629 laat Casparus Caplier (20 jaar) uit 
Bohemen zich opnieuw inschrijven, nu als rechtenstudent.

25.  Bijvoorbeeld Gemeentearchief ’s-Gravenhage, notarieel archief inv.nr. 239 fol. 
345v. Zie ook noot 9. Het is aantrekkelijk te veronderstellen dat Allert Berringa 
de opleider tot chirurgijn is geweest van Frederik Born.

26.  Bijvoorbeeld Gemeentearchief ’s-Gravenhage, notarieel archief inv.nr. 136 fol. 
399 en inv.nr. 142 fol. 435.

27.  Ibidem, notarieel archief inv.nr. 142 fol. 435.
28.  Ibidem, notarieel archief inv.nr. 197 fol. 40.
29.  Ibidem, notarieel archief inv.nr. 217 fol. 253.
30. Nadiene Akkerman (red.), The correspondence of Elizabet Stuart Queen of 

Bohemia, Oxford, 2015.
31.  The correspondence of Elizabeth Stuart, queen of Bohemia, red. Nadine Akker-

man, deel I, 1603-1631, (Oxford 2015) p. 774, 775, Gemeentearchief ’s-Graven-
hage, notarieel archief inv.nr. 440 fol 318. Deze Daniel Sureau is geboren in 
Stockholm en wordt op 23 augustus 1662 (14 jaar) en opnieuw op 25 november 
1670 (20 jaar) als student te Leiden ingeschreven.

32.  Gemeentearchief ’s-Gravenhage, notarieel archief inv.nr. 183 fol 44.

een medische disputatie. Mogelijk was hij een zoon van 
Daniël Sureau, 1629 valet de chambre van de Winterko-
ning, in elk geval was hij vader van Daniel Sureau, chirur-
gijnsleerling: de vader sluit 23 mei 1663 een overeenkomst 
met de meester-chirurgijn Frederik Born om de zoon tot 
chirurgijn op te leiden.31

-  Pieter van Rijp (b3 – 25 september 1663), dat is een bran-
dewijnkoper en herbergier, gehuwd met Elisabeth Mel-
tens van Bracxhoofden, dus een aangetrouwde oom van 
de dopeling.32  <<
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MARIUS  VAN  NIEUWKERK

De rol van de negen vrijboeren

In de zomer van 1962 emigreerde mijn broer Gerrit naar Zuid-Afrika. Nog maar 
net negentien jaar oud stapte hij aan boord van het imposante emigrantenschip 
SS Zuiderkruis. Hij wilde niet in militaire dienst, maar wél de wijde wereld in. 
Zijn keuze voor Zuid-Afrika kwam niet uit de lucht vallen. Zo correspondeerde 
hij met de dochter van een dominee aldaar en was hij lid van de zeer behulpzame 
Christelijke Emigratie Centrale. Aldus kreeg hij huisvesting en banen mét studie 
en goede vooruitzichten. Na de Reserve Bank van Zuid-Afrika koos hij voor het 
vrije ondernemerschap. Hij overleed - te vroeg - in 2009.

De Boerenopstand tegen Willem Adriaan van der Stel (1705-1707) 

1. De VOC vestiging in Zuid-Afrika
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Wat wij toen niet wisten was dat bijna 300 jaar eerder (in 
1671) ene Cornelis Gerritzoon van Nieu(w)kerk hem naar 
Zuid-Afrika was voor gegaan. Die emigratie had ook een 
groot Geloof (Kerk) en Hoop (Werk) en Liefde (Contact)-ge-
halte, want ook hij heeft contacten met bekenden, is nauw 
verbonden met de kerk en kan aldaar via de VOC voldoen-
de werk en huisvesting vinden. Sterker nog, 35 jaar na zijn 
aankomst wordt in juni 1706 bij het Kasteel de Goede Hoop, 
na het luiden van de klok, zijn naam met die van acht andere 
vrijburghers-cum-boeren, oftewel vrijboeren, omgeroepen. 
Dat gebeurt via het voorlezen van een manifest betref-
fende ‘De Negen’ opstandige vrijboeren. Bovendien wordt 
het manifest daarna aangeplakt, in zowel Stellenbosch, 
Drakenstein en Tygerbergen alsmede ‘andere gewoonlijke 
plaatsen’:

De Negen worden voor de derde maal gedagvaard en ge-
daagd om binnen 8 dagen in persoon binnen het Kasteel te 
verschijnen om zich te verantwoorden over hun ‘muitineuse 
lasterschriften tegen de Overheid alhier ...’ Onder die Overheid 
moet dan vooral worden verstaan Gouverneur Willem Adri-
aan van der Stel, tegen wie 63 boeren via een klaagschrift in 
opstand zijn gekomen. De Negen gedaagden willen niet op-
gepakt en tot ‘inkeer’ gebracht worden en zijn ‘gedwongen de 
wildernis in te gaan.’

De Opstand1

Midden zeventiende eeuw besluiten de Heren Zeventien van 
de VOC tot de vestiging van een strategisch gelegen ster-
ke verversingspost op de zuidelijkste punt van Afrika: het 
schiereiland Kaap de Goede Hoop. Eerder heeft de VOC zich 
al de eilanden Sint- Helena (1633) en Mauritius (1638) toege-
eigend. Zij kiezen Jan van Riebeeck als Commandeur. Hij krijgt 
daarmee eerherstel, omdat hij enkele jaren eerder ‘vanwege 
particuliere handel’ was veroordeeld als VOC-koopman in 
Tonkin.

Op 5 april 1652 komt hij in Zuid-Afrika aan en na anderhalve 
maand zwoegen door de bemanning is het vierkante Fort 
de Goede Hoop gereed gekomen. Centrale functie van deze 
VOC-vestiging is de verschaffing van vers voedsel aan de 
passerende schepen van en naar Indië. Van Riebeeck acht 
vrijburgers nodig om daartoe het achterland te bewerken: 
‘VOC-dienaren zullen nooit hard genoeg werken omdat zij hun 
salaris toch wel krijgen’. In februari 1657 verschijnen de eerste 
vrijburgers, die achter de Tafelberg land gaan bewerken en 
vee gaan houden.
De verversingspost is daarmee tevens kolonie geworden. 
Maar de boeren moeten wel hun producten tegen vaste en 
lage prijzen aan de VOC verkopen en zij mogen geen veehan-
del drijven met de inheemsen. De VOC heeft immers een mo-
nopolie en daaruit vloeit het monopolie van de VOC-ambtena-
ren voort. Maar als die daardoor de macht hebben alle handel 
naar willekeur te reguleren, dan kunnen zij ook die macht mis-
bruiken. Van Riebeeck (1652-1662) is daar terughoudend in, 
maar dat kan niet van ál zijn opvolgers gezegd worden.
Bekend is echter van boeren dat zij zich niet álles laten gezeg-
gen. Nog geen jaar na hun komst komen zij al in opstand tegen 
de beperkingen die hen worden opgelegd en zij geven dan 
ook Van Riebeeck onomwonden te kennen: ‘Wij willen géén 
Compagnies’ slaven wezen’. Van Riebeeck ziet wel in dat - om 
de juiste personen als vrijlieden voor de kaap te werven - zij 
niet alleen van hun land moeten kunnen bestaan, maar ook de 
gelegenheid moeten hebben om welvarend te worden. Nieu-
we aanverwante bedrijvigheden worden daarom vaak toege-
staan, mede om de ‘aan de Kaap nypende voedseltekorten te 
verminderen’.
Onder het bewind van gouverneurs Simon van der Stel (1679-
1699) en zoon Willem Adriaan (1699-1707) worden de ontwik-
keling van de landbouwproductie en overige bedrijvigheid 
stevig ter hand genomen. De stad Stellenbosch - Van der Stel 
se Bosch – is daar één van de levendige illustraties van en 
wordt niet voor niets het knappe meisje onder de Zuid-Afri-
kaanse steden genoemd. De keerzijde van hun bewind is wél 

2. Manifest van der Stel
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dat de opbrengsten van die nieuwe ontwikkelingen nogal 
eenzijdig worden verdeeld. Want hun interesse in het verga-
ren van fortuin is namelijk groot, zeer groot. De landgoederen 
Constantia van Simon en Vergelegen van Willem Adriaan zijn 
hier ook nu nog levendige illustraties van.2

Een ander gevolg is - en waarschijnlijk met de vorige verbon-
den - dat de relaties met de Vrijboeren verslechteren. Hoewel 
visiterende VOC-Commissarissen uit de Republiek na verloop 
van tijd gunstiger tegenover de vrijlieden komen te staan en 
begrip tonen voor de problemen waar zij mee te kampen heb-
ben, was het duidelijk dat de Kaapse regeerders geen hoge 
dunk van deze vrijlieden hebben.3 Met name Willem Adriaan 
is weliswaar een groot liefhebber van de natuur, maar ook 
behept met enkele minder prettige regenteske trekken. Zijn 
vaak gebezigde zinspreuken mogen dat voldoende illustre-
ren:
- ‘Willen zy my leren hoe ik regeren zal?’
- ‘... dat eene bedurve gemeente licht te regeren is.’
- ‘Eieren in de pan [=gevangenis] dan komen er gene quade kui-
kens van.’

Bovendien ‘was zijn privaat leven zó onzedelijk, dat hij ’t voor-
lezen der Tien Geboden bij diensten in zijn tegenwoordigheid 
verbood’.
De vrijboeren hebben geen enkele politieke macht, Kaapse 
VOC-dienaren bezetten de belangrijkste posten. Bovendien 
komen de vele landerijen en vee-posten van de Compagnie 
in handen van de grotere ambtenaren, zogenaamd door aan-
koop. Zij worden aldus geduchte concurrenten van de vrijboe-
ren. Illustratief is dat de ‘ambtenarenkliek’ van zeven of acht 
personen - met inbegrip van Willem Adriaan, zijn vader Simon 
en zijn broer Frans - evenveel grond bezit als de helft van alle 
vrijboeren aan de Kaap tezamen! Bovendien worden de mo-
nopolie-touwtjes steeds strakker aangetrokken. Het klagen 
van de boeren blijft echter zonder gevolg en blijkt dus zaaien 
op een kale rots. De vlam slaat in de pan door twee gebeurte-
nissen in 1705. Allereerst kopen begin dat jaar vier vleespach-
ters de rechten voor leveringen aan het garnizoen, leveringen 
waarin de kliek van ambtenaren voortaan in gaan voorzien. 
Voorts stelt Willem Adriaan daarna de lucratieve wijnhandel 
veilig door aan één persoon (Johannes Phijffer) het recht te 
verlenen wijn te verkopen. Die laatste was nota bene een ver-
oordeeld smokkelaar en een handlanger van de gouverneur. 
Dat zijn de druppels die niet alleen de emmers van de vlees-
boeren maar ook die van de wijnboeren doen overlopen en die 
de boeren in elkaars armen drijven.
De vrijboeren trekken ten strijde met onder hen Henning 
Husing, die overigens was opgeklommen van soldaat tot de 
rijkste man van Kaapstad dankzij het vleesmonopolie en dus 
in nauwe samenwerking met de gouverneur. Dat zelfde geldt 
voor Jacob van der Heijden, ook rijk geworden in het systeem 
van vóór 1702. Hun optreden was niet geheel ‘onbevlekt’ van 
eigenbelang4, maar voor de meeste vrijboeren op ’t platteland 
- zoals De Negen – spruit het verzet voort uit uiterste nood. 

In het voorjaar van 1705 besluit een geheim broederschap 
van vrijboeren, buiten de locale overheid om, de grieven door 
middel van een klachtschrift aan de Heren XVII bekend te 
gaan maken, eerst in Batavia en daarna in Amsterdam. Adam 
Tas is een andere opstandeling en ‘de bekwaamste ter penne’. 
Hij wordt aangesteld als secretaris van de broederschap. In 
die tijd start hij ook met zijn - beroemd geworden - dagboek 
dat een rijke beschrijving van het Kaapse gebeuren bevat. Hij 
is overigens in 1697 uit Amsterdam aangekomen en heeft als 
vrijburger zijn intrek genomen bij Henning Husing, zijn oom 
van moederszijde, voor wie hij tevens privé-secretaris ge-
weest zou zijn. Hij is ‘boer’ geworden door zijn huwelijk in 1703 
met ‘een rijke boerinne’, weduwe Elisabeth van Brakel (zie la-
ter).5

Maar liefst 63 boeren ondertekenen het geheime klaag-
schrift. Maar het blijft niet geheim voor de Gouverneur. Zijn 
broer Adriaen is in Indië werkzaam als Raad van dat land . Hij 
seint na aankomst van het stuk in Batavia per ommegaande 
Willem Adriaan in. Deze laat daarop eind februari 1706 een 
aantal vrijboeren - waaronder Tas en Van der Heijden - op-
pakken en gevangen zetten, soms zonder daglicht en bezoek. 
Ondertussen blijft hij thuis zijn overige tegenstanders - met 
name De Negen - ‘te vuur en te zwaard’ vervolgen en bestrij-
den, soms tot de dood er op volgt (zie later). Drie van de Ne-
gen zijn volgens Kolbe overleden in die tijd. Bovendien heeft 
hij onmiddellijk ‘met wortel en stok’ (belonen en straffen) 240 
handtekeningen verzameld ten behoeve van een Kontra-Pe-
titie. Volgens Willem Adriaan een absoluut bewijs van ‘zijn 
rechtvaardige gedrag’, dat de Heren XVII zeker zou overtui-
gen. Een en ander dient bovendien in Amsterdam toegelicht 
te worden door een groepje van vier ‘door hem gedachte 
niet-vijandige’ ondertekenaars - de ‘belhamels’ - waaronder 
Husing. Aldus geschiedt, maar hij overspeelt daarmee zijn 
hand.
De retourvloot vertrekt naar Amsterdam op 31 maart 1706 
met dit groepje, met de Kontra-Petitie en uiteraard ook met 
de Petitie van de vrijboeren. Zij zijn nog niet weg of de twijfel 
slaat toch toe bij Willem Adriaan. Vergeefs probeert hij de re-
tourvloot te achterhalen, maar een sterke zuid-oosten wind 
heeft deze al te ver vooruit geblazen en dat is een ongunstig 
voorteken. Na vier reismaanden komt de vloot op Texel aan. 
Een commissie buigt zich over de stukken en hoort ook Hu-
sing c.s. De uitkomst is dat eind oktober 1706 de Heren Zeven-
tien hun ambtenaren op de Kaap verbieden zich nog ooit met 
handel of landbouw bezig te houden. Bovendien roepen zij 
Van der Stel en een aantal andere ‘dienaren’ uit de kliek terug 
en vervangen hen. De vrijboeren worden in hun optreden ge-
handhaafd en de straf van de bij verstek veroordeelde ‘Negen’ 
wordt niet uitgevoerd (200 rijksdaalders boete, voor vijf jaar 
verbannen naar Mauritius en onbevoegd verklaard om enig 
openbaar ambt te bekleden). De uitspraak bereikt eind febru-
ari 1707 de Kaap en wordt door een diep geraakte Van der Stel 
vertraagd bekend gemaakt. Na vervanging en het nodige dra-
len keert hij in april 1708 terug naar zijn thuisbasis in Lisse.
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‘De Negen’ vrijboeren
Ter ere van het 300-jarig bestaan van de Hervormde gemeen-
te Stellenbosch wordt in november 1986 teruggegaan naar 
het begin: ‘Daar was ’n klein groepie mensen met huisgesinne 
wat al vroeg om onderwys vir hul kinders gevra het. Uit hier 
die mense, 52 in getal, is die eerste gemeente gevorm’.6 De 
gemeente krijgt een enorme impuls door de toetreding van 
een groep Franse Hugenoten, na de herroeping van het Edict 
van Nantes in 1685 door Lodewijk XIV. Tekenend is dat tien 
jaar later alleen al in de kerkbesturen van Stellenbosch en de 
Kaap de helft van de Negen Vrijboeren is terug te vinden. Ken-
nelijk behoren de Negen tot dat groepje van stabiele mensen 
en komen zij door Geloof, Nood en Hoop gedreven regelmatig 
bij elkaar. Peter Kolbe wijst in dit verband op de bijzonderheid 
‘dat van de negen kolonisten die om hun aandeel in ’t complot 
verbannen werden er drie Afrikaners waren [de eersten], drie 
Fransen [de gevluchte Hugenoten] en drie Hollanders [de re-
cent aangekomenen].’ Daarbij wijst hij bovendien nog op ‘de 
verdere eigenaardigheid, dat er één Afrikaner, één Fransman 
en één Hollander gestorven zijn gedurende de vervolging.’
Wie zijn nu precies de Negen op de lijst van Justitie? Daarover 
geeft ‘Die Groot Afrikaanse Familienaamboek’ van Cor Pama 
uit 1983, dat bijna 3000 Afrikaanse families bespreekt, de 
volgende nadere informatie over het jaar van aankomst, de 
naam volgens Justitie en de afkomst:

Vermeldenswaard is dat bij allen hun handtekening staat en 
dat de spelling van die naam soms afwijkt van de namenlijst 
van Justitie. De Kaapse bevolking van Europese afkomst be-
staat in 1691 voor twee-derde uit ‘Nederlanders’, één-zesde 
uit Fransen, één-zevende uit Duitsers en de rest uit Zweden, 
Denen en Belgen.7

In de uitgave ‘Geslagregisters van die ou Kaapse families’ ge-
ven De Villiers c.s. een zéér uitvoerig genealogisch overzicht 

van alle Kaapse families van toen. Daaruit blijkt duidelijk dat 
die families zich steeds méér zijn gaan vervlechten. Opval-
lend bij alle families van de Negen is de sterke verbondenheid 
met het geloof en de agrarische betrokkenheid. Gelet op het 
VOC-selectiebeleid van destijds verbaast dat uiteraard niet. 
Opvallend is voorts dat een aantal van de vier ‘Nederland-
se’ families elkaar al kenden vóór de emigratie naar de Kaap 
- vaak weer via de kerk en werk (zie hierna). Voor een nadere 
genealogische blik richten wij ons daarom op deze vier fami-
lies, zonder de betekenis van de anderen te onderschatten. 
Met name bij de familie van Nie(u)(w)kerk zullen wat meer de 
specifieke familieachtergronden belicht worden, aangezien 
tot nog toe het verband tussen de familie in Nederland en die 
in Zuid-Afrika niet duidelijk was.
Wat dit betreft over de Fransen nog het volgende. Na de her-
roeping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV in 1685 zijn 
de Hugenoten persoonlijk vogelvrij en staan zij voor de keuze 
óf terugkeren naar de Moederkerk óf vasthouden aan hun pro-
testantse geloofsovertuiging en emigreren. Dat laatste doen 
maar liefst 300.000 van hen tot 1710, waarvan er 70.000 kiezen 
voor de Republiek. Via VOC-beleid reizen er in 1688 alleen al 
156 door naar de Kaap, voornamelijk gezinnen. Tien jaar later 
bedraagt dat aantal ruim 200 en uiteindelijk 270. Thans zijn er 
nog 40 Hugenoten-namen ‘in leven’ in Zuid-Afrika.

Van Cornelis van Nijkercken naar Cornelis van 
Nie(u)kerk

De familie
Wij volgen eerst het spoor terug via de mondelinge overle-
vering binnen mijn Westlandse - agrarische en protestante 
- familie. Deze familieJJ brengt ons begin zeventiende eeuw 
bij de familie van, onder andere, Willem Folkertsz en Corne-
lis Folkertsz van Nijkercken te Neerlangbroek in de provin-

Jaar Naam Afkomst

I De Afrikaners 
1656 Jan Elbertsz Vader: Hendrik (Heinrich), ‘adelborst uit Osnabrück’
1656 Claas Elbertsz Idem
1671 Cornelis van Nieukerk ‘Waarschynlik van Nykerk op die Veluwe’

II De Fransen 
1688 François du Toit Van Rijssel/Lille. Du Toit = ‘van die Dak’
1688 Guilliam du Toit Idem, ‘Guillaume’
1688 Hercules des Pre Van Kortrijk. Du Preez = ‘van die Weide’

III De Hollanders 
1686 Marten van Staden Van Haarlem, ‘Maarten’
1698 Jacobus van Brakel Vader: Adriaan, van ’s-Hertogenbosch; 1698 overleden
1699 Willem van Zeil Dorp in Zuid-Holland. Handtekening: Willem van Zijl

3. Afkomst van de Negen
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cie Utrecht, vlak onder Doorn en Leersum. Illustratief hierbij 
is dat, toen mijn opa Gerrit in het begin van de oorlog moest 
evacueren, hij verhuisde naar ‘de boer [de Geer] in Leersum’, 
waar hij in 1950 overleed.8 Later in de oorlog dook mijn vader 
daar onder. Die omgeving was binnen de familie dus bekend 
en vertrouwd. Een tweede kenmerk uit die overlevering be-
treft de familienaam in relatie tot het geloof: de Van Nie-
kerk-tak zou vooral rooms-katholiek zijn (gebleven) en aan-
vankelijk met name in en rondom de stad Utrecht verkeerd 
hebben. Later werd dat vooral het westen van de provincie 
Utrecht en de provincie Zuid-Holland.9 De van Nieuwkerk-tak 
zou daarentegen voornamelijk protestant zijn (geworden).
De genoemde Cornelis Folkertsz van Nijkercken is in 1640 
armmeester en in 1642-1643 diaken van de Hervormde (= Ge-
reformeerde) Gemeente Neerlangbroek. Diaken is hij samen 
met ouderling Conradus (Coenraad) Borre van Amerongen, 
heer van Sandenburg en van Utrechtse adel. Cornelis is later 
ook nog vele malen ouderling en tevens schepen. Hij is van be-
roep zowel timmerman als pachter van landerijen onder Neer-
langbroek, waarop hij onder andere boekweit verbouwt. Wil-
lem Folkertsz is óók ouderling (1668,1673) en schepen (1677) 
en pachter van een aantal landerijen. Zij behoren tot een fa-
milie van Nijkercken, die zeker vanaf begin 1640 ruim honderd 
jaar functies bekleedt in het kerk- en het openbare bestuur 
van Neerlangbroek en omgeving:10

Enkele familieverbanden zijn: Aelbert wordt rond 1682 via 
zijn kinderen op latere leeftijd financieel gesteund door dia-
ken Marten van Staden te Doorn, die in 1686 naar Zuid-Afrika 
emigreert (zie later). Cornelis zorgt via zoon Gerrit Cornelisz 
en kleinzoon Cornelis Gerritz voor de link naar Zuid-Afrika11. 
Willem is de link naar het Westland.
Vader van dit gezin is Volcken Rijcksz, nog zonder de ‘fami-
lienaam’ Van Nijkercken. Ook hij is timmerman en pachter te 
Neerlangbroek. Zijn vader is Rijck Volckensz en zijn grootva-
der Volcken Rijcksz die ‘oudt omtrent seventich jaeren’ attes-
teert in 1573, op verzoek van de Heer van Moersbergen. Hij 
zou dus omtrent 1503 geboren zijn en als ‘aartsvader’ circa 16 
generaties hebben nagelaten.

