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Bij de voorplaat
Sint Maartensfeest of Sint Maartenskermis door Peeter Baltens in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. 