De achternaam
De achternaam verwijst naar een plaats die haar naam te 
danken heeft aan een ‘Nieuwe Kerk’. Alleen al in Nederland 

zou dat ruim tien plaatsen kunnen betreffen.12 Wij beschou-
wen de plaats Nijkerk als hoogste kandidaat, vanwege zowel 
de naamgeving, als de geschiedenis en de geografie. Nijkerk 
ligt op 28 kilometer afstand ten noorden van Neerlangbroek 
en 25 van Doorn – makkelijk op loopafstand van een dag dus. 
De naam Nijkerk betekent Nieuwe Kerk en men gaat er van 
uit dat de kerk aldaar gesticht is als dochterkerk van die van 
Putten, in elk geval vóór 1313. Als grensplaats van het Hertog-
dom Gelre en het Sticht [Utrecht] is Nijkerk regelmatig strijd-
toneel van oorlogen met dito verwoestingen. Ook zijn andere 
regelmatige rampen de stad niet bespaard gebleven: over-
stromingen vanuit de Zuiderzee en hevige branden. In 1421 
brandt de kerk af en bij de stadsbrand van 1540 wordt de ge-
hele stad verwoest. Die laatste ramp zou alleen al een reden 
geweest kunnen zijn om die stad voor het platteland (rond 
Neerlangbroek) te verruilen. Nadere gegevens zijn hierover 
echter (nog) niet bekend.
Naast deze factoren is er ook nog een godsdienst-politieke 
ontwikkeling in de zestiende en zerventiende eeuw van be-
lang voor de omgeving. De kerk van Neerlangbroek behoort 
in de middeleeuwen tot het bezit van het Utrechtse Dom-
kapittel. Bij plakkaat van 26 augustus 1581 wordt door de 
Staten van Utrecht de uitoefening van de rooms katholieke 
eredienst in het Sticht echter verboden en de gereformeer-
de leer als énige publieke kerk erkend. Maar de wereldlijke 
leer (met veel libertijnse regenten) zet weinig kracht achter 
dit hervormingsproces. Daarom wordt een ‘visitatie-com-
missie’ ingesteld die in 1593 ook Neerlangbroek en omgeving 
bezoekt.13 Dertien jaar later, tijdens de eerste provinciale sy-
node van de Utrechtse kerk in 1606, kan de toenmalige pre-
dikant van Neerlangbroek melden ‘dat het gehoor tamelick is 
ende aanwast’. Als uitvloeisel van de Synode van Dordrecht in 
1619 worden de touwtjes van de nieuwe kerk strakker aange-
trokken. Vanaf 1648 begint de gemeente ‘in ordre gebracht te 
worden, daer sij wel dertigh of veertigh jaren daer te voren in 
eenen seer jammerlicken staet was geweest’. Vanaf toen ging 
het duidelijk voorspoediger met de gereformeerde gemeen-
te: waren er in 1640 nog maar achttien communicanten, tien 
jaar later waren het er al zestig.
Een andere ingrijpende gebeurtenis voor de regio is de geo-
politieke situatie. De Republiek is in die tijd vele malen in 
(zee-)oorlog met Engeland en in 1672 voegen zich daar Frank-
rijk en de bisdommen van Münster en Keulen bij: het Ramp-
jaar. De Franse koning Lodewijk XIV blijkt niet alleen in eigen 
land huis te kunnen houden (zoals later onder de Hugenoten), 
maar óók in ons land. Dr. F.C. de Rooy tekent op dat ‘De Fran-
se bezetting van juni 1672 tot november 1673 velen het leven 
heeft gekost. Het dorp Neerlangbroek heeft zózeer geleden 
dat het ruim een halve eeuw niet meer voor komt in de Res-
tantenlijsten14, wat er op duidt dat men gewoon geen restan-
ten meer heeft!’15 Uit de notulen van de kerk blijkt bovendien 
dat van 31 augustus tot 5 oktober 1673 ‘vanwege de plunde-
ringen der franschen geen dienst kunnen gedaen worden.’ 
Ook worden belangrijke documenten en geld en goederen ‘... 
wegens den oorlogsgevaren in bewaringe gedaan tot Wijck 

1.  Aelbert Volkensz vNK timmerman en schepen te Doorn, koper van  
 ‘coorn op ’t veld’

2.  Cornelis Folkertsz vNK timmerman NLB, pachter, armmeester,   
 schepen, diaken, ouderling

3.  Gerrit Volkertsz vNK timmerman NLB, pachter en kerkmeester
4.  Willem Folkertsz vNK pachter diverse landerijen, schepen, ouderling
5.  Aert Volkertsz vNK timmerman NLB, pachter, ouderling
6.  Maeijchie Volkerts vNK NLB, begraven 1688
7.  Gerrichje Volkerts vNK NLB, derde huwelijk met Jan Gerritz van   

 Velpen [Vulpen], diaken
8. Rijckje Volkens vNK Doorn, weduwe in 1692 van Jan Janz van   

 Velpen [Vulpen]

4. Van Nijkercken (vNK) in Neerlangbroek (NLB) en omgeving
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[bij Duurstede].’ Kennelijk was dáár de dreiging minder groot. 
Luc Panhuysen schrijft hierover: ‘Het hele platteland heeft 
voortdurend blootgestaan aan foeragerende en passeren-
de compagnieën. De bruutheid van de soldaten is hier groter 
dan in steden.’16 De verwoestingen betekenen echter ook dat 
er nauwelijks directe gemeentelijke registers van het dorp uit 
de zeventiende eeuw beschikbaar zijn voor genealogisch on-
derzoek en dat andere -secundaire- bronnen gebruikt moeten 
worden.
Uit die onvolledig aanwezige boeken van de kerk valt wel op 
te maken dat de achternaam van de familie van Nijkercken 
voor het éérst in de kerk door de dienstdoende dominee 
genoteerd wordt in 1666, als ‘Anthoni Cornelisz van Nieuw-
kercken’ tot diaken wordt benoemd. Hij is de broer van Ger-
rit Cornelisz (de vader van de ‘Zuid-Afrika-ganger’ Cornelis 
Gerritsz).

Cornelis Gerritsz Van Nijkercken17

Cornelis zet volgens Pama deze handtekening in Zuid-Afrika. 
Duidelijk is dat hij voluit de Hollandse familienaam gebruikt. 
Ook zijn zoon wordt in 1727 nog voluit Gerrit van Nieuwkerken 
genoemd. In de juridische stukken van de Opstand is het van 
Nieukerk en in het latere nageslacht van Niekerk.
Villiers en Pama vermelden dat in 1671 twee broers, Dirk en Ja-
cob van Niekerk en een ‘seun’ Cornelis naar de Kaap gekomen 
zijn als kolonisten. ‘Dis nie seker of Cornelis ’n seun van een 
van die twee broers was nie’. De twee broers keren later weer 
terug, maar Cornelis blijft en wordt de stamvader van de Van 
Niekerks in Suid-Afrika. ‘Die name Dirk en Jacob kom nie voor 
onder die name van die kinders of kleinkinders van Cornelis 
nie’. Kennelijk zijn het eerder neven dan broers van Cornelis, 
hoewel zij als broers ook gebrouilleerd uit elkaar hebben kun-
nen gaan: zij gingen en Cornelis bleef - in vele opzichten dus 
‘his own man’.
Hoe oud is Cornelis? Hij is oud en zelfstandig genoeg om 
eerst mee te gaan en daarna te blijven, maar nog wel ’n seun – 
of een jongen. Nu is een jongen in de zeventiende eeuw al re-
delijk zelfstandig: elk VOC-schip heeft een paar scheepsjon-
gens aan boord, jongens tussen de 10 en 17 jaar oud. Michiel 
de Ruyter begint op zijn elfde als scheepsjongen. Nemen wij 
de leeftijd van 11 tot en met 16 voor Cornelis, dan zou hij tus-
sen 1655 en 1660 geboren zijn. Hij trouwt in 1691 met Maria 
van de Westhuijsen en dan zou hij zo’n 31 á 36 jaar zijn, terwijl 

5. De Kerk van Neerlangbroek (1732)

6. Handtekening Cornelis van Nijkerken
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de gemiddelde bruidegom van die tijd zo’n 30 jaar is. Hij over-
lijdt in 1710, dus nog géén 60 jaar oud, hetgeen mogelijk ver-
klaart waarom hij niet is ‘afgeschreven’ bij de Schutterijen, 
zoals daar toen gebruikelijk na het zestigste jaar.
Cornelis’ vader is Gerrit Cornelisz van Nijkercken, vermeld 
vanaf 1657 te Neerlangbroek en Doorn. Vermoedelijk is 
hij een eerste keer getrouwd in Neerlangbroek (gegevens 
huwelijk onbekend), waar hij enige landerijen pacht en ge-
bruikt. In 1662 is hij woonachtig in Doorn, waar hij vanaf 1669 
wordt vermeld als getrouwd zijnde met de weduwe van Teu-
nis Stevensz van Leersum: Grietgen Gerritsdr Spijcker. Ger-
rit van Nijkercken volgt de eerste echtgenoot van Grietgen 
op als waard/herbergier van het huis ‘De Vergulde Engel’ in 
Doorn.18 Deze verbintenis opent letterlijk en figuurlijk het 
leven van deze van Nijkercken-tak naar de ‘wijde wereld’ en 
in het bijzonder naar Zuid-Afrika. Zij zorgt voor heel wat re-
levante informatie en contacten. Net als via een emigratie-
centrale in 1962, komt men zo te weten hoe over de grenzen 
de hazen lopen. Allereerst is de broer van Teunis in 1640 in 
dienst geweest van de VOC. Grietgen’s broer Cornelis woont 
in Amsterdam en is mede-erfgenaam van Teunis. Op het 
sociale en kerkelijke vlak zijn de verbindingen ook hecht. 
Teunis van Leersum laat uit zijn huwelijk met Grietgen ze-
ven kinderen na. De oudste heet Steven en wordt geboren 
rond 1650. Hij trouwt in 1673 met Maria Cornelis Volkertsdr 
– de zuster van zijn stiefvader Gerrit Corneliz en weduwe 
van Peter Ponsz van Velpen. Het zesde kind is een dochter 
en wordt geboren rond 1660. Zij heet Aletta. Bijzonder is 
dat Cornelis Gerritsz met zijn vader Gerrit Cornelisz (haar 
stiefvader) bij haar familie in Doorn is komen wonen en dat 
zij van ongeveer de zelfde leeftijd zijn. Zij hebben mogelijk 
daardoor als ‘broer en zus’ een hecht contact opgebouwd en 
ook na het vertrek van Cornelis kennelijk goed onderhouden 
via de post (die wél minstens vier maanden onderweg is). 
Want als begin jaren 1690 Cornelis’ eerste kind en dochter 
gedoopt wordt, dan noemen zij haar .... Aletta! Hun tweede 
kind is een zoon die – minder verrassend – Gerrit wordt ge-
noemd. Aletta blijkt ook de oogappel van anderen, want bij 
de doop in 1685 van zoon Wilhelmus (= Willem) van Maarten 
van Staden in Doorn is Aletta getuige. Deze Van Staden helpt 
als diaken Aelbert Volkertsz van Nijkercken (zie hiervóór) en 
is in Zuid-Afrika een opstand-kompaan van Cornelis Gerritsz.
Cornelis vestigt zich In Zuid-Afrika ten noord-oosten van 
Kaapstad, bij Tygerbergen.19 Zijn boerderij staat bij Elsies 
Kraal, vlak bij het huidige Bellville en min of meer op de grens 
van de drie toenmalige Kaapse districten Kaap, Stellenbosch 
en Drakenstein. Als landdrost Joannes Starrenburg op 2 okto-
ber 1706 met 16 à 20 soldaten op pad gaat om hem en ande-
ren ‘in donkere gevangenissen te werpen’ dan blijkt Cornelis 
‘al vort na Drakenstijn’, en verder. Hij overlijdt in 1710 en wordt 
begraven in Tygerbergen.

‘Die Van Niekerks is een van die ou families, besonder talryk 
en verspreid oor die hele land. Vroeg reeds het verskeie fami-
lies hulle in die Noord-Weste gevestig, ander het na die oost-

like grens-distrikte uitgewyk en gevolglijk het baie aan die 
Groot Trek deelgeneem’.20

Heden ten dage is Marlene van Niekerk (geboren op de boer-
derij - plaas - Tygerhoek bij Caledon) niet alleen in Zuid-Afrika, 
maar ook in Nederland een gevierd schrijfster.21 In de wijnboe-
ren-bedrijfstak houden de broers James (viticulture) en Hansie 
(marketing) van Niekerk met zoon Barry (winemaking) de vlag 
hoog, sámen met hun vrouwen Ingrid en Carol (guesthouse). 
Dat gebeurt op hun mooie wijn-landgoed van 105 hectare, dat 
tussen Stellenbosch en het dorpje Klapmuts ligt in Knorhoek 
(‘De plaats waar de leeuwen knorren’). Het landgoed stamt uit 
1694 en sinds het midden van de negentiende eeuw is nu al de 
zesde generatie van Niekerk aan het bedrijf verbonden.22

Streekgenoot Maarten van Staden maakt óók de 
oversteek (1686)

Maarten (Marten) zet volgens Pama deze handtekening 
(zie figuur 6) in Zuid-Afrika. Hij is rond 1636 geboren in de 
omgeving van Haarlem/Bloemendaal/Overveen. Hij wordt 
hovenier en is mogelijk verwant aan de van Staden-familie 
die als ‘Hoveniers ten Hove’ niet alleen in de zeventiende en 
vroege achttiende eeuw de bewoners van de buitenplaatsen 
in de Vechtstreek bedient, maar ook de Oranjes in binnen- en 
buitenland.23 Hij trouwt twee keer. Zijn eerste huwelijk is met 
Margaretha (Maria) Ernstdr van Amerongen in de vroege 
jaren 1670. In 1675 wordt hun zoon Martinus geboren; Maria 
overlijdt dat zelfde jaar, waarschijnlijk in het kraambed. Maar-
ten hertrouwt in 1677 met Catharina Willems in Werkhoven, 
nog geen vijf kilometer van Neerlangbroek. Zij is afkomstig 

uit Giessen-Nieuwkerk - bij Gorcum - en is daar geboren rond 
1647. Maarten is hovenier op verschillende plaatsen: rond zijn 
huwelijk in Werkhoven (1675-1680) en daarna in Doorn (1680-
1685) bij het ‘huys te Doorn’. Dat is in die tijd in bezit van Caius 
Laurentius Barthram, zoon van de graaf van Broeckdorff. Het 
huis ligt om de hoek van de kerk van Doorn waar hij - zoals ver-
meld - diaken is. In 1685 besluit hij met zijn gezin te emigreren 
naar Zuid-Afrika. Zijn zesde kind Willem is dan net geboren en 
met alle kinderen komen Maarten en Catharina in 1686 aan 
in Kaap de Goede Hoop. Het gezin groeit in het nieuwe land 
aan tot de volgende 9 kinderen: Martinus (1675), enig kind uit 
eerste huwelijk, Maria (1678), Maurits Louis (1680), Johannes 
(1681) (=Jan), Caspara (1683), Willem (1685, gedoopt 15 maart 
te Doorn met als getuige Aletta van Leersum) en in Zuid-Afri-
ka Elisabeth (1688), Elisabet (1690) en Petronella (1692).

7. Handtekening Maerten van Staden
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Martinus uit het eerste huwelijk gaat dus mee met het gezin 
naar de Kaap. In 1705 verklaren vader en stiefmoeder in hun 
testament dat hij in woord en daad zóveel betekent voor de 
familie, dat hij bij hun overlijden een zelfde kindsdeel als de 
anderen krijgt.
Aan Marten wordt in 1687 als boer de plaats Bloemendal in 
wat later het Simondiumdistrict van Drakenstein (nu Paarl) 
zou worden, aan hem toegekend. Een tweede boerderij, Over-
veen (ongeveer 50 hectare), is op 28 april 1695 aan hem over-
gedragen. Opvallend zijn de naamkeuzen van de plaatsen, die 
direct naar zijn herkomst verwijzen.24 Hij wordt - eervol - di-
verse keren één van de heemraden van Drakenstein. In 1703 is 
hij ook nog eens ouderling. In 1705 volgt de Opstand, die hem 
op de vlucht jaagt. Er zijn geen berichten over gevangenne-
ming, zoals bij enkele anderen van de Negen Vrijboeren, waar-
onder Jacobus van Brakel (hierna). Volgens de registers van 
Drakenstein overlijdt Marten in 1716 (rond de 80 jaar oud) en 
Catharina een jaar later (rond de 70 jaar oud).
Zoon Willem heeft een dochter Anna die in 1738 trouwt met 
Johannes van Nieukerk, voor wie dit zijn tweede huwelijk is. 
Hij is het derde kind van Cornelis Gerrits van Nieukerk en Ma-
ria van der Westhuijsen, na Aletta en Gerrit; hun jongere kin-
deren zijn Petrus, Helena en Bernardus.

Het trieste einde van familie Jacobus van Brakel 
(1707)
In het Groot Familieboek van Pama staat deze handtekening 
van vader Adriaan Willemsz van Brakel. Hij is geboren in 1640 
en afkomstig uit ’s-Hertogenbosch. In 1670 trouwt Adriaan in 

Zuid-Afrika met Sara van Rosen-
dael (geboren circa 1650). Zij krijgen 
veertien kinderen, waarvan echter 
meer dan de helft voortijdig over-
lijdt. Naast Elisabeth (1674), Maria 
(1677) en Hermanus (1688) worden 
er onder andere drie Jacobussen ge-
doopt - respectievelijk in 1676, 1679 
en 1681. Dit laatste jaar houden wij 
aan als het geboortejaar van ‘onze’ 
Jacobus. Vader Adriaan is volgens 
Pama aanvankelijk veeboer, maar 
wordt later ‘suikerbierbrouer’. Hij 
is enkele malen ouderling van de 
Kaapse gemeente en ‘’n welgestelde 
man die onder meer ses skilderye 
besit het’. Zijn vrouw Sara overlijdt 
in 1690 en hijzelf in 1698. Zonen 
en dochters delen daarna in de 
welstand, want niet alleen Jacobus 
en Hermanus bezitten later landerij-
en maar ook zus Elisabeth blijkt een 
‘rijke boerinne’. In 1703 trouwt zij als 
weduwe met Adam Tas, die volgens 
zijn tegenstanders met dit huwelijk 

‘met de neus in de boter gevallen is’. Zij krijgen vier kinderen; 
op 40-jarige leeftijd (1714) ontvalt zij hem.
Voor Jacobus loopt het leven triest af, blijkens een uitvoerige 
beschrijving van Peter Kolbe. Na het overlijden van zijn vader 
trouwt hij in 1702 met Margaretha Elberts, een zus van Jan en 
Claas Elberts, de latere Opstand-kompanen van Jacobus. Zij 
is in 1686 gedoopt en dus bij haar trouwen 16 jaar, met een 
bruidegom van 21 jaar. In 1705 is Jacobus één van de Negen 
vrijboeren in opstand én op de vlucht. In opdracht van de Gou-
verneur worden zij gezwind gezocht door landdrost Starren-
burg met zijn mannen. Deze doet begin oktober 1706 verslag 
aan Van der Stel over een vergeefse poging ‘tegen den dagh 
Cornelis Nieukerk bij Elsies kraal en Jacob van Brakel bij Mod-
dergat te knippen.’ Die blijken echter ‘dien selfden nagt al vort 
na Drakenstijn’, richting Willem du Toit en Hercules des Pre 
en van daaruit verder naar de in het noorden gelegen Vier-
en-Twintig Riviere (‘wegens de vele beeken en rivieren aldus 
genaamt’), een onherbergzaam gebied boven het huidige Jo-
hannesburg.
Enkele maanden later is het wél raak bij Van Brakel en ook bij 
Des Pre. Begin februari 1707 wordt hij met Des Pre opgepakt 
terwijl hij ‘bezig was, Koorn en Tarwe voor zijn huis schoon te 
maken’. Misschien is het nieuws uit Amsterdam over de ver-
oordeling (in oktober 1706) van de Gouverneur en zijn entou-

8. De van Niekerk Street dwars op de Van Der Stel Street in Belville

9. Handtekening Adriaen van Brakel
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rage, met inbegrip van de landdrost, al doorgedrongen en is 
men minder voorzichtig geworden. Net als in Indië kent men 
ook hier het verschijnsel dat geruchten - op de wind gedra-
gen - vaak sneller reizen dan de schepen.25 De officiële brief 
komt namelijk pas eind februari aan. Maar waarschijnlijker is 
dat zijn thuís speelt: zijn vrouw is ‘grof zwanger’ en zijn zoon-
tje van drie jaar ‘dodelijk krank’ aldus Kolbe. In elk geval laat 
de landdrost de huisraad kort en klein slaan en neemt hij de 
twee gevangenen mee naar de Kaap, waar zij meteen veroor-
deeld en gevangen gehouden worden. De vrouw van Jacobus 
reist hem in paniek met haar zieke zoontje achterna, maar kan 
niets meer voor haar man doen. Na aankomst moet het zieke 
kind ‘den laatsten tol aan de natuur betalen. De moeder had 
zodanigen schrik gezet, dat zij van een dood kind in de kraam 
quam, en zy omtrent vierentwintig uren, na dat zy verlost was, 
den geest gaf’.
Jacobus volgt een half jaar later zijn vrouw en kinderen (zij 
is naar naar schatting nog maar 20 jaar en hij 25 jaar), ‘’t welk 
aan de Kaap als de vruchten van ’t jammerlijk woeden van den 
Heer Gouverneur en den Landdrost wierd aangezien’.

Berouw en vreugde bij Willem van Zijl

Blijkens het boek van Pama tekent Willem niét met de korte 
ei uit de Kaapse gerechtelijke stukken, maar met de lange ij. 
Willem is in 1668 geboren in de omgeving van Delft.26 Zijn 
achternaam is waarschijnlijk ontleend aan het riviertje de 
Zijl, een zijarm van de Oude Rijn bij Leiderdorp en stromend 
naar de Kagerplassen. Hij volgde een opleiding tot hovenier 
en kwam voor zijn werk in Amsterdam te verkeren. Daar ont-
moette hij Christina van Loveren, met wie hij op 12 november 
1694 in ondertrouw gaat. Hij is dan 26 jaar en zij 21. Kort na het 
huwelijk verhuist het echtpaar - waarschijnlijk vanwege het 
werk – naar het Haarlemse waar in 1695 hun eerste kind, Wil-
helmina, geboren wordt. Hun tweede kind, Albertus, ziet twee 
jaar later in Velsen ten noorden van Haarlem het levenslicht, 
een gebied met veel buitenplaatsen en blekerijen. Kennelijk 
lokt de verdere wijde wereld toch nog meer, mede door de 

verhalen van Willem’s broer Frans, die als soldaat in dienst is 
van de VOC. Via hem horen zij dat passagiers naar Zuid-Afrika 
een vrije overtocht krijgen, op voorwaarde dat zij ten minste 
15 jaar (als boer) op de Kaap verblijven. Zij vertrekken met 
hun twee kinderen op 22 september 1698 vanuit Texel naar 
de Kaap, aan boord van de Drie Croonen. Dat gaat in een vloot 

van zeven schepen. Dat de tocht zwaar is blijkt wel uit het feit 
dat maar liefst 27 opvarenden gedurende de tocht overlijden. 
Na bijna vier maanden komen zij op 23 januari 1699 in Kaap 
de Goede Hoop aan. Willem gaat aanvankelijk aan de slag als 
‘onderbaas tuinman’ in dienst van de VOC op de plaats ‘Rus-
tenburg’ nabij Rondenbosch. In 1700 krijgt hij twee erven aan 
de Langstraat in Kaapstad. Binnen drie jaar is hij vrijburger 
en verwerft hij het prachtige wijnlandgoed ‘Vrede en Lust’, 
voor de helft in 1702 en later de rest. Hij gaat daarvoor wel 
een schuld aan. Het gezin groeit snel en telt uiteindelijk negen 
kinderen: Wilhelmina (1695), Albertus (1697), Johannes (1700), 
Hendrina (1701, jong overleden), Gideon (1703), Pieter (1706), 
Hester (1708), Christina (1709) en Johanna (1718). Alle vier zo-
nen nemen deel aan de Grote Trek - mede omdat er steeds 
minder gronduitbreiding mogelijk is voor de landbouw - en 
zij worden de stamvaders van een uitgebreid Zuid-Afrikaans 
nageslacht. Vader Willem ontwikkelt zich tot een invloedrijk 
burger met vooral een nadruk op de militaire - en gezagsas-
pecten van het leven. In 1703 wordt hij bevorderd tot luite-
nant, onder bevel van Captain Hercules des Pre, en in 1706 
wordt hij Heemraad.

In dat zelfde jaar ondertekent Willem echter óók de petitie 
tegen Van der Stel. Dat brengt hem als ‘semi-gezagsdrager’ 
in een moeilijk parket: loyaal met de opstandige boeren óf lo-
yaal met het verfoeide gezag? Zoals eerder vermeld gebruikt 
de gouverneur ‘wortel en stok’ om rond de 240 tegenhandte-
keningen te verzamelen, die zijn beleid ondersteunen. Daar-
onder is zelfs die van Willem van Zijl. Komt dat door zware 
dreigementen, zoals bij Klaas van der Westhuijsen (zwager 
van Cornelis van Nieukerk) die drie maanden vastgehouden 
wordt met als dreiging om als banneling naar Mauritius te 
moeten vertrekken óf komt dat door zware misleiding via 
list en bedrog: ‘De attestatie van de 240 burghers betreft 
niets anders dan dat de Heer Gouverneur een eerlijk man is, 
op wien men niets wist te zeggen’. In elk geval vermeldt Kolbe 
dat Willem op 19 februari getuigt vóór Van der Stel en binnen 
de kortste keren berouw toont en zich (op 24 februari) weer 
solidair verklaart met de vrijboeren. En dat betekent dat hij 
net als de anderen van de Negen moet onderduiken om ver-
volging te ontlopen. Hij kiest de bush van ‘Vier-en-Twintig Ri-
viere’.
Halverwege 1707 kan hij naar zijn gezin terugkeren. Hij breidt 
zijn bedrijven succesvol verder uit en spant zich ook in voor 
de gemeenschap, wat hem in 1719 de felbegeerde positie van 
Heemraad oplevert. Willem overlijdt in 1727.

Besluit

Met de voortijdige terugkeer van Willem Adriaan van der Stel 
naar Lisse eindigt de Opstand tegen hem. Vlak voor zijn ver-
trek spreekt hij nog met Peter Kolbe. Hij blijkt nog steeds zéér 
verongelijkt en gegriefd te zijn en zegt dat de opstand tegen 
hem ‘uitsluitend een boere-beweging was, uit boere-grieven 
voortgesproten’ en ‘... dit hebben de boeren mij gebakken’.

10. Handtekening Willem van Zijl
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Hij zag niet in dat hij hen zélf tot eenheid heeft gesmeed, 
overduidelijk een eenheid tégen hem zelf. Zij hebben eerder 
meer dan minder zelfbewustzijn gekregen. Twee eeuwen 
later zou dat zelfbewuste ook tot uiting komen in het Britse 
parlement. Boris Johnson verhaalt in zijn recente boek over 
Winston Churchill, dat deze voormalige Boerenoorlog-corres-
pondent in zijn eerste toespraak in het Lagerhuis ongewoon 
vóór de Boeren is: hij hoopt dat hij ‘zou vechten als ik een Boer 
was’, tegen Engeland dus. Een ander duidelijk gevolg van de 
Opstand is dat de uitgeweken boeren het voorland hebben 
geschapen voor de latere en veel vrijere ‘Trekboeren’. Maar 
dát is een andere geschiedenis.
Uit dit onderzoek blijkt verder dat de Europese immigranten 
van Zuid-Afrika nauw met elkaar optrekken en de families 
zich met elkaar vermengen. Daarnaast blijken de relaties met 

het thuisland belangrijk en blijvend. Dat komt ook tot uiting 
in de relaties die bijvoorbeeld de Nederlandse ‘thuisfamilies’ 
vóór, tijdens en na de emigratie van hun familielid onderling 
blijken te hebben.
Tenslotte blijkt dat zowel zo’n 350 jaar als 50 jaar geleden 
de Nederlandse emigratie naar Zuid-Afrika - oftewel de 
Zuid-Afrikaanse immigratie uit Nederland – een groot Geloof 
en Hoop en Liefde gehalte heeft. Geloof uiteraard via de kerk, 
Hoop via het vooruitzicht op werk (boer) en voorspoed en 
Liefde jegens familie en vrienden, thuis én uit!

Dankwoord
Dit artikel draag ik ter nagedachtenis op aan mijn broer Gerrit van Nieuw-
kerk (1943-2009) en aan zijn familie. Grote dank gaat uit naar vele contac-
ten in Zuid-Afrika en Nederland.
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HARMEN  SNEL

Het bewogen leven van Christiaan Hansen, 
konstabel bij de VOC

Duizenden mannen en vrouwen uit Noord-West Europa hebben zich in de 
zeventiende en achttiende eeuw gevestigd in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden.1 Nog eens duizenden hebben zich aangemeld om mee te varen 
met de VOC-schepen naar Nederlands Oost-Indië. Een goed betaalde, maar 
gevaarlijke reis. De zee en dus de reis was niet te voorspellen, ziekten aan 
boord lagen op de loer. Om nog maar niet te spreken over verschrikkingen die 
men, eenmaal aangekomen in Azië, het hoofd moest bieden. Koortsen, malaria, 
oorlogen, ongelukken en ga zo maar door. Precieze sterftecijfers zijn niet bekend, 
maar het is duidelijk dat een groot deel van de opvarenden van de VOC hun 
vaderland nooit terugzag.

1. Het Oost-Indisch Huis aan de Oude Hoogstraat in Amsterdam, de plek waar alle opvarenden van de VOC kamer Amsterdam zich moesten melden 
(Beeldbank SAA).
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Dit artikel gaat over slechts één van hen, Christiaan Hansen 
(circa 1722-1779), een ware overlever. Hij tekende over een pe-
riode van 35 jaar maar liefst voor 14 reizen en is met dat aantal 
reizen mogelijk recordhouder. Of zouden er schepelingen zijn 
die nog langer in dienst waren of vaker heen en weer zeilden?2

Toen Christiaan in 1755 in Amsterdam in het huwelijk trad 
was dat een mooi voorbeeld van trouwen binnen dezelfde 
beroepsgroep. Zijn Amsterdamse schoonfamilie bestond na-
melijk al generaties uit Amsterdamse vrouwen die Noordse 
zeelui huwden. De parenteel aan het eind van dit artikel illus-
treert dat overduidelijk.

Christiaan Hansen van Bornholm

Christiaan Hansen werd geboren op het Deense eiland Born-
holm omstreeks 1722. Over zijn jeugd of afkomst is niets be-
kend, of het zou moeten zijn dat hij mogelijk op 23 juli 1724 
in Nyker op dat eiland als zoon van Hans Anderson werd ge-
doopt.
Christiaan verliet, zoals zoveel van de bewoners van Born-
holm, zijn geboorte-eiland om zijn geluk elders te beproeven. 
De keuze voor de Republiek met haar blijvende vraag naar 
zeelieden voor de oorlogsschepen van de diverse Admiralitei-
ten, de koopvaardij, WIC en VOC was een logische optie voor 
Christiaan. In de achttiende eeuw dienden ongeveer 400 man-
nen van Bornholm alleen al in de VOC. Op 6 november 1744 
begon Christiaans eerste reis voor de VOC met de Eendracht 
voor de kamer Enkhuizen naar Batavia. Zijn eerste functie aan 
boord voor de VOC was busschieter, een ervaren matroos die 
daarnaast een kanon moest bemannen. Hij verdiende als bus-
schieter 12 gulden per maand. Tijdens zijn vierde reis als bus-
schieter werd hij in 1756 aangesteld als konstabel. Een kon-
stabel was aan boord verantwoordelijk voor de kanonnen en 
de munitie. Ook was hij verantwoordelijk voor de handvuur-
wapens en de degens. Hij had een paar konstabelsmaten en 
busschieters onder zich en verdiende 22 gulden per maand. 
De positie van konstabel had naast de betere verdiensten te-

vens het voordeel dat hij voor eigen rekening beperkt spullen 
(thee, serviesgoed) kon inkopen en mee naar huis nemen.
Christiaan Hansen tekende maar liefst 14 keer voor een reis 
met de VOC naar Azië. Vier keer als busschieter en tien keer 
als konstabel. Afgezien van zijn eerste reis als konstabel voor 
de kamer Enkhuizen, was hij alle andere keren in dienst van de 
kamer Amsterdam. Die reizen brachten hem naar Batavia en 
de Indonesische archipel, maar ook in India, China, Japan en 
Ceylon. Soms voer hij na aankomst bijna direct met hetzelfde 
schip weer terug naar patria, maar in 1767/1768 en in 1770/1771 
verbleef hij bijna een jaar in Azië. Soms duurde het verblijf 
daar nog langer, bij zijn eerste reis zaten tussen aankomst in 
Batavia en vertrek ruim 28 maanden.
Na Christiaan’s promotie en betere salariëring was het tijd 
om aan de toekomst te denken. In augustus 1755 trouwde hij 
in Amsterdam met de aldaar geboren en tien jaar jongere Ma-
ria de Graaf. Na haar overlijden in 1760 hertrouwde hij een jaar 
later met Christina Lodisio. De veertiende reis voor de VOC 
naar Batavia werd Christiaan uiteindelijk fataal, zijn weduwe 
zou hem negen jaar overleven.

Christiaan Hansens eerste reis (1744-1748)

Of Christiaan voor zijn aanmonstering bij de VOC in 1744 al 
eerder in dienst van de Republiek had gevaren, is onbekend. 
Maar dat hij niet geheel onervaren aan zijn VOC-avontuur zal 
zijn begonnen, is wel duidelijk. Christiaan begon bij de VOC 
als busschieter en niet als matroos, wat op zijn minst duidt op 
enige ervaring.
Zijn eerste reis voor de VOC bracht hem op de Eendracht, een 
twee jaar oud schip, gevoerd door Nanning Broeder uit Vlie-
land. Figuur 3 geeft enig inzicht in de hoeveelheid mannen aan 
boord, hun functies en waar zij vandaan kwamen.
Wat opvalt is dat een derde deel van de opvarenden sol-
daten betrof. Dat tweederde van hen Duitsers waren was 
niet ongewoon. Veel opvallender is echter dat eveneens 
een derde deel van de opvarenden, net als Christiaan Han-

vertrek  schip aankomst vertrek schip aankomst
06-11-1744 Eendracht 08-06-1745 24-10-1747 Hoop 31-08-1748
08-01-1749 Elswoud 12-09-1749 28-10-1749 Elswoud 10-06-1750
18-11-1750 Gustaaf Willem 26-07-1751 25-10-1751 Vrede 27-05-1752
03-10-1752 Drie Papegaaijen 14-06-1753 18-01-1755 Ruiteveld 29-06-1755
02-02-1756 Stralen 26-09-1756 30-10-1756 Leiden 23-06-1757
19-12-1757 Velsen 25-07-1758 22-12-1758 Velsen 07-09-1759
13-05-1760 Luxemburg 24-12-1760 19-01-1761 Oosthuizen 01-08-1761
15-04-1762 Welgelegen 07-11-1762 20-01-1763 Velsen 22-08-1763
18-12-1764 Overnes 04-07-1765 18-11-1765 Overnes 15-06-1766
16-05-1767 Lapienenburg 26-11-1767 06-11-1768 Duivenbrug 12-05-1769
20-05-1770 Damzicht 24-11-1770 06-11-1771 Landskroon 19-07-1772
05-05-1773 Bleijenburg 10-03-1774 01-01-1775 Beemster Welvaren 17-07-1775
25-11-1776 Ganges 06-06-1777 20-12-1777 Ganges 22-07-1778
17-04-1779 Diana

2. De reizen van Christiaan Hansen voor de VOC in chronologische volgorde met de data van vertrek uit de Republiek, aankomst en vertrek Batavia en 
aankomst in patria.3
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3. De opvarenden van de Eendracht in 1744 verdeeld naar functie en herkomstgebied. Tussen haakjes de aantallen opvarenden die terugkeerden van 
deze reis.4

sen, busschieters waren. Ervaren matrozen die een kanon 
konden bedienen.
Die soldaten en busschieters waren niet voor niets in gro-
ten getale op dit schip geplaatst. De Eendracht had na-
melijk een bijzondere lading, 250.000 gulden in cash voor 
uitbetalingen in Nederlands Oost-Indië. Ter bescherming 
van dat kapitaal wilde de VOC uiteraard wel wat extra 
personeel inzetten. Wat ook opvalt is het grote aantal Am-
sterdamse jongens en jongmatrozen dat terugkeerde naar 
huis. Werden die jonge jongens extra ontzien?
Op 6 november 1744 verliet de Eendracht de rede van 
Texel, maar moest al na vier dagen wegens slecht weer 
terugkeren. Op 9 december 1744 waagde men een nieuwe 
poging die wel slaagde. Op 4 maart 1745 bereikte het schip 
Robbeneiland voor de Zuid-Afrikaanse kust waar men vier 
dagen bleef. Van daar was het een korte tocht naar Kaap 
de Goede Hoop waar twee weken lang gerust, de levens-
middelen ververst en de nodige reparaties aan het schip 
werden uitgevoerd. Op 22 maart lichtte men de ankers en 
op 8 juni 1745 werd de haven van Batavia bereikt.

Christiaan werd na aankomst direct overgeplaatst op de 
Hofwegen. Met dat schip voer hij op 4 juli 1745 naar het 
eiland Deshima, de enige haven in Japan die was open-
gesteld voor buitenlanders. Op 14 februari 1746 kwam hij 
terug in Batavia. Van 23 april 1746 tot 31 augustus van dat 
jaar verbleef Christiaan daar in het hospitaal. Onduidelijk 
is of hij daar werd verpleegd of werkzaam was. Opvallend 
is echter dat een dag na zijn ontslag uit het hospitaal de 
Hofwegen, een in 1731 in Rotterdam gebouwd fluitschip, 
als gevolg van een blikseminslag aan de kade van Batavia 
ontplofte. De lading, zes ton zilver en andere waardevol-
le goederen ter waarde van 600.000 gulden, ging geheel 
verloren. Per 1 september 1746 diende Christiaan op de 
Jonge Willem in de Indische wateren, waarna hij in oktober 
1747 opnieuw een maand in Batavia’s hospitaal doorbracht. 
Op 24 oktober 1747 ging hij aan boord van het spiegel-re-
tourschip de Hoop en arriveerde op 14 januari 1748 in Kaap 
de Goede Hoop. Na ruim drie maanden vertrok het schip 
op 24 april waarna het op 31 augustus 1748 de rede van 
Texel bereikte. Bijna 46 maanden na zijn aanmonstering 

was Christiaan weer ‘thuis’. Al snel zal zijn zeemansbloed 
echter zijn gaan borrelen, want vier maanden na terug-
komst in Amsterdam vertrok hij alweer voor zijn tweede 
reis naar Batavia. Er zouden er nog vele volgen.

Christiaan Hansens vierde reis (1752-1755)

Zijn vierde reis naar Oost-Indië bracht hem, wederom als 
busschieter, aan boord van de Drie Papegaaien onder ka-
pitein Bastiaan Verdoes uit Katwijk aan Zee. Toevallig is 
een dagboek bewaard gebleven van een matroos, George 
Naporra uit Brosowen in Noord-Oost Polen, die dezelfde 
reis maakte op de Drie Papegaaien. Dit wel zeer uitvoeri-
ge reisverslag werd bewerkt door Roelof van Gelder, ken-
ner van de maritieme geschiedenis van de republiek en de 
VOC in het bijzonder, en levert een schat aan details op van 
de reis van Drie Papegaaijen naar Azië.5 In feite is het een 
gedetailleerde beschrijving van het dagelijks leven aan 
boord van een VOC-schip met alle complicaties van dien. 
Een dronken schipper, veel zieken, stormen, diefstallen 
aan boord, straffen die uitgedeeld werden, de hitte, ziek-
tes en het slechte eten. Gelardeerd met voorbeelden van 
animositeit tussen de officieren, smokkel, sodomie aan 
boord en hoe men aan boord met elkaar omging.
Op 3 oktober 1752 verliet het schip de rede van Texel met 
aan boord 374 mannen, waaronder 160 soldaten. Aan 
boord waren ook 3 passagiers en 13 ambachtslieden (een 
koperslager, een huisslotenmaker, twee patroontasma-
kers, vier metselaars en vijf grofsmeden) om in Azië voor 
de VOC te werken.6

In eerste instantie ging de reis niet voorspoedig. Al in de 
tweede nacht liep het schip vast op een zandbank voor de 
Vlaamse kust. Tussen 8 en 20 oktober lag het schip daar-
om in de haven van het Zuid-Engelse Portsmouth (om 
eventuele reparaties te kunnen doen) en tussen 16 en 27 
november voor fort St. Jago op de Kaap Verdische eilan-
den (om verversingen in te nemen). Voor de aankomst in 
St. Jago waren echter al vier soldaten overleden en een 
grofsmid overleed op het eiland zelf. Op 6 maart 1753 werd 
Kaap de Goede Hoop bereikt, onderweg hadden nog eens 
acht mannen een zeemansgraf gekregen. Op 25 maart 

  A’dam Republiek Noord- Duitsland Scandi- Oostzee overig totaal
   rest Duitsland rest navië

jongens en 22 (14) 2 (1) 2 (0) 1 (1) 0 1 (0) 0 28 (16)
jongmatrozen
hooplopers 13 (8) 9 (6) 1 (0) 1 (1) 0 0 0 24 (15)
matrozen 5 (3) 7 (2) 1 (0) 0 0 0 1 (1) 14 (6)
busschieters 17 (3) 19 (10) 14 (8) 16 (7) 27 (7) 10 (3) 3 (0) 106 (38)
soldaten 13 (2) 20 (1) 18 (0) 52 (3) 3 (0) 3 (1) 0 109 (7)
overige staf 18 (10) 9 (1) 3 (1) 9 (2) 4 (2) 0 0 43 (16)
totaal 88 (40) 66 (21) 39 (9) 79 (14) 34 (9) 14 (4) 4 (1) 324 (98)
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4. De opvarenden van de Drie Papegaaien in 1752 verdeeld naar functie en herkomstgebied. Tussen haakjes de aantallen opvarenden die terugkeerden 
van deze reis.

voer men, vier soldaten waren aan de Kaap vervangen, via 
de Australische kust naar Batavia waar het schip op 14 juni 
1753 arriveerde. Uiteindelijk overleefden 16 mannen de 
heenreis niet, en dat viel alleszins mee als men het moeiza-
me begin van de reis in beschouwing neemt.
Het aantal slachtoffers onder de 160 soldaten - slechts 12 
van hen keerden terug naar de Republiek - is weer onge-
kend hoog. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 11 van 
hen meer dan tien jaar in Azië dienden en nog eens 11 solda-
ten meer dan 20 jaar in Oost-Indië hun functie vervulden.7

Bij vertrek van de Drie Papegaaien van Kaap de Goede Hoop 
op 25 maart 1753, voor het laatste deel van de reis naar 
Batavia, bleek de konstabel Marten Baars te missen. Hij 
werd opgegeven als deserteur en men vertrok zonder hem.8 
Een VOC-schip kon echter niet zonder konstabel, zodat de 
scheepsraad op 7 april 1753 een nieuwe konstabel benoem-
de. Dat werd Christiaan Hansen. Konstabel was natuurlijk 
een veel betere baan dan bosschieter en hij verdiende daar-
mee 10 gulden meer per maand. Op 14 juni 1753 bereikte het 
schip Batavia, met Christiaan Hansen in deze nieuwe functie.
Na aankomst in Batavia werden de soldaten al snel van 
boord gehaald. Het merendeel van de matrozen en bus-
schieters werd na een paar dagen eveneens overgeplaatst 
op andere schepen. Christiaan Hansen en Naporra beleven 
echter aan boord van de Drie Papegaaijen en voeren nadat 
het schip de nodige reparaties had ondergaan naar Surat 
aan de westelijk kust van India. Nadat zij bijna het slacht-
offer van piraterij waren geworden bleef het schip vier 
maanden in Surat. Hansen voer terug naar Batavia waar hij 
direct werd overgeplaatst op de Ruiteveld, waarmee hij de 
terugreis naar Amsterdam maakte.9

Christiaan Hansens laatste reis (1779)

De veertiende keer dat Christiaan tekende voor de VOC - 
men moet hem inmiddels goed gekend hebben in het Am-
sterdamse Oost-Indisch Huis - deed hij dat voor een vaart 
met de Diana. Dat schip, gebouwd in Rotterdam in 1774, 

werd gevoerd door schipper Pierre Fredrik Riebe. Riebe 
werd omstreeks 1741 geboren in Stockholm. Het was zijn 
zevende reis voor de VOC, maar wel zijn eerste als schipper.
Er monsterden voor de reis met de Diana naar Batavia 244 
mannen aan. Bij de afvaart vanaf Goeree op 17 april 1779 
waren er daadwerkelijk 229 personen aan boord, 164 man-
schappen en 65 soldaten. Elf manschappen en vier solda-
ten lieten verstek gaan bij de afvaart.
Laten we eerst de bemanning eens nader onder de loep 
nemen. Uit figuur 5 blijkt dat van de manschappen een 
derde opgaf in Amsterdam te zijn geboren, ruim een kwart 
werd geboren in de rest van de Republiek, een derde kwam 
uit Duitsland. Van het Duitse deel kwam ook weer een 
derde uit de Noord-Duitse kuststreek en het toen groten-
deels bij Denemarken behorende Sleeswijk-Holstein. De 
paar resterende procenten kwamen uit Scandinavië, het 
Oostzeegebied, Zuid- en Midden-Europa.
Bij de 65 soldaten lagen de percentages beduidend an-
ders. Tweederde kwam uit Duitsland (een kwart daarvan 
uit de Noord-Duitse gebieden) en een kwart uit de Repu-
bliek (waarvan slechts vijf Amsterdammers). Van die 65 
soldaten zouden slechts de Zwitserse sergeant (de bevel-
hebber van het contingent soldaten) en zes soldaten te-
rugkeren naar de Republiek, één soldaat bleef achter aan 
de Kaap en werd vrijburger aldaar.

Het zou geen pleziertochtje worden, integendeel, het werd 
een rampzalige reis. De problemen begonnen al op de Noord-
zee, een sterke west-zuid-westelijke storm en daardoor aan-
gerichte schade noopten de schipper om op 21 april 1779 de 
haven van Duins in Zuid-Engeland aan te doen om de benodig-
de reparaties te laten verrichten en te wachten op beter weer. 
Op de Noordzee was de eerste soldaat al overleden, in Duins 
overleden er nog drie. Een soldaat werd in Duins van boord 
gehaald onder de verdenking een Engels onderdaan te zijn.
Na vertrek uit Duins op 30 april 1779 met vijf man minder, men 
lag al achter op het schema, ging de reis ook niet voorspoe-
dig. Veel mannen werden ziek en de schipper koos ervoor om, 
voor behandeling van de zieken, Brazilië aan te doen in plaats 

 A’dam Republiek Noord- Duitsland Scandi- Oostzee overig totaal
  rest Duitsland rest navië 

jongens en 8 (5) 12 (4) 2 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (0) 28 (10)
jongmatrozen
hooplopers 12 (5) 4 (0) 1 (0) 0 0 1 (1) 0 18 (6)
matrozen 4 (1) 7 (3) 5 (1) 3 (2) 4 (1) 2 (0) 0 25 (8)
busschieters 11 (6) 15 (6) 19 (10) 6 (5) 28 (15) 7 (6) 5 (4) 91 (52)
soldaten 4 (0) 25 (1) 17 (3) 87 (4) 5 (0) 10 (4) 16 (0) 164 (12)
overige staf 13 (6) 9 (3) 0 9 (6) 3 (0) 2 (0) 0 36 (15)
passagiers 0 1 (0) 1 (0) 1 (1) 0 0 0 3 (1)
ambachtslieden 0 1 (0) 2 (0) 9 (1) 0 1 (1) 0 13 (2)
totaal 52(23) 74 (17) 47 (15) 116 (19) 41 (16) 24 (12) 24 (4) 378 (106)
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5. De manschappen en soldaten aan boord van de Diana in 1779, verdeeld naar functies en herkomstgebieden. Tussen haakjes de aantallen opvarenden 
die terugkeerden van deze reis.10

van direct door te varen naar Kaap de Goede Hoop. Op 16 ok-
tober 1779 arriveerde de Diana, 8 manschappen en 7 soldaten 
waren na vertrek uit Duins overleden, in de haven van Rio de 
Janeiro. Daar deserteerden drie busschieters, een Spanjaard 
en twee Portugezen en overleed een busschieter. Op 15 no-
vember 1779 voer men verder.
Uiteindelijk kwam men na ruim acht maanden op 25 decem-
ber 1779 aan in Kaap de Goede Hoop. Normaal gesproken ver-
bleven Oost-Indiëvaarders daar een paar weken, maar de Di-
ana bleef vier maanden en vertrok pas weer op 24 april 1780. 
Na vertrek van Kaap de Goede Hoop werd na een voorspoe-
dige reis, met slechts drie slachtoffers, op 14 juli 1780 Bata-
via bereikt. De heenreis had echter bijna vijftien maanden 
geduurd, heel wat langer dan de gemiddelde zeven maanden 
en een paar dagen die Christiaan bij zijn eerste dertien heen-
reizen nodig had gehad. Achtentwintig mannen (12 %) hadden 
de heenreis niet overleefd.
Na aankomst in Batavia werd het schip al snel naar Bengalen 
gezonden en van daar vertrok de Diana op 1 december 1780 
naar patria. Maar de ellende voor de Diana als VOC-schip was 
nog niet voorbij. Toen het schip Europa naderde bleek de Re-
publiek verwikkeld in de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) 
en week de Diana uit naar Cadiz in Zuid-Spanje. Na aankomst 

in Cadiz op 8 juni 1781 bleef het schip daar noodgedwongen 
19 maanden liggen. Begin 1783 werd de Diana met vijf andere 
VOC-schepen onder begeleiding van de Franse marine naar 
Marseille gebracht en aldaar verkocht aan S. Berard.

Maar Christiaan Hansen heeft dat alles niet meer meege-
maakt. Hij - één van de vaste waarden op zoveel VOC-reizen 
- was één van de zieken na het vertrek uit Duins die de schip-
per deden besluiten om naar Brazilië te varen. Rio de Janeiro 
heeft Christiaan Hansen echter nooit gehaald. Een maand 
voor aankomst kreeg hij op 1 oktober 1779 een zeemansgraf in 
de Atlantische Oceaan.11

Christiaan’s twee echtgenoten en hun families

Dit voorbeeld van huwen binnen dezelfde uit migranten be-
staande beroepsgroep begint met het echtpaar Herman 
(Harmen) Meulman en Anna Barents die zich met een paar 
kinderen kort voor of in 1691 vanuit het Duitse Menslage in 
Amsterdam vestigden.12 Anna en haar kinderen wonen in ie-
der geval vanaf 1700 in de Ridderstraat, niet ver van de Oude 
Schans bij de Montelbaanstoren. De Boomssloot, Nieuw-
markt en Geldersekade en de oostelijke zijstraten (Ridder-
straat, Jonkerstraat, Koningstraat en Dijkstraat) waren het 
deel van Amsterdam waar in de achttiende eeuw de meeste 
zeelieden uit de Noordse gebieden woonden en hun vertier 
zochten. De buurt was ruim voorzien van logementen, kroe-
gen, bordelen en eetgelegenheden, meestal gerund door mi-
granten uit Noord-Europa die aan de wal waren gaan wonen 
of werden geëxploiteerd door de echtgenoten van die Scan-
dinavische en Duitse zeelui.
Maria de Graaf, de eerste vrouw van Christiaan Hansen, 
kwam uit een echte zeemansfamilie met roots in de Noorde-
lijke gebieden. Maria’s vader was in Noorwegen geboren, haar 
grootvader van moeders kant kwam uit Ribe in Denemarken. 
Maria’s twee tantes, zussen van haar moeder, waren beiden 
drie maal gehuwd, alle zes huwelijken werden gesloten met 
Deense zeelieden. Bijna iedereen in de familie was betrokken 
bij de scheepvaart. Als zeeman op de koopvaardij of Admira-
liteit. Opvallend zijn het hoge aantal (aangetrouwde) familie-
leden dat aanmonsterde bij de VOC. In dit familieverband zijn 
tenminste tien familieleden overleden in dienst van de VOC. 

 A’dam Republiek rest Noord-Duitsland Duitsland rest Scandinavië Oostzee overig totaal
jongens en 20 (14) 10 (5) 7 (2) 14 (3) 0 0 0 51 (24)
jongmatrozen
hooplopers 13 (6) 6 (2) 2 (1) 3 (2) 0 0 1 (0) 25 (11)
matrozen 0 8 (1) 4 (1) 4 (3) 0 2 (0) 1 (0) 19 (5)
busschieters 7 (3) 8 (2) 3 (3) 6 (0) 1 (0) 4 (1) 6 (0) 35 (9)
soldaten 5 (1) 12 (0) 8 (1) 34 (4) 1 (0) 1 (0) 4 (1) 65 (7)
overige staf 14 (9) 6 (5) 2 (2) 9 (3) 2 (1) 0 1 (1) 34 (21)
totaal 59 (33) 50 (15) 26 (10) 70 (15) 4 (1) 7 (1) 13 (2) 229 (77)

6. Ridderstraat 81 tot en met 99 anno 1902. Het derde huis met het trap-
je was Ridderstraat 85, van 1700 tot 1763 het woonhuis van de schoonfa-
milie van Christiaan Hansen (foto Jacob Olie, Beeldbank SAA).
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Van enkele anderen is duidelijk dat zij ook zeeman waren (ge-
weest), maar aan de wal of op een onbekende plaats zijn over-
leden.
Maria’s vader had in 1740 de helft van zijn woonhuis, het late-
re Ridderstraat 85, gekocht en deed dat deel in 1753 over aan 
zijn schoonmoeder Anna Harmens Mooleman.13 Na haar dood 
in 1763 werd het halve huis door de erfgenamen verkocht. 
Maar Maria de Graaf was toen al overleden en Christiaan was 
in 1761 hertrouwd met Christina Lodisio. Uit beide huwelijken 
kwamen kinderen voort, twee dochters uit het tweede huwe-
lijk zorgden aantoonbaar voor nageslacht.

Een week voor het afvaren van de Luxemburg, Christiaans ze-
vende reis voor de VOC, lieten Christiaan en zijn echtgenote 
op 6 mei 1760 een mutueel testament opmaken. Zij woonden 
in de Foeliestraat naast het hoekhuis aan de IJgracht (nu een 
deel van de Prins Hendrikkade). Maria de Graaf bepaalde dat 
als zij kinderloos zou vooroverlijden haar vader de legitieme 
portie en haar broer Christiaan de Graaf 200 gulden zouden 
erven. Direct daarop volgend liet Christiaan een machtiging 

opstellen. Zijn vrouw zou alle lopende zaken mogen afhande-
len en in het geval van haar overlijden zouden Jacob Lodisio 
sr., aanspreker en woonachtig in de Anjelierstraat in de Jor-
daan, en Casper Christiaan Mulder haar taak overnemen.14

Maria overleed anderhalve maand na Christiaans vertrek in 
het kraambed en Lodisio en Mulder moesten als gemach-
tigden gaan optreden. Op 19 en 27 juli 1760 werd op aange-
ven van de bij Maria inwonende broer Christiaan de Graaf, in 
aanwezigheid van Lodisio sr. en Mulder, een boedelinventaris 
opgemaakt. Het bleek dat de boedel een behoorlijke hoe-
veelheid kleren en serviesgoed omvatte, maar ook sieraden 
en veel koperen en tinnen gebruiksvoorwerpen. Opvallend is 
dat tevens een Chinees servies en een groot aantal Japanse 
spulletjes werd aangetroffen, zoals vijf Japanse scheerbek-
kens, een Japans blauw boterpotje met schoteltje, een Japan-
se kom met schotel en deksel, een grote Japanse koffiekan 
met zilveren kraan, een Japanse waterpot met deksel en zes 
paar Japans theegoed. Had Christiaan die Japanse spullen in 
Batavia aangeschaft of had hij ze zelf gekocht bij zijn eerste 

7. Het Oost-Indisch Zeemagazijn op Oostenburg (prent door Pieter Schenk, beeldbank SAA).
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reis voor de VOC in 1744? Die hem immers in Deshima had ge-
bracht? Daarnaast waren er in het huis nog kleren van Maria’s 
uitlandige broer Nicolaas. Johannes, het kind van Christiaan 
en Maria, was na de dood van zijn moeder in leven gebleven 
en ondergebracht bij een min. De kleren die aan de min waren 
meegegeven werden ook gespecificeerd.15

Op 8 oktober 1761, een week na afmonstering, zat Christiaan 
bij notaris Gerrit Bouman in diens Amsterdamse kantoor.16 Hij 
kreeg de, ruim een jaar oude, boedelinventaris te zien en ging 
daarmee akkoord. Na ontvangst van zijn bezit kwiteerde Chris-
tiaan de executeurs en dankte hen voor bewezen diensten.
Het is onduidelijk hoe lang voor thuiskomst Christiaan al wist 
dat zijn echtgenote was overleden. Als hij dat al wist. In elk 
geval bleef hij na zijn repatriëring niet bij de pakken neerzit-
ten. Op 12 oktober 1761 bewees hij zijn inmiddels 15 maanden 
oude zoontje 200 gulden als zijn moeders erfdeel. Jacob Lo-
disio sr. en Christiaan Booijsen, de echtgenoot van de oud-
tante van het kind, gingen daarmee akkoord.17 Dit bewijs was 
nodig, want Christiaan wilde hertrouwen. Op 23 oktober 1761, 
22 dagen nadat hij in Texel aan land was gekomen, ging hij als 
weduwnaar al in ondertrouw. Zijn oog had hij laten vallen op 
de bij haar ouders in de Anjelierstraat inwonende Christina, 
de 22-jarige dochter van zijn goede vriend Jacob Lodisio sr. 
En zo werd Christiaan tevens de zwager van zijn oude konsta-
belsmaat Jacob Lodisio jr., die inmiddels carrière maakte in 
Batavia.

De laatste jaren met Christiaans tweede echtgenote

Christiaan verliet de hem zo vertrouwde oostelijke Lastage-
buurt en trok in bij zijn schoonouders in de aan de westkant 
van de stad gelegen Anjelierstraat. Een maand voor het ver-
trek van de Welgelegen naar Batavia, Christiaans achtste 
reis voor de VOC, liet hij op 8 maart 1762 een machtiging voor 
zijn echtgenote opstellen. Als zij mocht komen te overlijden 
zouden zijn schoonvader Jacob Lodisio sr. en zijn oude vriend 
Casper Christiaan Mulder die honneurs weer waarnemen. Te-
vens lieten Christiaan en Christina, twee maanden zwanger, 

een langstlevenden testament opmaken. Zijn universeel erf-
genaam was zijn zoontje Johannes Holm, executeurs van het 
testament waren Lodisio sr., Mulder en zijn eerste schoon-
vader Lourens de Graaf.18 Ook kort voor het vertrek van zijn 
volgende schip op 18 december 1764 machtigde Christiaan, hij 
had 16 maanden aan de wal geleefd, zijn echtgenote. Bij haar 
overlijden zouden Lourens de Graaf, Mulder en de mr. zilver-
smid Andries Vis (Lodisio sr. was inmiddels overleden) haar 
taken overnemen.
Daarna wordt het even wat stiller rond Christiaan. Hij komt 
weliswaar weer thuis, blijft elf maanden aan de wal, en ver-
trekt opnieuw in juli 1767 met de Lapienenburg naar Batavia. 
Na afloop van deze reis, die twee jaar duurde, kreeg Christi-
aan naast zijn douceur (300 gulden) een extra maand reisgeld 
uitbetaald. Was Christiaans geluk na tien VOC-reizen een 
beetje op geraakt? Vanaf 1770 zien we namelijk een ander 
patroon ontstaan. Na een jaar thuis gezeten te hebben mon-
sterde Christiaan in 1770 aan op de Damzicht. In het scheeps-
soldijregister van de Damzicht staat expliciet opgenomen 
dat Christiaan 300 gulden schuld bij zijn echtgenote had. Na 
thuiskomst 26 maanden later wordt die schuld direct van zijn 
salaris afgetrokken en aan Christina uitbetaald. Ook bij zijn 
volgende reis met de Bleijenburg in 1773 liet hij een schuld van 
300 gulden aan zijn vrouw door middel van een transportbrief 
vastleggen bij de VOC.
Ik vermoed dat Christiaan na thuiskomst in 1775 geen zin meer 
had om voor de VOC te varen. De lange reizen - zijn laatste 
reis had 28 maanden geduurd - en het veelvuldig verblijf in de 
tropen hadden waarschijnlijk hun tol geëist. Aan die laatste 
reis had hij weliswaar ruim 521 gulden overgehouden, maar of 
dat genoeg was? Hij bleef steeds langer aan de wal, nu zelfs 
ruim 16 maanden. Toch meldde hij zich weer aan om op 25 no-
vember 1776 met de Ganges over Batavia naar China te varen. 
Geldnood zal hem gedwongen hebben. Die 300 gulden schuld 
aan zijn echtgenote werd weer opgevoerd bij de VOC, maar er 
was meer aan de hand. Christiaan was in de netten verstrekt 
geraakt van Jan Gefken, een wijnhandelaar aan de Gelderse-
kade.19 Gefken had in de afgelopen tijd Christiaan geld ge-

 Harmen Meulman x Anna Barents              Jan x Trijntje

Helena x Jonas  Anna x Claas Aaltje x Willem                            Elsje x Gerrit

Maria x Lourens          Helena x Mathijs Harmanus Pietertje x Hendrik Jan Harmanus           Dirk
                          x Hans    x Teunis
                          x Christiaan   x Christiaan
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8. Genealogisch schema met in groen personen die in Duitsland zijn geboren, in rood personen die in Scandinavië zijn geboren, vetge-
drukt zijn de mannen die in dienst van de VOC overleden, cursief zijn de zeelui die niet in dienst waren van de VOC



Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 2  –  111 

leend en het geleende bedrag was opgelopen tot een schuld 
van 450 gulden. Een maand voor vertrek met de Ganges liet 
Christiaan een obligatie, een schuldbekentenis, voor dat be-
drag opmaken ten gunste van Gefken. Hij zou die som over 
22 maanden of ‘zo veel eerder als hij terug is’ terugbetalen 
tegen een rente van een 1/2 % per maand.20 Christiaan ging 
daarmee over tot een riskante truc. Hij nam zijn ‘uitvlucht van 
onaangetelde gelden’. Met andere woorden de borg voor het 
terugbetalen van de schuld was zijn nog te verdienen VOC-
geld. Inderdaad kwam hij na 20 maanden weer thuis en had hij 
ruim 377 gulden overgehouden. Dat was niet eens genoeg om 
Gefken zijn lening van 450 gulden plus 45 gulden rente terug 
te betalen. Laat staan om daar een tijdje van te kunnen leven.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Christiaan al snel 
weer aanmonsterde in het Oost-Indisch Huis. Op 17 april 
1779 zou de Diana vertrekken naar Bengalen en Christiaan 
was, voor de veertiende keer, van de partij. Ook nu weer een 
registratie van 300 gulden schuld aan zijn vrouw, maar ook 
weer een kort voor vertrek opgemaakte obligatie. Wederom 
was het Jan Gefken die als schuldeiser optrad. Het geleende 
bedrag bedroeg nu echter 801 gulden en 6 stuivers, over 17 
maanden tegen een rente van een 1/2 % terug te betalen.21 
Ook nu weer nam Christiaan het risico om zijn nog niet ver-
diende gage in te zetten om de lening te financieren.

Christiaans veertiende en laatste reis is al beschreven. Bij zijn 
overlijden op zee had hij nog vijf maanden en tien dagen gage 
tegoed, goed voor een bedrag van slechts 121 gulden. Maar 
of zijn weduwe daar iets van terug gezien heeft betwijfel ik. 
De schulden waren immers huizenhoog. Waarschijnlijk heeft 
Christina pas over de dood van haar echtgenoot vernomen 
toen de eerste opvarenden van de Diana in het voorjaar van 
1783 huiswaarts keerden. Christiaan Hansen had op 23 sep-
tember 1779, een week voor zijn dood, aan boord van de Diana 
tot zijn executeurs benoemd de opperstuurman Dirk Hulse-
bosch en de bootsman David van Donselaar. De laatste was in 
Bengalen gebleven en daar overleden, maar Hulsebosch zou 
de zaken inderdaad afhandelen. Op 29 mei 1783 verscheen 
een oproep in de Amsterdamsche Courant voor de crediteu-
ren van Christiaan Hansen om zich te melden bij notaris Kier 
van de Piet. Op 3 november van dat jaar lieten Christina en 
Hulsebosch bij genoemde notaris een kwitantie opmaken. Bij 
deze afrekening bleek er aan batig saldo ruim 1697 gulden 
over te blijven.22 Dit kunnen natuurlijk nooit de verdiende gel-
den aan boord van de Diana zijn en ook niet de in Indië gekoch-
te goederen. Daarvoor was Christiaan veel te snel overleden. 
Het moet hier dus de hele inboedel minus de schulden van 
Christiaan en Christina betreffen. De inventaris is helaas niet 
bewaard gebleven, maar waarschijnlijk is dat Christina een 
deel van haar bezit heeft moeten verkopen. Uiteindelijk bleef 
er een kleine 1700 gulden over boven de streep.
Christina verhuisde met haar drie minderjarige kinderen naar 
de Tweede Goudsbloemdwarsstraat, een armoedige buurt. 
Op 26 januari 1788 om half acht ‘s avonds liet zij, doodziek 
in bed liggend, notaris Van de Piet komen. In gezelschap van 

twee buren werd haar laatste testament opgemaakt.23 Haar 
dochter Adriana Maria kreeg haar oorlietten met diamanten 
en verder mochten de kinderen behouden wat ze al hadden 
gekregen. De uitrusting die Christina voor haar zoon Jacobus 
had betaald voor diens reis naar Oost-Indië zou niet meegere-
kend worden bij de boedel. Verder waren de drie kinderen voor 
gelijke porties erfgenaam. Wat de testatrice niet wist, was dat 
haar zoon al vijf maanden eerder was overleden in Indië. Chris-
tina overleed kort daarna op 48-jarige leeftijd in haar woning 
aan de ‘pleuris’. Hendrik Meijer, de aangever van haar overlijden 
bij het Middel op Begraven, gaf haar ouderdom toen op als 60 
jaar. Hadden haar laatste levensjaren haar zo getekend?

Nawoord

Dankzij zijn vele reizen voor de VOC en zijn dienstverband van 
35 jaar is het mogelijk gebleken veel te weten te komen over 
het leven van de immigrant Christiaan Hansen. Het lezen van 
het dagboek van Naporra geeft een prachtig, hoe verschrikke-
lijk de feiten ook waren, beeld van slechts één van Christiaans 
reizen. Promotie zorgde er voor dat hij kon trouwen in een 
Amsterdamse familie die al generaties eveneens veel met 
scheepvaart te maken had. Zijn uitgebreid nageslacht wer-
den echte Amsterdammers, een deel van hen woont daar nog 
steeds. Zijn nakomelingen bereikten nooit de grandeur zoals 
de nazaten van Christiaans zwager Jacob Lodisio, maar dank-
zij zijn steeds maar opnieuw aanmonsteren bij de VOC heb-
ben zij het hoofd boven water kunnen houden. Het aanmon-
steren bij de VOC is de rode draad in dit verhaal. Niet alleen 
door Christiaan Hansen, maar ook door alle andere mannen 
uit dit familienetwerk.

Parenteel van Harmen Meuleman en Anna Barents

Alle Amsterdamse dopen vonden plaats in de Evangelisch 
Lutherse kerken tenzij anders vermeld. De Amsterdamse hu-
welijken vonden plaats in het stadhuis tenzij anders vermeld. 
Alle Amsterdamse begrafenissen vonden plaats op het Sint 
Anthoniskerkhof tenzij anders vermeld.

I.  Harmen Meuleman (Moolemans), overleden voor 1700, 
trouwt, waarschijnlijk in (omgeving) Menslage (D), Anna 
Barents, begraven Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) 18 
mei 1734.
Uit dit huwelijk:
1.  Helena, volgt IIa.
2.  Anna, volgt IIb.
3.  Alida (Aaltje) Moolemans, geboren (Amsterdam) cir-

ca 1691, begraven Amsterdam (Oude Lutherse Kerk) 1 
oktober 1736, trouwt Amsterdam 6 juli 1721 Willem Ar-
nink, geboren Hausberge (Stift Minden, D) circa 1696, 
overleden na 1737. Uit dit huwelijk geen kinderen. Hij 
hertrouwt Amsterdam 9 december 1736 Maria Nieu-
kerken (uit Essen, D).

4.  Elsebe (Elsje), volgt IIc.
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IIa.  Helena Harmens Muelmans, geboren Menslage circa 1678, 
trouwt Amsterdam 7 maart 1700 Jonas Pietersz Schiel-
deroep, geboren Trondheim (N) circa 1674, varensman.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna, gedoopt Amsterdam 9 april 1703, begraven Am-

sterdam 12 juli 1703.

IIb.  Anna Harmens Meuleman (Mooleman/Meulemans), gebo-
ren Menslage (D) circa 1680, begraven Amsterdam 15 sep-
tember 1762, trouwt Amsterdam 23 december 1703 Claes 
Pietersz (Prest), geboren Ribe (DK) circa 1677, varensman, 
begraven Amsterdam 16 juli 1737.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria, volgt IIIa.
2.  Anna Prest, gedoopt Amsterdam 23 oktober 1707, be-

graven Amsterdam 15 juni 1734, ongehuwd.
3.  Helena, volgt IIIb.
4.  Pietertje, volgt IIIc.
5.  Harmanus Claesz, gedoopt Amsterdam 15 november 

1716, soldaat en busschieter bij de VOC, overleden in 
Azië 3 april 1743, ongehuwd.

6.  Marten, gedoopt Amsterdam 11 november 1718, kin-
derloos overleden voor 1763.

IIc. Elsebe (Elsje) Harmens Meulemans, geboren (Amster-
dam) circa 1696,24 begraven Amsterdam 30 oktober 1733, 
trouwt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25 augustus 1720 Ger-
rit Hardenberg, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22 
september 1694, schilder (gekocht poorter 30 augustus 
1725), begraven Amsterdam 14 juni 1742, zoon van Jan Har-
denberg(h) en Trijntje Jans alias Catrina Mulders. Hij her-
trouwt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 7 maart 1734 Elisabeth 
Jacobs Doelee, laatst weduwe van Gerrit Adams.25

Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 8 novem-

ber 1720, begraven Amsterdam 16 januari 1721.
2.  Johannes (Jan) Hardenberg, gedoopt Amsterdam 

(Nieuwe Kerk) 23 november 1721, hooploper bij de VOC, 
overleden op zee 10 oktober 1739.

3.  Harmanus Hardenberg, gedoopt Amsterdam (Nieuwe 
Kerk) 28 juli 1723, scheepsjongen in dienst van de VOC, 
overleden in het hospitaal van Batavia 18 december 1738.

4.  Dirk, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 9 september 
1725, begraven Amsterdam 1 december 1729.

5.  Catrina (Kaatie), gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 
19 november 1727, begraven Amsterdam 3 juli 1729.

6.  Dirk Hardenberg, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 
9 augustus 1730, hooploper bij de VOC, overleden in 
Azië aan boord van de Vreeland 25 december 1748.

IIIa. Maria Claes, gedoopt Amsterdam 13 mei 1706, begraven 
Amsterdam 23 november 1755, trouwt Amsterdam 29 ok-
tober 1730 Lourens Christiaensz (de Graaf), mogelijk ge-
boren in Nordvold bij Trondheim (N) circa 1700,26 mogelijk 
zeeman, winkelier (behuwd poorter 3 april 1764), begraven 
Amsterdam 26 februari 1766. Hij trouwt (2) Amsterdam 18 
juli 1756 Anna Christiaans Hage (Hawe) (uit Holstebro, DK) 
en trouwt (3) Amsterdam 18 juli 1762 Johanna Catharina 
Franken (uit Amsterdam).
Uit dit huwelijk:
1.  Alida, gedoopt Amsterdam 1 juli 1731, overleden voor 1758.
2.  Maria, volgt IVa.
3.  Christiaan de Graaf, gedoopt Amsterdam 4 april 1736, 

overleden na 1763.
4.  Anna, gedoopt Amsterdam 27 augustus 1738, overle-

den voor 1758.
5.  Nicolaas (Claas) de Graaf, gedoopt Amsterdam 7 de-

cember 1740, konstabel bij de VOC, vrijburger in Bata-
via sinds 5 juli 1768, overleden Batavia 7 oktober 1779.

6.  Teunis de Graaf, gedoopt Amsterdam 20 maart 1743, 
overleden na 1763.

IIIb. Helena Claes, gedoopt Amsterdam 13 november 1709, 
begraven Amsterdam 30 april 1757, trouwt (1) Amsterdam 
26 augustus 1736 Matthijs Jurriaansz, geboren Haderslev 
(DK) circa 1707, overleden op zee (?),27 trouwt (2) Amster-
dam 7 februari 1740 Hans Pietersz (Klijn), geboren Rande-
rup (DK) circa 1711, begraven Amsterdam 17 augustus 1746, 
trouwt (3) Amsterdam 27 april 1749 Christiaen Booijsen, 
geboren Randers (DK) circa 1721, tapper, begraven Am-
sterdam 3 maart 1763. Hij hertrouwt Amsterdam 14 au-
gustus 1757 Catharina Mulder (uit Viborg, DK).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Anna, volgt IVb.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Maria, gedoopt Amsterdam 21 december 1740, overle-

den voor 1749.
3.  Elisabeth, gedoopt Amsterdam 20 maart 1743, begra-

ven Amsterdam 20 maart 1746.
4.  Pietertje Klijn, gedoopt Amsterdam 24 januari 1745, 

overleden als vrijster in het Gasthuis ‘aan het water’ 31 
mei, begraven Amsterdam 4 juni 1785.

9. Vier vrouwen uit geheel verschillende milieus, maar allen op hun paas-
best. Links een lid van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente, 
rechts drie ‘sujetten’ uit de Ridderstraat. (tekening door Christiaan An-
driessen, 1805, Beeldbank SAA).
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 Na de dood van hun moeder werden Pietertje en 
haar broer Johannes op 4 mei 1757 opgenomen in het 
Lutherse weeshuis. Van de boedel werd door het 
weeshuis ‘uijt hoofde van de slegte gesteldheid’ af-
gezien. Helena had echter op 9 april 1749 voor beide 
kinderen bij de weeskamer 200 gulden bewezen als 
vaders erfdeel. Daarmee nam het weeshuis genoegen 
en op 17 november 1757 keerde de weeskamer die 200 
gulden plus de rente á 42 gulden 18 stuivers uit aan het 
weeshuis.28 Pietertje verliet op 1 mei 1765 met consent 
van de regenten en voorzien van de gewone uitzet het 
weeshuis. Haar broertje was al jaren eerder gestorven.29

5.  Johannes, gedoopt Amsterdam 18 januari 1747, 
overleden in het Evangelisch Lutherse Weeshuis 15, 
begraven Amsterdam (Leidsche kerkhof) 19 maart 
1760.

Uit het derde huwelijk:
6.  Booij, gedoopt Amsterdam 29 november 1749, jong 

overleden.
7.  Maria, gedoopt Amsterdam 10 februari 1751, begraven 

25 juni 1752.
8.  Booij, gedoopt Amsterdam 22 november 1752, overle-

den voor 1757.

IIIc. Pietertje Claes, gedoopt Amsterdam 24 juli 1712, begra-
ven Amsterdam 11 november 1787, trouwt (1) Amsterdam 
13 oktober 1737 Hendrik Coertsz, geboren Kopenhagen 
(DK) circa 1707, busschieter, later derde waak, overleden 
op zee 5 januari 1739, trouwt (2) Amsterdam 14 april 1743 
Theunis Pietersz, geboren Haderslev (DK) circa 1713, over-
leden op zee,30 trouwt (3) Amsterdam 24 april 1746 Chris-
tiaen Hagel, geboren Randerup (DK) circa 1712, begraven 
Amsterdam 23 mei 1780.

 Hendrik Coertsz maakte drie reizen voor de VOC. Voor 
zijn huwelijk twee maal als busschieter met de Beekvliet 
(1730-1733) en (1734-1735). Na zijn huwelijk met Pieter-
tje vertrok hij op 1 januari 1738 als derde waak op de Van 
Alsem. Op de terugreis uit Ceylon verging zijn schip, de 
Landskroon, op 1 mei 1739 kort voor het vasteland van 
Afrika werd bereikt.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Coenraat, gedoopt Amsterdam 27 augustus 1738, be-

graven Amsterdam 2 april 1739.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Pieter, gedoopt Amsterdam 9 februari 1744, begraven 

Amsterdam 28 november 1745.
Uit het derde huwelijk:
3.  Hermanus, gedoopt Amsterdam 2 augustus 1747, be-

graven Amsterdam 7 juli 1765.
4.  Claas (Nicolaas) Hagel, gedoopt Amsterdam 26 ok-

tober 1749, jongmatroos, overleden in Azië 23 januari 
1768.

 Nicolaas vertrok op 1 december 1766 met de Keuken-
hof voor de VOC naar Batavia. Zijn neef Claas de Graaf 
diende als konstabel op het zelfde schip. Ruim een half 

jaar na aankomst in Batavia overleed Nicolaas Hagel.
5.  Roelof, doop niet gevonden, begraven Amsterdam 10 

april 1754.
6.  Christiaan Hagel, gedoopt Amsterdam 27 april 1755, 

hooploper, overleden na/in 1772.
 Christiaan Hagel vertrok op 20 mei 1770 als hooploper 

met de Damzicht voor de VOC naar Batavia. Ook zijn 
aangetrouwde neef Christiaan Hansen voer op dit schip 
als konstabel. In 1772 werd Christiaan Hagel als vermist 
opgegeven en daarna ontbreekt van hem elk spoor.

IVa. Maria de Graaf, gedoopt Amsterdam 5 januari 1734, over-
leden/begraven Amsterdam 1/5 juli 1760, trouwt (1) Am-
sterdam 5 augustus 1755 Christiaan Hansen (Holm), gebo-
ren Bornholm circa 1722, busschieter, varensman (behuwd 
poorter 25 november 1761), konstabel bij de VOC, over-
leden op zee in de Atlantische Oceaan 1 oktober 1779. Hij 
trouwt (2) Amsterdam 8 november 1761 Christina Lodisio, 
gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 15 juli 1739, begraven 
Amsterdam (Karthuizerkerhof) 2 februari 1788, dochter 
van Jacob Lodisio en Hillegond Lourens.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Adrianus, gedoopt Amsterdam 25 januari 1758, overle-

den voor juli 1760.
2.  Johannes Holm, gedoopt Amsterdam 2 juli 1760. kin-

derloos overleden na 1763 en voor 1783.
Uit zijn tweede huwelijk:
3.  Jacob, gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 13 oktober 

1762, begraven Amsterdam (Noorderkerkhof) 6 okto-
ber 1764.

4.  Hillegonda Hansen, gedoopt Amsterdam (Noorder-
kerk) 12 september 1764, turfvulster, overleden Haar-
lem 4 augustus 1834, trouwt Amsterdam (Nieuwe 
Kerk) 4 maart 1794 Bernardus Lustenouwer, gedoopt 
Amsterdam (Oude Kerk) 4 mei 1759, turfdrager (ge-
kocht poorter 14 oktober 1795), overleden Amsterdam 
15 oktober 1823, zoon van Jurjen Lustenouwer en Gesi-
na Maria Balck. Hieruit nageslacht.

5.  Adriana Maria Hansen, gedoopt Amsterdam (Nieuwe 
Kerk) 2 augustus 1767, overleden Amsterdam 11 mei 
1847, ondertrouwt31 Amsterdam 5 juli 1793 Jacob Ernst 
Smit, gedoopt Amsterdam (Oosterkerk) 5 mei 1771, 
kistenmaker (geboren poorter 15 november 1787), be-
graven Amsterdam (Karthuizerkerkhof) 20 december 
1800, zoon van Nieklaas Smit en Dorothea Altenburg. 
Hieruit nageslacht.

6.  Jacob(us) Holm, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 
20 juni 1770, hooploper bij de VOC, overleden in Azië 14 
augustus 1787.

IVb. Anna Matthijse Bos, gedoopt Amsterdam 9 juni 1737, be-
graven Amsterdam (Leidsche kerkhof) 27 februari 1808, 
trouwt Amsterdam 7 mei 1758 Pieter Pieterse, geboren 
Flensburg (toen DK) circa 1726, scheepstimmerman (ge-
kocht poorter 5 september 1757), overleden voor 1808.
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Uit dit huwelijk:
1.  Pieter, gedoopt Amsterdam 18 juli 1759, begraven Am-

sterdam 12 oktober 1760.
2.  Helena, gedoopt Amsterdam 26 oktober 1761, begra-

ven Amsterdam 13 januari 1769.
3.  Pieter, gedoopt Amsterdam 6 mei 1764, begraven Am-

sterdam 24 februari 1765.
4.  Helena, gedoopt Amsterdam 6 augustus 1769, begra-

ven Amsterdam 1 oktober 1769.

5.  Willemina Hillegonda Pieters(e), gedoopt Amsterdam 
5 augustus 1774, begraven Amsterdam (Leidsche kerk-
hof) 25 september 1806, trouwt Amsterdam (Nieuwe 
Kerk) 18 november 1792 Hendrik Slot, gedoopt Am-
sterdam (Nieuwe Kerk) 13 maart 1768, waagdrager, 
overleden Amsterdam 3 januari 1850, zoon van Jan 
Slot en Mareijtje de Munnik. 

 Hieruit nageslacht.  <<

Noten
1. Simon Hart, oud-archivaris van Amsterdam, publiceerde de aantallen mannen 

en vrouwen uit Noorwegen, Zweden in Denemarken die in de 17de en 18e 
eeuw Amsterdam voor de eerste maal in ondertrouw gingen. Hij kwam via 
uitgebreide tellingen op de volgende aantallen bruidegoms en bruiden: 
Noorwegen 7078/4671, Zweden 4233/1715 en Denemarken 4139/2843. Bij 
elkaar opgeteld bijna 25.000 personen. Zie Simon Hart Göteborg-Amsterdam, 
Ett historiskt-demografiskt bidrag om emigrationen pa 1600-och 1700-talen in 
Göteborg förr och nu (1970 (VI) p. 40-49.

2. Sommige soldaten dienden aantoonbaar langer in de VOC. Alleen op de Drie 
Papegaaien die in 1752 uitvoer waren er al vier soldaten die 35 jaar of langer 
dienden.

3. Nationaal Archief (NA), toegang 1.04.02 (VOC), inv. nrs. resp. 6169, 6235, 6260, 
6295, 14775, 6364, 6391, 6414, 6443, 6488, 6535, 6595, 6637 en 6681 (scheeps-
soldijregisters).

4. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 6169.
5. Roelof van Gelder, Naporra’s omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-

1793), Amsterdam, 2003. Dit door Van Gelder geschreven boek geeft een 
ongelooflijke doorkijk aan de ruzie tussen de manschappen en kapitein met 
officieren, ontberingen, stormen etc. Voor eenieder die interesse heeft over 
de omstandigheden aan boord van een VOC-schip raad ik dit boek ten zeerste 
aan. Ik kan slechts enkele details in dit artikel opnemen, voor meer informatie 
zie dus dit boek.

6. Volgens Van Gelder waren er 365 man aan boord bij vertrek.
7. Drie van de soldaten diende zelfs 35 jaar in Azië. Absolute uitschieter is echter 

de Zwitserse soldaat Joseph Thomas Coenraad die pas op 1 september 1799, 
ruim 46 jaar na aankomst in Batavia, overleed.

8. Marten Baars werd geboren in Rügenwalde en was niet echt gedeserteerd. 
Laten we het er op houden dat hij de afvaart van de Eendracht heeft gemist. Hij 
voer een paar dagen na het vertrek van de Eendracht met de Wimmenum naar 
Batavia en overleed aldaar in het hospitaal op 13 augustus 1745.

9. Aan boord van de Drie Papegaaien bevond zich ook de Amsterdammer Jacob 
Lodisio (1733-1775). Diens oom Johannes was in 1733 als adelborst voor de VOC 
aangemonsterd maar al voor aan aankomst in Kaap de Goede Hoop overleden. 
Die wetenschap deerde Jacob schijnbaar niet. Hij werd aangenomen als 
konstabelsmaat en het was enigszins vreemd dat niet Jacob of een andere 
konstabelsmaat Marten Baars na vertrek uit Kaap de Goede Hoop zou ver-
vangen. Toch zal het Jacob niet in de weg gezeten hebben dat Christiaan een 
wel erg ruime promotie kreeg en hij niet. Een lange vriendschap was namelijk 
het gevolg. Jacob Lodisio zou Amsterdam nooit terug zien. Hij maakte van zijn 
eerste reis voor de VOC naar Oost-Indië namelijk het begin van een mooie 
carrière. Hij bleef in Indië en klom op van koopman en kassier van de Bank 
Courant en de Bank van Lening tot opperkoopman-titulair, secretaris van de 
schepenen van Batavia en sequester (curator) van de insolvente boedels. Hij 
huwde met de in Cochin geboren Adriana Magna Franchimont en samen kre-
gen ze drie dochters. Na zijn dood op 23 juli 1775 werden twee dochters naar 
Holland gestuurd, de jongste bleef ouderloos in Batavia achter. Die dochter 
Jacoba Maria Lodisco heeft zich echter erg goed gered in Indië. Haar eerste 
huwelijk werd op 31 januari 1784 in Batavia gesloten met Pieter Gerardus van 
Overstraten (1755-1801), sinds 1780 lid van de Raad van Justitie en van 1796 tot 
zijn dood Gouverneur-Generaal van Oost-Indië. Na diens dood hertrouwde ze 
met Albertus Hendrikus Wiese (1761-1810), van 1805 tot 1808 eveneens Gou-
verneur-Generaal van Oost-Indië. Na de dood van haar tweede echtgenoot 
vestigde Jacoba Maria Lodisio zich in Utrecht en overleed aldaar in 1838. Adri

 ana Geertrui, een andere dochter van Jacob Lodisio, belandde in Duitsland en 
trouwde met Wendel, graf von Bilfinger. Jacob’s nageslacht zou tot de chicste 
Oost-Indische (en later Haagse) en Mecklenburgse kringen behoren.

10. NA, toegang 1.02.04, inv. nr. 6681.
11. Ik ben benieuwd, maar zal dit uiteraard nooit weten, of kapitein Riebe zich 

bewust was dat een zo ervaren rot overleed aan boord van zijn schip. En of hij 
daar, bij het een, twee, drie in Godsnaam, nog enkele (extra) woorden aan heeft 
besteed. Christiaan moet namelijk echt wel een exemplarische uitzondering 
voor de rest van de bemanning zijn geweest.

12. Herman Meulman werd op 14 augustus 1691 ingeschreven als lidmaat van de 
Evangelisch Lutherse gemeente te Amsterdam.

13. In 1930 werd Ridderstraat 85 afgebroken.
14. Stadsarchief Amsterdam (SAA), archief 5075, inv. nr. 12930, akten 187 en 188. 

Jacob Lodisio sr. was de vader van Jacob jr. met wie Christiaan in 1752 naar 
Batavia voer.

15. SAA, arch. 5075, inv. nr. 12601, akte 309.
16. SAA, arch. 5075, inv. nr. 12604, akte 458.
17. SAA, arch. 5075, inv. nr. 12604, akte 466.
18. SAA, arch. 5075, inv. nr. 12605, akten 121 en 122.
19. Jan Gefken de jonge (1726-1800) had naast zijn wijnhandel veel bemoeienissen 

in Indië. Hij leende regelmatig geld aan (hoger) VOC-personeel. Gefken moet 
via de Lodisio’s met Christiaan Hansen in contact gekomen zijn. Gefken was 
namelijk door Jacob Lodisio jr. in Batavia gemachtigd om diens Amsterdamse 
zaken waar te nemen.

20. SAA, arch. 5075, inv. nr. 14625, akte 407.
21. SAA, arch. 5075, inv. nr. 14632, akte 89.
22. SAA, arch. 5075, inv. nr. 13922, akte 170.
23. SAA, arch. 5075, inv. nr. 13927, akte 7.
24. Haar doop heb ik Amsterdam niet kunnen vinden. Of het zou de op 2 januari 

1692 in de Lutherse kerk gedoopte Elsje moeten zijn. Haar ouders werden daar 
genoteerd Harmen Hendriksz en Annetje Harmens.

25. Bij het overlijden van Elsje Harmens waren nog drie minderjarige kinderen in 
leven, bij het overlijden van Gerrit Hardenberg negen jaar later nog één.

26. Voor Lourens Christiaansz heb ik drie schrijfwijzen van zijn geboorteplaats. 
Bij zijn ondertrouw geeft hij op te zijn geboren in Nortwolde, bij zijn kerkelijk 
Luthersch huwelijk wordt dat genoteerd als Noortwalm. Als hij op 3 januari 1732 
lidmaat wordt van de Evangelische gemeente in Amsterdam als Norderwolm. 
Men zal snel denken aan Noordwolde in Zuid-Oost Friesland. De combinatie 
van een Lourens als zoon van een Christiaan klinkt echter heel erg als iemand 
die afkomstig is uit Scandinavië. Met dank aan Max Pedersen te Gilleleje (DK) 
voor de suggestie Nordvold bij Trondheim.

27. Het begraven van Matthijs Jurriaansz werd in Amsterdam niet gevonden. Wel 
bewees zijn weduwe op 20 januari 1740 voor de weeskamer 100 gulden als 
vaders erfdeel aan haar dochter Anna (SAA, arch. 5073, inv. nr. 821, f. 98v).

28. SAA, archief 5073, inv. nr. 823, f. 164.
29. SAA, arch. 200, inv. nr. 40, f. 336 en 337.
30. Ik heb voor het overlijden op zee geen direct bewijs gevonden. Hij is in elk geval 

niet in Amsterdam begraven. Bij het hertrouwen van zijn weduwe staat in de 
marge vermeld ‘mans doot goet aangenomen’. Daar staat normaliter ‘mans 
doot goet ingebracht’ waarmee bedoeld wordt dat het bewijs van overlijden is 
getoond. Dat was in het geval van Theunis schijnbaar niet mogelijk.

31. De bladzijde waar het trouwen in de Nieuwe Kerk zou zijn moeten vermeld is 
verloren gegaan.
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Kwartierstaat

In mijn veronderstelling kon het natuurlijk dan ook niet anders 
dan dat de vertolkster van die rol, Caro van Eyck, in Neder-
lands Oost-Indië geboren was en roots had in de Indonesische 
archipel. Gerarda Jacoba Everdina Taytelbaum, Caro van Eyck 
was haar artiestennaam, werd inderdaad in 1915 in Batavia 
geboren. Het gezin vestigde zich in 1928 in Den Haag, Caro 
was toen twaalf jaar oud. Groot was echter mijn verbazing bij 
het nazoeken van haar kwartierstaat toen bleek dat Caro van 
Eyck helemaal geen Oost-Indische roots had. Maar dat zij een 
in Amsterdam geboren moeder had en een in Suriname gebo-
ren Joodse vader.1 Gezien het feit dat haar Surinaamse voor-
geslacht zelf weer via de Republiek afkomstig was uit Duits-
land, Polen2 en Letland3 en haar Nederlandse voorgeslacht 
behalve uit Nederland uit Duitsland4 en Zwitserland5 kwam, 
maakt opname van deze kwartierstaat in dit nummer over mi-
gratie een logische keus.
Caro van Eyck had een lange carrière als actrice, vanaf 1936 
bij het toneel en vanaf 1955 ook bij de televisie. Zij speelde 
vele rollen voor de N.V. Het Residentie Tooneel, De Haagsche 
Comedie en het Rotterdams Tooneel. Tot haar bekendste 
rollen in TV-series behoren naast haar al gememoreerde rol 

Caro van Eyck

1. Caro van Eyck (rechts op de foto) 
met haar ouders, zus en broer om-
streeks 1921 (Collectie in bewaring bij 
het Nationaal Museum van Wereld-
culturen, Coll.no. TM-alb-1073-p. 28).

In 1974 zat ik, zestien jaar oud, gekluisterd aan de buis geboeid te kijken naar de tv-serie ‘De stille kracht’, 
naar een boek van Louis Couperus. Eén van de opvallendste rollen, die op mij veel indruk maakte althans, 
was die van de raden-ajoe pangéran, de moeder van de in moeilijkheden geraakte regent. De smeekbeden 
die zij aan de resident richtte werden prachtig gespeeld. En voor mij - wij hadden Indische buren waar we 
veel mee omgingen - zag die oude Indische moeder eruit als de verpersoonlijking van Nederlands Oost-Indië 
zoals het vroeger was.

Noten
1. Voor een deel van de Surinaamse gegevens is gebruik gemaakt van de website 

van wijlen Iwan de Vries.
2. Kwartier 32 tot en met 40, zie ook Wi Rutu Jrg. 10, nr. 1 juli 2010, p. 20.
3. Kwartier 46. Zie voor hem en zijn familie Het bewogen leven van ‘De 

Surinaamsche Juffrouw’ in Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 65 
(2011), pp. 113-142.

4. Kwartier 41, 58 en 59.
5. Kwartier 56.

in ‘De stille kracht’ rollen in ‘t Schaep Met de 5 Pooten (1970), 
De kleine waarheid (1971) en Van oude mensen, de dingen die 
voorbij gaan (1975). In 1959 ontving Caro van Eyck de Theo 
Mann-Bouwmeesterring en in 1979 de Theo d’Or. In 1965 werd 
ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Caro van Eyck was drie maal getrouwd, eerst met de acteur 
en filmregisseur Paul Steenbergen, daarna met de toneelspe-
ler, journalist en vertaler Alex Sternheim en tenslotte met Sa-
muel Boekman, directeur van een filmbedrijf.

Harmen Snel

Bijschrift bij foto op pagina 116: 
Fotograaf Rob Mieremet, Wikipedia
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11
Sarah Jacob

Levy

geb. Paramaribo 8-3-1816

9
Jette 

Deborach

8
Scheiom 

Taytelbaum

22
Jacob 
Levy

zn. van 
mogelijk Levie 

Victor van Bergen 
en mogelijk Grietje 

David Bamberg 

geb. Amsterdam 
circa 1796

overl. Paramaribo 
16-3-1818

16 17 20 
Isaac 

Joseph 

zn. van
Joseph

Isaacs van Cracau 
en Sara Isaac Ham-

melburg

geb. Paramaribo 
8-6-1777 

overl. Paramaribo 
13-1-1811

21
Lea Machiel 

Salomons

dr. van 
Machiel 

Eliazer Salomons en 
Abigael Joost Moses 

geb. Paramaribo 
23-3-1776

overl. Paramaribo 
16-9-1821

23
Dina Simon 

Jacobs Goedman

dr. van 
Simon Jacobs 

Goedman 
en Clara David 

Emanuel 

geb. Paramaribo 
19-8-1795

overl. Paramaribo 
12-10-1828

otr. (2) Paramaribo 
1-2-1822 Abraham 

Hartog de Vries

tr. Paramaribo 26-11-1815

10
Machiel Isaac 

de Vries

geb. Paramaribo 1-11-1810
overl. Paramaribo 18-3-1867

had een relatie met

18

4
Mojsze (Mozes, Maurits) Taytelbaum

winkelier, exporteur
lid kerkenraad Ned. Isr. Gemeente Paramaribo

geb. Warschau 30-8-1837
overl. Paramaribo 12-4-1903

5
Dina (Dientje) Jacob Levy de Vries

geb. Paramaribo 30-1-1845
overl. Amsterdam 30-3-1907

2
Mr. Dr. Machiel Mourits Taytelbaum

raadsheer en vice-president Hooggerechtshof van Ned. Oost-Indië

geb. Paramaribo 12-8-1870
overl. Amsterdam 12-5-1946

tr. (1) Leiden 22-9-1896 (gesch. 4-4-1910) Johanna Maria Geertruida Bungener

tr. Amsterdam

1
Gerarda Jacoba Everdina Taytelbaum (Caro van Eyck) R.O.N.

actrice

geb. Batavia 27-11-1915, overl. Amstelveen 15-9-1979

tr. Paramaribo 14-1-1798

tr. Paramaribo 20-7-1864

19
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15
Maria Johanna 

Lubbers

breidster

geb. Groningen 20-9-1828 
overl. Amsterdam 13-11-1899

13
Gerritje 

van der Pol

geb. Harderwijk 10-11-1822 
overl. Harderwijk 21-9-1860

12
Dirk 

Karssen

bakker

geb. Harderwijk 6-11-1820 
overl. Amsterdam 1-12-1887 

30
Lambertus 

Lubbers

zn. van 
Hendrikus Lubbers 
en Maria ter Mijn/

Terwijn 

kleermaker

ged. Groningen (RK 
Carolieweg) 27-12-1797

overl. Groningen 
25-9-1843

tr. (2) Groningen 23-7-
1843 Jakoba Berents 

Split 

tr. Harderwijk 26-5-1820

27
Everdina 

Leeuwdijk

dr. van 
Harmanus Leeuwdijk 

en Cornelia van 
Heuchten 

geb. Zutphen 
14-1-1792

overl. Harderwijk 
9-4-1834

tr. Harderwijk 13-11-1818

24
Gerrit 

Karssen

zn. van 
Dirk Jansen 

Kars(s)en
en Geertje Timmer 

bakker

geb. Harderwijk 
10-1-1791

overl. Harderwijk 
29-1-1856

tr. (1) Harderwijk 
9-11-1815 Gerdina 

Jacomina Roelofsen
tr. (3) Harderwijk 26-

10-1831 Anneke Evers

25
Otje 

van Esveld

dr. van 
Hendrik Jansz van 

Esveld 
en Otje Dirks

dienstbode

geb. Kootwijk 
28-3-1798

overl. Harderwijk 
7-2-1828

26
Peter 

van de(r) Pol

zn. van 
Reijer van de Pol 

en Gerritje Molen-
berg

timmerman

geb. Harderwijk 
9-7-1792

overl. Harderwijk 
1-9-1834

28
Jaques Daniel 

Bolle

zn. van 
Gerard Daniel Bolle 
en Anna Catarina de 

Bruijn 

behanger

geb./ged. Den Haag 
(Waals) 5/10-8-1794 

overl. Amsterdam 
18-7-1836

29
Anna Catharina 

van Laar

dr. van 
Wilhelmus van Laar 

en Gertrudis 
Scholten 

dienstbode

ged. Amsterdam (RK 
Boompje) 29-10-1796 

overl. Amsterdam 
6-3-1840

tr. Amsterdam 9-6-1819

31
Johanna Gerarda 

Smit

dr. van 
Johan Gerard Smit 

en Catharina Bekkers 

geb./ged. Leeuwar-
den 16/29-8-1798
overl. Groningen 

30-3-1842

tr. Groningen 9-12-1821

tr. Harderwijk 15-5-1844

14
Jacobus Theodorus 

Bolle

kleermaker

geb. Amsterdam 20-6-1828 
overl. Amsterdam 6-6-1889 

tr. Amsterdam 26-11-1856

6
Dirk Karssen

agent van politie

geb. Harderwijk 7-2-1857
overl. Amsterdam 16-1-1890

7
Catharina Margaretha Bolle

dienstbode

geb. Amsterdam 5-5-1863 
overl. Amsterdam 16-1-1914 

tr. (2) Amsterdam 18-7-1895 Hermanus Nuberg

tr. Amsterdam 15-2-1883

11-9-1912

3
Gerarda Everdina Karssen 

geb. Amsterdam 20-4-1886 
overl. Amstelveen 21-12-1970 

tr. (1) Den Haag 6-7-1938 (gesch. 26-9-1945) Paul Jozef Steenbergen, geb. Amsterdam 22-3-1907, 
overl. Den Haag 8-5-1989, zn. van Johannes Steenbergen en Adriana van der Griendt 

tr. (2) Amsterdam 25-3-1948 (gesch. 21-5-1949) Alex Sternheim alias Alfred Pleiter, geb. Amsterdam 15-12-1919, 
overl. Amsterdam 6-2-1973, zn. van Alexander Sternheim en Wilhelmina Johanna Berendina Smits 

tr. (3) Amsterdam 5-3-1952 Samuel Boekman, geb. Amsterdam 15-1-1896, 
overl. Amstelveen 21-8-1978, zn. van Maurits Boekman en Heintje Peereboom
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 

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

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

Nederland
Amstelodamum, jg. 103, 2016-4. G. Eijkelboom, G. Vermeer: 
De Parkschouwburg (1882-1911) [snelle teloorgang van gips-
paleis]; J. Smit: De kunstzaal van Frans Buffa & Zonen in de 
Kalverstraat, een punt van contact tusschen de kunst en den 
Mammon; A.C. Koldeweij: Naar Amsterdam: kunstenaarsmi-
gratie uit Noord- en Ooost-Europa, 1600-1700.

Aold Hoksebarge, jg. 49, 2016-3. E. Ooink: De Haaksbergse 
roots van textielfabrikant Gerrit Jan van Heek (3) [met sche-
ma familie; Lankheet, Grootenhuijs, ten Oever, Lasonder]; T. 
Meijerink: Van Larfeld naar Laarveld en van Laarveld naar Lar-
feld [verslag zoektocht]; H. Slotman: De Blankenburg nrs. 143 
en 144 op de kaart van 1830 (9); E. Ooink: Historisch boerde-
reij-onderzoek Twente: richterambt Haaksbergen ook gereed.
 Idem, 2016-4. H. Slotman: De Blankenburg nrs. 145 en 146 
op de Kaart 1830, nu parkeerplaats (10) [Schartman, Bouhuis, 
Rijgwart]; E. Ooink: Gevelbalk met bijzondere inscriptie [Eijs-
ink].

De Aschpotter, jg. 20, 2016 nr. 39. P. Langeveld: Van smede-
rij tot Melman Lingerie; G. Overvliet: De geschiedenis van 
Bloemlust: Bloemrijk en roemrijk; A. Lelijveld: De Sassen-
heimse kunstschilder Cornelis Westerbeek 1844-1903 [met 
kwst. 31 kwn.; Bronsgeest, Sibrink, Hozee, de Graaf, Los]; H. 
van der Holst-Rodenburg: Petrus Cornelis Rodenburg [1922-
1994].

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 22, 2016-3. R. Hopster: Van 
kerkschuur tot katholieke zuid-as (1) [geschiedenis katholiek 
Hoogland]; Belevenissen van een Gennepse evacue (1944-
1945) [verv.]; A. ter Beek: Boerderij Delswijk in de Duist. Vijf 
eeuwen bebouwing en bewoning [de Goede, van Kampen, Bot-
terblom].

Bie t Schildt, jg. 16, 2016-2. R. van Eerden, J. Steenhuizen: 
Predikantenbord in Helmster kerk; H. Oldenbrandringh: Zo-
merexcursie 2016 [naar de Weem, woning en expositieruim-
te van Henk Helmantel en de Andreaskerk in Westerem-
den]; D. Slagman: Waterbeheersing in oostelijk Duurswold 

(5); J. & J.P. Verhave: Geert Jager, een vroom en vrolijk knip-
per uit Hellum, 1825-1917 [knipkunst; voor 11 pers. en echtpa-
ren].

Bijdragen en mededelingen Gelre, 2016 nr. 107. H. Denessen: 
Bestuurlijke vernieuwing in het hertogdom Gelre. De leen-

stadhouders van Karel 
de Stoute; S. Gropp: 
Tussen republiek en rijk. 
De Batenburgse munt-
slag onder graaf Maxi-
miliaan van Bronkhorst 
(1615-1624); E. Storms-
Smeets: Het buitenle-
ven van regentenfamilie 
Brantsen; J.C. Bierens 
de Haan: Jacob Mat-
theus de Kempenaer 
(1793-1870) en zijn bui-
tenplaats Bato’s Wijk te 
Oosterbeek; I. Hantsche: 
Das Herzogtum Kleve 

zwischen 1794 und 1816; D. Lueb: Identiteitsvorming in de 
voormalige Kleefse enclaves in Gelderland en de moeizame 
integratie in Nederland, 1816-1866.

Bolswards Historie, jg. 6, 2016-11. J. Sangers: Henricus Beek-
huis, huisarts te Bolsward, 1872-1959; J. Keuvelaar: Leidekker 
Dirk Eerdmans, patriot en politicus; D. Bosma-Faber: Pillen 
draaien, poeders vouwen en flesjes vullen in apotheek Hen-
driks; J. Keuvelaar: Het Chirurgijnsgilde van de stad Bolsward; 
P. Mulder: Bolsward en haar ziek(t)en; D. Bosma-Faber: Jumbo 
Kooistra, van hondenkar tot supermarkt(en) [3 gen. familiebe-
drijf].

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 32, 2016-3. J.-W. Henfling: 
Verkleij, een 100-jarige slager; A. van de Koppel: Banketbak-
kerij Van de Koppel, herinneringen aan een niet zo ver verle-
den; H. Jonker: Griffioen van melkboer tot wijnverkoper; P. 
Hasenaar e.a.: Archibald Schimmelpenninck; K. Oosterom: De 
familie Kruyt uit Bussum [3 gen., 1838-1954].
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Caert Thresoor, jg. 35, 2016-3. M. Ritter: Oude Amsterdamse 
kaarten heruitgegeven in Augsburg door Joseph Carmine; F. 
Scholten: Voltooiing, herziening en nadagen van de Kraijen-
hoffkaart; J. Hubbard, F. Muller: Verloren gegaan en weer te-
ruggevonden. Het Nieuw Groot Zeekaart Boek van Hendrick 
Doncker II (Amsterdam 1714); R. Arpots, E. Roodenburg: Kaar-
tencollecties in Nederland: Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

Dwars Op [Voorhout], jg. 18, 2016 nr. 58. K. den Elzen: Een bui-
tenplaats minder voor Voorhout: Schravendam [Jacquin]; K. 
Kuiken: Van Willem Wermboutsz tot Hoogkamer; K. den Elzen: 
Herman Schuyl, predikant in Voorhout; B. Hogervorst, K. den 
Elzen: Geerlings-Bergamo [familiebedrijf]; K. den Elzen: Arie 
van Schooten, Zandsloot [met kwst. 30kwn.; van Bruggen, 
van den Berg, Staats, Bekenes]; K. den Elzen: Cor Warmerdam, 
suppoost [1918-2001].

GEM, jg. 24, 2016-4. JW Koten: Syfilis, een geschiedenis; D. 
Kranen: De balsems van Antje Groenewoud [uit Utrecht, 
1699-1775, met data familie; attestaties van klanten; van 
Koebergen, van Oostrum, van Claveren, Hilmer, van Cleef, 
John Taylor]; D. Kranen: Vuurwerk. Naar aanleiding van een 
Utrechtse Ordonnantie [1737]; Wapenregister [8 wapens]; H.M. 
Lups: Beroepen van vroeger [vinkenvanger – voddenbaas].

Gen., jg. 22, 2016-4. L. Wessels: Een wereld vol verhalen. Mar-
tijn Kessler en Daan de Clerq brengen genealogieën in beeld; 

E. Bleeker: onder genea-
logen: Rene Kappers Ge-
smede familiebanden in 
Schoonhoven; J. Verkleij: 
Het armoedige bestaan 
van Franciskus Segers 
Leven beneden de maat; 
I. Cieraad: Het interieur 
als decor van het huise-
lijk leven; L. Jonkhoff: 
Op bezoek in Hoornse 
herenhuizen; L. Brouwer: 
Hoe huis- en herberg-
namen achternamen 
werden [In de Aap ge-
logeerd]; R. Straatman: 

Lateraal denken; K. van der Wiel: Zeg me waar je woont; G. 
van Breugel: J.F. Lion, van alle markten thuis; L. Ph. Sloos: Een 
penseelprinses tussen militairen. Schilderes Anne Julia Marie 
Muller-von Daehne (1787-1857) en haar inspiratiebron; E. Hen-
nekam: De moeder van alle archieven; E. van der Plicht: Stads-
archief Amsterdam: miljoenen namen uit 3500 meter papier.

Gens Germana, jg. 42, 2016-3. Even voorstellen: Fred van der 
Zwan [met stamreeks 10 gen.]; E. Bolhuis-van Lieshout, P.J.C. 
Elema: Stamreeks Lipmann (uit Herstellle) [9 gen.]; W. Kruike-
meier: Het ontstaan van een hobby [Krukenmeijer uit Vechta 
en Meppen].

Geschiedenis van Ursem, jg. 36, 2016-2. A. Schaap: De omgra-
ving te Rustenburg; N. Mak: De trekhond [historische schets]; 
H. van Doornum: Het Ursem van 100 jaar geleden, 1915-1916 
[collecte voor leniging watersnoodramp]; N. Mulder: Willem 
Kriek, een ondernemende Ursemmer; J. Stam-Vis: Cafe De 
Rustende Man [Kok, Pluijmgraaff]; Nieuwe beeldbank [uitleg, 
zoekproces].

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 22, 2016-4. H. Aar-
doom: De Baljuw geschorst [Willem Kluit (1761-1830)]; P. Pot: 
Archivaria [omnummerlijst van 1925/1926 waarin per adres 
aangegeven wordt wie de hoofdbewoner van een huis was]; 
J.T. Barth-Naaktgeboren: De Boendersweg; D.W. Gravendeel: 
Vroege vogels, de eerste 30 jaar (5) [Blokkius, Schanaerts, 
Mochart/Mergaert, van Gindertalen, Becius]; W. van Velsen, 
J. Visser: Koen Limperg en Langestraat 10A [met genealo-
gie van Melis Naaktgeboren]; De familie Benders 115 jaar in 
‘s-Gravendeel (3); W. van Velsen, J. Visser: Wilhelmina [ver-
noeming 7e kind naar de koning in de fam. Sint Nicolaas, de 
Boer].

Heemkunde Hattem, 2016 nr. 148. T. Eghuizen: Herinnerin-
gen van de familie Van den Belt aan hun Hattemer jaren (5); 
D. Locht: Schijnhuwelijk? [bigamie begin 19e eeuw; van Hulst, 
Boer, Duijm, de Vries]; E. Klei: Joan Derk van der Capellen en 
de Nederlandse democratie [tekst lezing].
 Idem, 2016 nr. 149. E. de Jonge: Hattem in de 17e eeuw [de 
bezetting van 1672-1674]; J.W. van Waningen: Persoonlijk ver-
slag van de eerste oorlogsdagen Hattem; J. van Enk: Jeugd-
herinneringen jaren ‘50 aan de Hoopjesweg; D. Jonker, E. An-
deweg: Het laatste schipperspaar Hans van der Ziel en Jannie 
Mensink.

Historisch Purmerend, 2016 nr. 44. J. Dekkers: De stad Pur-
merend dankt zijn bestaan aan de Where; S. Besseling: De 

slag om Purmerend op 
30 mei 1574 [Rol, Sonoy]; 
T. Bouws: De geur van 
koffie en seringen. Jong 
zijn in een kleine stad; 
R. Riem: Tussen droom 
en daad staan wetten 
in de weg en praktische 
bezwaren; J. Otsen: Het 
geslacht Lust van Oost-
zaan naar Purmerend [3 
gen., 20e eeuw]; B. Vlak-
Mol: Klaas Velzeboer: 
Kruidenier, tabakshan-
delaar en bestuurder; 
P. Boonstra: Een Friese 

Purmerender vertelt: Kermis, Koninginnedag en Sint Maarten.

Historisch Weesp, jg. 32, 2016-2. W. Pfeiffer: ‘t Haantje, niet 
zomaar een mooie molen; C. Pfeiffer: Carrosseriefabriek De 
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Groot [van wagenmakerij tot kringloopwinkel]; I. Kemper-
man-Wilke: Hoe Dudok in Weesp struikelde over Engelse 
gazons; E. Pouwels: Vijftig jaar Italiaanse gastarbeidders in 
Weesp; E. Pouwels: ‘Minkman/Muziek’ trok klanten uit de hele 
wereld.

Historische Kring Eemnes, jg. 38, 2016-3. H. van Hees: 
Oost-Nederlandse families in Eemnes (2) [Helmich, Koelink, 
Krieger, Loman, Van Ommen, Roosegaard]; J. Groeneveld: Jan 
Versteeg en zijn relatie tot de familie Hamdorff te Laren; H. 
van Hees: Watersnood 1916 in Eemnes (1).
 Idem, 2016-4. H. van Hees: Oost-Nederlandse families in 
Eemnes [Schenk, Steenbergen, Steenhof, Wechelt, Wester-
huis, Wiggerts]; J. Groeneveld: 100 jaar Staal in cafe ‘Schip-
pers Welvaren’; H. van Hees: Watersnood 1916 in Eemnes (2); 
H. van Hees: Riek Bieshaar [oudste Eemnesser aller tijden]; H. 
van Hees: Interview met Marie van ‘t Klooster-Gieskens.

Historische Kring Laren, jg. 35, 2016 nr. 138. M. van der Schaal: 
Max Beckmann 1884-1950 [kunstschilder, aquarellist, gra-
ficus en beeldhouwer]; A. Kos: Erfgooiers en hun gemeente 
gronden (13); G.L. de Boer: Berend Gerstekorrel; P.C.L. van der 
Ploeg: Nico van Harpen en ‘De Larensche Kunsthandel’ (1905-
1921).

Holland [Historisch Tijdschrift], jg. 48, 2016-3/4. Themanum-
mer Maritieme identiteit; o.a.: M. Mostert: De Friezen en de 

zee [proto-Hollanders]; 
A. van der Zee: De vloot 
van 1438; H. Landheer: 
Van Turfschip tot Twee-
de Wereldoorlog; A.M.C. 
van Dissel: Een Amster-
dams zeepaleis [stoom-
schip Jan Pieterszoon 
Coen]; M. van Delft: Het 
Volmaakt schip van Ber-
nardus Cleynhens in de 
Koninklijke Bibliotheek; 
R. Brand: Schilderijana-
lyse: Maritieme iden-
titeit volgens Cornelis 
Claesz van Wieringen; G. 

Rommelse: Beeldessay Hoe werden zeehelden gemaakt?

Jaarboek Overkwartier van Gelre, 2016, nr. 4. J. Poell: De 20 
stellingen van Edmundus Poell [stellingen bij proefschrift 
1765; hoogleraar te Utrecht 1755-1773; exm. Van Dursema, tr. 
M.M. Rijckx]; S. Verkoeijen: Families in Velden, Lomm en Arcen 
in de 17e en begin 18e eeuw of De speurtocht naar Wilhelmi-
na aen de Veldijne; U. Durchgraf: Der Kevelaerer Kunstmaler 
Heinrich Froitzheim; W. Steeghs: Een herinnering van Duit-
se soldaten aan diensttijd en de oorlog; L. Reutelingsperger: 
Knikkerdorp, van scheldnaam tot veldnaam [Rothoff, On-
ckels].

De Kleine Meijerij, jg. 67, 2016-3. P. van Gerven: Een indruk-
wekkend evenement in Esch; F. Goris: Het Moergestelse kas-
teel van Audevoorde [van Vaerle, Bresser, van Gestel]; A. van 
Dorp: Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1918: 11. Berkel-En-
schot en Udenhout (2); A. van Noort: Zwart front-leider Arnold 
Meijer en het seminarie te Warmond; M. Vermeer: Oisterwijk 
onder Gelders bestuuur: De verpanding van kwartier en vrij-
heid halverwege de 14e eeuw.

Kringblad [Bemmel], jg. 26, 2016-3. R. Hagens: Cafe de Rond-
uit [historie sinds 1724; van Bronckhorst, van Wetten, Goris, 
van Huet, Peters]; F. Bekker: De glorietijd van hotel-restau-
rant De Gouden Appel [de Leede]; R. & C. Derksen: De Familie 
Derk sen uit de Molenwei [20e eeuw]; E. Damen: Rare vogels: 
Jan de Klompenmaker [Buijs]; A. Stuart: Van Huus Uut (9).

Het Kromme-Rijngebied, jg. 50, 2016-2/3. F. Gunther: Gehei-
men uit Wijkse consistorie nu digitaal [Gorter, van Hemert]; 

P. Frederiks: Landlust te 
Schalkwijk. De vondst 
van keramische tegels 
als bijdrage aan het 
bouwhistorisch onder-
zoek; R. Heijnen: De Dui-
vel op Landlust [kunst-
traditie]; W. Thoomes: De 
boerderijen van St. Ser-
vaes in Heemstede en 
het Waalse Veld [16e-18e 
eeuw; de Voocht van Rij-
neveld, de Mosch, Ren-
con, Tibbens, van Doorn, 
Stevens, van Asch]; W. 
van Amerongen: Histori-

sche mythe over watermolen ontzenuwd.

De Kroniek [Graft-De Rijp en Schermer], jg. 33, 2016-4. E. 
Berkhout: De Arend [historie van het pand Rechtestraat 78 in 
De Rijp]; F. Hoek: Coöperatieve Vereniging tot exploitatie van 
landbouwwerktuigen en – machines Grootschermer G.A.; E. 
Berkhout: Het verhaal van de Rijper gemeenteontvanger Bal-
tus Koker [(1861-1941), macht corrumpeert, 1912/13].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 44, 2016-3. T. van 
den Berg: Omzwerving in eigen stad [brief uit 1944, bevrijding 
Roermond]; H.J.L.M. Boersma: Andreas van Wel, pastoor en 
volleerd administrateur van de parochie Breust (1705-1744); 
W.M.H. Brasse, J.H. Hanssen: Derde Limburgs Kwartierstaten-
boek, enkele correcties en aanvullingen [uitvoerige aanvullin-
gen op een reeks kwartierstaten, met name uit Midden-Lim-
burg].
 Idem, 2016-4. P. Schoenmakers: Mysterie van een twee-
de Jan Pieter Arbeel; R. Suijkerbuijk: Droge ogen [corr. op het 
Derde Limburgse Kwartierstatenboek]; M. Leclair-Hüsken, 
A. Griens: Kwartierstaat Wolfs-Pittie [31 kwn.; Martinussen, 
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Creusen, Duijsens]; J. H. Hanssen: Het wapen van de familie 
Franssen uit Tegelen; N. Mulders-Thijssen, J.J. Hanssen: De 
goede oude tijd! [over onderhoudskosten, 1837; gezin Pelle-
mans-Hostermans].

De Maasgouw, jg. 135, 2016-3. B. Schwering: Ad Vivum Deli-
neavit ... 1737. Een tot nu toe onbekende tekening van kasteel 

Well door Jan de Beijer; 
J. Jasperse: Illustere 
voorouders in ere her-
steld [grafmonument 
Gerard IV van Gelre en 
Margaretha van Brabant 
in de Munsterkerk te 
Roermond]; F. Hovens: 
‘Criminele justitie’: Geul-
se bokkenrijders aan de 
galg [van Aubel, Luijten,-
Keijser, Pieters, Rachels, 
Heuts, Ghijsen].

Idem, 2016-4. G.H.A. 
Venner: Stadszegel en 
stadswording van Suste-

ren; G.H.A. Venner: Twee onbekende tekeningen van het kas-
teel te Kessel van A.F. Van Aefferden; G.H.A. Venner: De zilve-
ren beker van Jacob Nederhoven in de 19e eeuw; M.E.N. Aarts: 
Eén zegel maakt nog geen kapittel? Het middeleeuwse zegel 
van kanunnik Waltelmus in Nieuwstadt.

Mars et Historia, jg. 50, 2016-3. K. Schulten: De Stier van 
Paulus Potter op reis. Kunstroof of kunstbeheer?; A.J. van 
den Broeke: Het oorlogsverleden van de Navo-school Ober-
ammergau; W. van Dijk: Operatie Kraai en de Actie Tijger 
[2e Politionele Actie in en rond Balige, Sumatra, 1948-
1949]; L. Brama: Ridder van de Tinnen Tafelronde [Willem 
Plink]; A.C. Tjepkema: De veelbelovende omslag voor de 
defensie van Nederlands-Indië in het jaar 1916.

Mededelingen Historische Kring West-Betuwe, jg. 44, 2016-
2. P. van Mook: Roomboterfabriek te Gellicum 1896 – 1918; 
A.F. Verstegen: Anna Geertruijd en Maria Jans veroordeeld 
(1703); M. IJzerman: Waarom Floris Coedam uit Buurmalsen in 
1718 als soldaat bij VOC ging [van Tussenbroeck, van Bergen].
 Idem, 2016-3. A.F.M. van Berkel: Charles Leonardus van 
Berkel (1908-1984) Fabriekchef bij v/h Van Wijk & Visser te 
Geldermalsen in de jaren 1947-1973(1); M. IJzerman: Armen-
zorg in het begin van de 17e eeuw in Buurmalsen (1).

Met gansen trou, jg. 66, 2016-9. B. Beaard: Sint-Lambertus-
kerk te Engelen [Amsterdamse School stijl]; idem: Sluiswach-
terwoningen in Engelen.
 Idem, 2016-10. B. Meijs: De woningnood in de jaren 60 van 
de vorige eeuw in de gemeente Vlijmen.
 Idem, 2016-11. P.C. De Jongh: Heusden ademt historie; A. 
van der Lee: Wat aten onze prehistorische voorouders?

 Idem, 2016-12. B. Beaard, A. Hartjes: Van Herpt te Herpt; 
A. van der Lee: De familie Boelaars uit Hedikhuizen: enkele 
aanvullingen; H. van de Weijenberg: 4 Generaties brandweer-
lieden in Vlijmen [van de Weijenberg].

Misjpoge, jg. 29, 2016-4. F. Slicht: De familie Gans. Joods le-
ven in de Indische Buurt van Amsterdam; H. Snel: Joodse hu-
welijken in Amsterdam (3): Waar trouwden de Asjkenazische 
Amsterdammers? Het Joodse Bruiloftshuis [17e-18e eeuw]; K. 
Sturkop: Mietje Walewijk alias Marie Gomez; een (niet te) ver-
geten operazangeres [*Amsterdam 1885].

NHA-Uitgelicht, 2016-7. W. de Wagt: De Ruisdael van Brazilië: 
Frans Post [tekeningen]; E. van Velden: Een reisverslag met 
een open einde [van Jacob Heinrich Krelage (1824-1901); be-
drijfsarchief bloemenkwekerij]; M. van de Wiel: Emotioneel 
weerzien in de Ripperda Kazerne [Hodzic]; A. van den Bergh: 
De wereld in kaart; H. van der Eem: Nieuwe archieven en col-
lecties.

Nieuwsblad Vereniging Oud Lisse, jg. 15, 2016-4. M. Nieu-
wenhuis: De familie Marseille [met stamboom 9 gen., 1700-

1935]; L. Bemelman: 
Pastoor Hugo van der 
Vlugt in Noorwegen (1) 
[stamreeks verhalend, 
sinds 1700, kwst. 15 
kwn., van Ruiten, van 
der Salm, Reijneveen]; 
A. de Koning: Smeden 
van Lisse [Vougel, van 
Larum, Cluft, van Lim-
men]; Werkgroep Ge-
nealogie [Project Be-
woningsgeschiedenis 
van panden in Lisse]; 
D. Floorijp: Bestraten 
Berkhout tot de Heere-

weg 1725; D. Boogerd: De Kromme Elleboogsteeg.

Nijmeegs Katern Numaga, jg. 30, 2016-4. J. ten Hove, R. Jans: 
Juliana Cornelia de Lannoy 1738-1782. Een verlangen naar 
boeken [exm. Schull]; J. van der Weide: Al bijna over de grens 
[Meijsing]; L. Ewals: Nijmeegse Exlibris.

De Omroeper [Naarden], jg. 29, 2016-4. H. Schaftenaar: De 
schilder David Schulman (1881-1966) en zijn werk in de omge-
ving van Naarden; H. Schaftenaar: Het lot van de joodse ge-
zinnen Weiss en Wagenaar nader toegelicht; H. Schaftenaar: 
Schaapskooien tussen Naarden en Huizen; H. Schaftenaar: 
De markering van de fortificaties te Naarden.

‘t Onderschoer, jg. 38, 2016-3. Denekamp toen, Denekamp nu 
(55); B. Brookhuis: Restant van erve Schiphorst op Singraven 
ingepakt en beschermd; M. Alink-Ter Duis: Jongkindhuis als 
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onderduikadres; J. Knippers: Het witte huis aan de ‘Kerkstraat’ 
[Wintels]; B. Busscher: Het Vrehuijs in Latrup (1) [(ten) Vree-
huijs]; S. Wynia: De wijkzusters van vroeger; J. Löwenhardt: 
De Hoonerjör uit Denekamp [ten Brink (Joodse familie)].

Ons Voorgeslacht, jg. 70, 2015 nr. 683 [nagekomen]. K.J. Slij-
kerman: De oudere generaties van het geslacht Roos uit 
Westmaas [5 gen., ca. 1475-1675; Romeijn, Troost, van Zijl, van 
den Berch, van der Koeij]; L.M. Van der Hoeven: Het bestuur 
van de heerlijkheid Grijsoord in 1593 [naamlijst]; Addenda en 
corrigenda: Coppert, Kemp, Luytgen Woutersz, van Oostrum, 
van Rijn, van Acquoy.
 Idem, jg. 71, 2016 nr. 690. P. Hoogerbrugge: Waar lag de 
hoogbrugge van Hazerswoude? Een reconstructie van per-

celen en hun bewoners 
bij de Hoogbrugge 1560-
1630 [Hoochbrugge, 
Roosch, Los, Mous]; J.F. 
Wendte: Kapitein op de 
binnenwateren Pieter 
Lieffkint (ca. 1565-1628) 
te Rotterdam; mogelijk 
oorspronkelijk uit Sche-
veningen [3 gen.]; G. H. 
Verwoerd: Pieter Jansz 
of 2x Pieter Wiggertsz 
(van der Hee)?; H.M. 
Kuypers: De onbekende 
moeder van Maritgen 
Dircxdr uit Langerak 
[blijkt dr. te zijn van Sy-

mon Jacobs en Adriaentgen Symonsdr].
 Idem, 2016 nr. 691. T. van der Vorm: Het nageslacht van 
Coen Dircksz te Leiden, een van de stichters van een vicarie 
in de Nieuwe Kerk te Delft [vicarie gesticht in 1495, parenteel 
6 gen.; van Benten, Coenen, Cruijtpenning, van Sonnevelt, van 
Ockenburch, van Nieuwcoop, Hackius, van Leeuwen, van Te-
trode].
 Idem, 2016 nr. 692. H.M. Kuypers: De voornaam Reyvert 
bij de families Schrieck en van Clootwyck uit Uppel onder 
Almkerk [met fragm.-gen. 4 gen., 1536-1675]; B. van Dooren: 
Heijmans aan Hollands rand [kwst. Maeijcken Teunisdr, ovl. 
voor 8-10-1652; Leempoel, van Diessen, van de Nuwenhuijse; 
stamreeks Heijmans 7 gen., 1570-1827; Febris, van de Wete-
ring, van Wensen, van Strijen, Sichterman]; J.P. Noppen: De ou-
dere generaties van het geslacht Noppen te Woerden [4 gen., 
ca. 1568-1686].
 Idem, 2016 nr. 693. D. Verhoef: Het gezin van Gijsbert 
Reyersz van Schayck en Sophia Luyten de With [aanv. en corr. 
parenteel Vermaat]; C.A. van Burik: Recensie ‘Kroniek van de 
familie Vosch, Vosch van Avesaet, Vos van Avezathe’ [geanno-
teerde kanttekeningen bij een aantal discutabele punten en 
verschillen met de tegelijkertijd verschenen Parenteel Vosch 
(Vosch van Avesaet) afkomstige uit Wijk bij Duurstede]; D. 
Verhoef: Van Lockhorst alias Twaelffuren [4 gen., 1551-1688]; 

D. Verhoef, M. Kemp: Aanvullingen correcties op ‘Utrechtse 
parentelen vóór 1650’ [genummerd UP-1 t/m 6]

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijon-
derzoek, jg. 33, 2016-4. I. Brethouwer: De Weversborg en 
Goossens in Lintelo bij Aalten [boerderijnaam tevens fami-
lienaam; 8 gen., 1683-1989; Huijstede, Hengeveld, Wevers-
borg, Goossens, Berkelder]; H. Keuper: Kwartierstaat van 
Alberta Aleida Heesen (2 en slot) [van Til, Klein Holte, Rege-
lingh, Addink, Pennekamp, Guijlikers, Haegen]; G.J. Goorman: 
Het gezin van Hendrikus Teunissen Stegeman [verv., 18e-19e 
eeuw; Bankreis, Muil, Broekstaart]; D.H. Keuper: Genealogie 
Derk Giebink (2 en slot) [gen.VIa-IXd, 1760-1963; Ovink, Post, 
Hengeveld, Nijland, Eskes]; G. Luiting: Korentienden voor het 
klooster Groot Boerlo; A.M. Claassen: Het faillissement van 
rentmeester Willem Hendrik Roeloffzen (1) [grondaankopen 
uit de Domeinen tijdens de omwentelingen en rechtstelsels 
van de Bataafs-Franse Tijd en Pruissen].

Oud-Castricum Jaarboek, 2016 nr. 39. A. van Gemert: Willem 
Jacobsz Hofdijk, Castricumse balladen; E. Mooij: Koninklijk 

Landgoed Bakkum (2); 
N. Kaan: Herinneringen 
van oud-boswachter Cor 
Mooij; J. Hageman: De 
dood van Arie Hageman 
[5 mei 1944]; L. Levi, H. 
Boot: De Castricumse 
volleybalverenigingen; 
A. de Wit, T. Stuifbergen: 
De Wit in vrachtrijderij 
[Beentjes, de Wit]; H. 
Boot, A. Bron: Cafes en 
kasteleins in Bakkum 
[Borst, Bakker, Twisk, 
Zonneveld, Peijs]; S. 

Zuurbier: De geschiedenis van de Schoolstraat/De School-
straat en haar bewoners rond 1950; S. Zuurbier: De Castri-
cumse familie ... Groot [10 gen., ca. 1620-heden; Mooij, van 
Duin, Kos, Opmeer, Winder].

Oud-Dordrecht, jg. 34, 2016-2. P. van ‘t Hof: Mijn Dorothé! 
Hoe kan u zulk een echt behagen? De politieke actualiteit 
van Samuel van Hoogstratens Dieryk en Dorothé, of de Ver-
lossing van Dordrecht (1); E. van Dooremalen: Uit de politie-
journalen van de jaren 40 (6); J.M.A. van Wageningen: Hoe 
een Dordtse Jonkheer aan zijn einde kwam [scheepsnaam, 
schipbreuk 1867]; K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten 
(22): Fraude op het stadhuis, of karaktermoord? (1594) [de 
Menin, Lus]; H. Blok: Scheepsbouw in Dordrecht 1740-1800 
(1) [met lijst namen van scheepswerven]; J. de Heus: De ge-
schiedenis van de straatnamen op het Eiland van Dordrecht 
(8); J. van Tour: De organisten van de Grote Kerk van Dor-
drecht (3) [Bauermeister, van Eem, Leemschot, Ochsendorf, 
de Vries]; H. van Heeren: Heeft Crabbehoff een middeleeuw-
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se voorganger gehad?; K. Sigmond: De Grote Ommegang 
rond 1500.
 Idem, 2016-3. E. van Dooremalen: Buitenlandse kunste-
naars in Dordrecht rond 1900; P. van ‘t Hof: De politieke actuali-
teit van Samuel van Hoogstratens Dieryk en Dorothe of de Ver-
lossing van Dordrecht (2); H. Blok: Scheepsbouw in Dordrecht 
1740-1800 (2); K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten (23): Aan 
de grond (1572, 1593) [Balen, Veseblys]; M. van Mourik Broek-
man: Verteld verleden. Vroege gastarbeiders in Dordrecht; M. 
van Vliet: Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (1).

Oud Meppel, jg. 38, 2016-3. A. van der Werf: Balkengaten in 
Meppel; M. Naber: De familie Kremer (2); J. van Tent: Zoon van 
een weduwe [jeugdherinneringen]; L. van der Voort van der 
Kleij: Zoekplaatjes (2): Historische missers; L. de Harder: Be-
levenissen tijdens de turfvaart naar Meppel en omstreken (2); 
D. van Straaten: Jeugdherinneringen aan Meppel (9).
 Idem, 2016-4. W. Stam: De revues van voetbalvereniging 
MSC in de periode 1930-1960; L. van der Voort van der Kleij: 
Zoekplaatjes (3) [verdwenen tramlijn]; J. de Ruiter: Herinne-
ringen van een bloemenman [auteur]; D. van Straaten: Jeugd-
herinneringen aan Meppel (10); A. van der Meer-Seijdell: Het 
verhaal van mijn oma’s [de Wild, Rijkeboer, Timmers].

Oud Nijkerk, jg. 35, 2016-3. N. Poorter: De Holkerstraat; S. van 
den Berg-Ebbenhorst: Een huis met een verhaal [Holkerstraat 
nr. 13; Joodse familie De Liever, vermoord in Sobibor juni 1943; 
H. van Dijk: Een voorwerp van uiterste godloosheid [brute 
roofoverval en branden 1772/73 door Berent Everts].

Oud Wageningen, jg. 44, 2016-4. L. van der Zee m.m.v. B. van 
Aller: Muurreclames – kleurrijk teken van vroegere bedrijvig-
heid; T. Jansen: In gesprek met Ben Brouwer; B. Kernkamp: 
Wageningse timmerlieden en architecten, ca. 1850-1920 (slot) 
[de Vries, Koudijs, Hof, Vonk]; E. Wijnacker: Nieuw leven in de 
Ouwe Nu; J. Gardeniers: Een Wageningse zwerver [Johan Haak 
(1890-1977)].

Proosdijkoerier, jg. 32, 2016-3. J. Frankenhuizen: Einde histori-
sche banden?; P. van Buul: Wilnis dorp rond 1950; F. de Wit: De 

installatie van een nieu-
we burgemeester van 
Mijdrecht en Wilnis in 
1943 [Doude van Troost-
wijk]; P. Grundmann: ‘Ik 
wist niet wat oorlog was’ 
[herinneringen van een 
jong kind]; C. Woerden: 
Hallo, met wie spreek ik? 
[telefonie van PTT tot 
KPN]; R. Hartsink: Has-
sing verhaspeld.

Idem, 2016-4. P. van 
Buul: Het gemeentewa-
pen en de ambtsketen; J. 

Frankenhuizen: Komen de Proosdijlanden straks weer terug?; 
C. Woerden: De Mennonietenbuurt [van Hilten, De Neufville].

Scyedam, jg. 42, 2016-4. A. Lagrouw: Een klein bedrijf van 
groot formaat [drukkerij Bruno Cauwe]; R. Gaarlandt: Her-
nieuwde uitgave [van F. Bordewijk, ‘Verbande erven’, een in-
dringend beeld van het oude Schiedam]; S. Louis: Oorlogsdag-
boek Wim Hagers lag 70 jaar verborgen; R. Scheeres: Samen 
zingend de eeuwen door [Orpheus 150 jaar]; W. Snikkers: Een 
turbulente, troebele geschiedenis [over brandersgist en ven-
nootschappen, 1785-1963].

Seijst, jg. 46, 2016-4. E. de Jonge: De groene handen van de fa-
milie Copijn in Zeist [250 jaar dynastie van kwekers, tuin- en 
landschapsarchitecten; uit Groenekan 1763, 8 gen.; met stam-
boomschema].

n Sliepsteen, jg. 31, 2015 nr. 124. J. ter Haar: Vluchtelingenop-
vang in 1933, een louter Joodse aangelegenheid; G. van Dragt: 
Stadsrecht van Enschede: Wie weet waar Willem was op 25 
juli 1300?; W. Bulter: ‘n Bölt in Lonneker in de 19e eeuw; G. Bek-
kering: De Groote Reciteerwedstrijd van 8 november 1903; B. 
van der Lugt: Scouts eren vaandrig Herman Leppink, gesneu-
veld op de Grebbeberg; W.H. Nijhof: Nog steeds vraagtekens 
over het lot van mijn vader.
 Idem, 2015 nr. 125. M. Enklaar: Het koetshuis van Beltman 
op Het Stroot [van Heek]; R. Kuipers-Krämer: Een beroemde 
oorlogsreportage van twee Enschedese journalisten; F. Heu-
pers: De Mustangs – een jeugdclub in de Tweede Wereldoor-
log.
 Idem, jg. 32, 2016 nr. 127. G. van Dragt: Stadsrecht van 
Enschede rond 1300: eerder waarschijnlijk dan onmogelijk; 
W. Bulter: Savenije op ‘n Bölt in Lönneker [familiebedrijf, 
bakkers; Kuijper, Wielens, ter Haar]; D.Staudt: Een commu-
nistische kruidenier aan de Oostveenweg [Dalenoort, Kolt-
hof]; J. Benink: Puck Breukink, AKI-studente van het eerste 
uur; A. Gellekink: 125 jaar ECOK Oratoriumkoor.

De Sneuper, jg. 29, 2016 nr. 123. Louw Petroleum [de Graaf, 
Hopperus, Stoker, Hoeksma]; H. Zijlstra: Nicolaas Tadema 

VOC-opperhoofd in 
India [herkomst naam 
Tadema, Leembruggen]; 
J. Boersma: De Triem-
ster poldermolens; A. 
Buwalda: De Buwalda’s 
van Dokkum [14 gen., ca. 
1500-1998; wapen]; R.J. 
Broersma: De dorps-
wapens van Lioessens 
& Metslawier; I. Dragt: 
Raadsels rond de Dok-
kumer waagbalansen; L. 
Meindersma: De Friese 
periode van de familie 
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Zimmerman [7 gen., ca. 1675-2001; Jonckers, Weygand, Cock, 
Mebius, LeHeux].
 Idem, 2016 nr. 124. D. Douma, R. Tolsma: Vluchtelingen 
1940-1945 in Oostdongeradeel; M. Bruining-Hoeksema: Ster-
ke Jerke [3 gen. Witteveen, Kloosterman, Hoeksma]; W. Bos-
wijk: Eerherstel voor Hessel van Meckema.

De Spuije [de Bevelanden], 2016 nr. 99. J. Kouwen: ‘Naar een 
joods huisje leiden talloze paden’. Een eerste indruk van 
joodse sporen op de Bevelanden; H. van Rees: Een bijzon-
der kleed [geweven door de bewoners van de ‘Paardenstal’, 
een barak in het Jappenkamp Banjoebiroe; Zweede-Duve-
kot]; K. van Rooijen: Schuttersstuk viert feest [1612; Evers-

dijck]; A. Mackor: Over de beschrijving van Reimerswaal 
door Jacob van Deventer; O.W. Hoogerhuis (†): Goes ‘laat’ 
aan de telefoon. 

Van Zoys tot Soest, jg. 37, 2016-2. R. van Hal: Van banketbak-
kerij Nieuwerhoek tot ijssalon Bemer [Kouwenhoven, Regne-
ry]; J. Walter: De eerste vrouwelijke wethouder van Soest: me-
vrouw Hilde Walter-van der Togt (1922-2016).
 Idem, 2016-3. J. de Mos: Soester crimineel verleden [se-
lectie vonnissen van het Hof van Utrecht]; De stichting op de 
Lazarusberg [Gerharda Sebilla Verhoeven-stichting]; T. Hart-
man: Veterinaire gezondheidszorg [veeartsen Kok, Monné, 
Winter, Wellensiek].

Dhr A.J.M. Aangenendt
Dhr C.P.A. van den Aker
Dhr J. Arler
Dhr J.L. Baak
Dhr A.G. Balke
Mw G.M. Beumer-Blankendaal
Dhr J.W.F. Blok
Dhr C. Blom
Dhr D. de Boer
Dhr J.H. Boon
Dhr. J. van Boven
Dhr J.F. Boven
Dhr H.W. Breedveld
Dhr J.M. Buitink
Dhr P. Buninga
Dhr A. Burlage
Dhr C.H. Cobussen
Dhr E. Darmeveil
Dhr J. Dekker
Dhr mr J. Douwes Isema
Dhr J. van Duijvenbode
Dhr J.P. Eckes
Dhr A.T. van Eijck
Dhr G.J. Eshuis
Dhr J.P.M. Ettes
Mw L.T. de Geus-vd Wolff
Dhr A. Glas
Dhr J. Goedendorp
Dhr R. Gotlieb
Dhr J.C.E. Gravemeijer
Dhr G.W. Hendriks
Dhr drs L.A. Hennen
Dhr G.J. Hinke
Dhr C.J. van ‘t Hoff
Dhr J. in ‘t Hol
Mw drs L.T. Holtkamp-van Es
Dhr J. ten Hoor

Dhr A.J. Houwaart
Mw H.J. Hovenkamp-Leopold
Dhr P.H. Ietswaart
Dhr J.A.H. Kaasjager
Dhr J. de Keijzer
Dhr S. Kieft
Dhr G.H. Klein
Mw M.F.J. de Knegt
Mw A. van Koersveld-Groeneboom
Dhr F.H. Koerten
Dhr A. Kolvers
Dhr H.J. Kroon
Dhr J.G.A. Kuijpers
Mw A.P.M. Kunst Kaspers
Dhr J. Liefaard
Dhr J. van der Linden
Dhr P. Loogman
Mw B.J. Mandema
Dhr H. Mantje
Dhr ir H.A. Meesters
Mw M.A.P. Meijers
Dhr J. Mentzel de Jong
Dhr H.T.F. Nolte
Mw A. Nooij-Dekker
Dhr A. van Noord
Mw A.J. Oost-Arends
Mw I.A. Overberg-Frijdal
Dhr A.J. Post
Dhr C. Priem
Mw J. Principaal
Dhr W. Quant
Dhr B.T. te Riele
Mw W. de Rijcke-Hebing
Dhr P. van Rijn
Dhr H.M. van Rijn
Dhr W. de Ruijter
Mw P.M. Rus-Landkroon

Dhr J.H. Schiphorst
Dhr W. Sels
Dhr R.J. Smorenburg
Dhr J.W. Smulders
Dhr J. Snoek
Dhr dr F.P.W. Soetermeer
Dhr ir E.V. van der Spek
Dhr P.J. Spoor
Mw A.J. Spruijtenburg
Mw E. Staal-Nuiver
Dhr R. Stöcker
Mw A.C. Tamis
Dhr J. Thomasse
Mw A.J. Tielrooij-den Dekker
Dhr J. van der Toorn, Hoek van Holland 
Dhr J. van der Toorn, Pijnacker
Dhr J.C. Trion
Dhr J.L. Trommelen
Dhr L.W. Trompenaars
Dhr W.J. Vaal
Mw F. van de Velde-Kooiman
Mw J. Verbruggen-Verschuren
Dhr J.H. Verduin
Dhr H.F.J. Verhoeven
Dhr J. Visser
Dhr G.D. Vogels
Dhr A.R. Volz
Dhr J.H.A. Vorgers
Dhr H.C. Vos
Dhr dr H. Vreekamp
Dhr K.R. Wallinga
Mw Wattel-Boone
Dhr M. Wernik
Dhr ir W. van de Westeringh
Dhr W. Willemse
Dhr E.A. Zuiderent
Dhr P.J. Zwaaij

Overleden leden in 2016
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Van de tafel van het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten

In de vorige uitgave van Gens Nostra heeft u in het beknopt 
verslag van de Algemene Vergadering kunnen lezen over het 
werkplan 2017 en het verplaatsen van het Verenigingscen-
trum naar een verdieping van het Muntgebouw in Utrecht. 
Wij hebben de afgevaardigden en afdelingen al laten weten, 
dat het Muntgebouw een nieuwe eigenaar heeft, die andere 
plannen heeft met het gebouw. Volgt u het verdere nieuws 
over huisvesting op pagina 66 en via de website. Op onze 
website vindt u nieuws ‘vers van de pers’. 
In dit nummer beperken we ons tot het werkplan.

De basis van dit werkplan kent drie aspecten: Visie, missie 
en hoofddoelen

Visie: in ieder huis een stamboom

Meer en meer mensen zijn geïnteresseerd in hun familiege-
schiedenis.
Ze willen weten van wie ze afstammen en uit welke stad of re-
gio ze afkomstig zijn.
In de wereld van vandaag hebben mensen behoefte om zich te 
identificeren met een bevolkingsgroep of een locatie.
Kennis van de eigen geschiedenis helpt daarbij.
Dat familiegeschiedenis populair is, is ook te zien aan het 
toenemende aantal televisieprogramma’s waarin bekende of 
minder bekende personen op zoek gaan naar hun voorouders.
Wie op zoek gaat naar de geschiedenis van de eigen familie 
– of die van een ander – kan steeds meer gebruik maken van 
technologische vernieuwingen en ontwikkelingen.
Dankzij de mogelijkheden van het internet en verdergaande 
digitalisering komen steeds meer gegevens beschikbaar voor 
onderzoekers.
Het gebruik van DNA-technieken verdiept ook de zoektocht 
naar de voorouders.
Familiegeschiedenis ontwikkelt zich tot een van de meest po-
pulaire tijdsbestedingen.

Tegenwoordig heeft iedereen de mogelijkheid zich te ver-
diepen in zijn of haar familiegeschiedenis. Dit leidt ertoe dat 
uiteindelijk in ieder huis een ‘stamboom’ voorhanden is in een 
traditionele papieren versie of in een digitale vorm.

Missie: leren

Wie zich verdiept in de geschiedenis van een familie moet 
kunnen beschikken over kennis van en ervaring met bronnen, 
onderzoeksmethoden en hulpmiddelen.
De Nederlandse Genealogische Vereniging heeft deze kennis 
en ervaring in huis en stelt deze beschikbaar aan de leden van 
de vereniging.
De missie van de Nederlandse Genealogische Vereniging is in 
één zin te vatten: ‘Wij leren je familiegeschiedenis onderzoe-
ken.’

Hoofddoelen: leren, creëren en beoordelen

Met de bovengenoemde visie op familiegeschiedenis en de 
missie voor de vereniging in het achterhoofd zien we voor de 
vereniging drie hoofddoelen:
leren: we vergaren, ordenen, delen en publiceren onze kennis 
van en ervaring met familiegeschiedenis;
creëren: we verstrekken informatie uit onze unieke genealo-
gische en heraldische collectie;
waarderen: we beoordelen software, websites, hulpmiddelen, 
onderzoekers en publicaties en adviseren hierover.

Deze hoofddoelen werken we uit in concrete activiteiten voor 
de komende jaren. Ze zijn altijd belangrijk bij het maken van 
keuzes over bestaande en nieuwe activiteiten.

Arie van Herk, Secretaris NGV

Toelichting op het werkplan van het hoofdbestuur voor 2017
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In deze rubriek vindt u aankondigingen van landelijke evenementen, 
genealogische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen en versla-
gen daarvan. Uw bijdragen kunt u sturen naar GNredactie@ngv.nl. 

Let wel op dat er tussen het insturen van uw bijdrage voor Gens Nostra 
en het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitten.

Nieuws

Met deze begintekst op de Homepage van de 
nieuwe website www.verrassendverleden.nl 
lokt het samenwerkingsverband van de vier 
Brabantse NGV-afdelingen bezoekers en 
verleidt ze aandacht te schenken aan fami-
liegeschiedenis. Naast eigen activiteiten per 
afdeling die aansluiten bij de thema’s rond de 
‘Grote Dag’ eind van dit jaar is er op zaterdag 
4 november in het provinciehuis de Brabant-
dag Familiegeschiedenis. Genealogie wordt 
in de schijnwerpers geplaatst via de thema’s 
erfgoed, design en innovatie. De programma’s 
van de afdelingsactiviteiten zijn te vinden op 
de nieuwe website. Later volgt het programma 
van de Brabantdag Familiegeschiedenis.

Nieuwe leden werven

De activiteiten zijn niet alleen gericht op de huidige NGV-le-
den, maar zeker ook bedoeld voor nieuwe belangstellenden 
in de genealogie. Met andere woorden, de inzet in moeite, tijd 
en geld zijn mede bedoeld voor het doen groeien van het le-
denbestand van de NGV-afdelingen. Zo wordt communicatie 
als instrument bewust ingezet dit doel te bereiken. Daarom 
is een nieuwe website ontwikkeld, is er een Facebookpagina 
(Verrassend Verleden) en Twitter-account @verledenverrast) 
gestart. De Twitternaam ‘verrassendverleden’ bleek te lang, 
vandaar deze andere naamgeving. 

Organisatie
Het hoofdbestuur van de NGV heeft een speciale Stichting 
Evenementen NGV opgericht. Zo kan met de ervaringen van 

‘Brabantdag Familiegeschiedenis is voor iedereen met Bra-
bantse roots. Deze dag inspireert jou tot het doen van onder-
zoek naar het antwoord op de vraag: waar kom ik vandaan? 
Oubollig? Nee, integendeel. Innovatie en design zijn termen 
die – naast erfgoed – passen bij onderzoek van je eigen ver-

rassend verleden. De valkuil is, dat veel mensen er te laat aan 
beginnen en de echte verhalen van de eigen oudere familie 
zijn dan meestal niet meer te horen ... Begin er nu aan, en laat 
je adviseren en/of helpen door leden van de NGV. Meld je aan 
en weet dat je van harte welkom bent!’ 

dit jaar in Brabant de NGV ook nieuwe evenementen in andere 
delen van ons land ondersteunen. Voor de uitvoering is een pro-
jectorganisatie ingericht. Coördinatie van de uitvoering vindt 
plaats in een stuurgroep waarin alle afdelingen participeren.

Suggesties

Wie suggesties heeft voor de inhoud van de Brabantdag, is van 
harte welkom. Jouw ideeën voor onderwerpen, sprekers of ac-
tiviteiten zien wij graag komen. Wil je zelf iets presenteren of 
publiceren rondom erfgoed, innovatie of design in relatie tot 
familiegeschiedenis, meld je dan voor 15 maart aanstaande. 
Gebruik daarvoor de ideeënknop op www.verrassendverleden.nl 

Theodoor van Leeuwen

Brabant zet schijnwerpers op familiegeschiedenis

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

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, 
Dienst ComputerGenealogie: Postbus 26, 1380 AA Weesp.

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

Colofon Gens Nostra



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

Ook het rechtstreeks importeren van aktegegevens 
van de WieWasWie bronnen, met aanmaak van de 
bron en vermelde personen en relaties, zorgt voor een 
perfecte registratie van uw gegevens. De uitvoer van 
GensDataPro is een 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 stamboom) 
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


	Van de redactie
	Jan  T.  Anema
	Een Schotse afstamming bewezen met behulp van de heraldiek1 
	Murray of Falahill, officieren in Statendienst

	Tineke  Slof
	Josua Anthony Speed uit Nayland (Suffolk): enige aanvullende vondsten

	Caspar  van  Heel
	Vluchtelingen uit Praag 
	De hofhouding van de Winterkoning

	Marius  van  Nieuwkerk
	De rol van de negen vrijboeren
	De Boerenopstand tegen Willem Adriaan van der Stel (1705-1707) 

	Harmen  Snel
	Het bewogen leven van Christiaan Hansen, konstabel bij de VOC
	Kwartierstaat

	_GoBack

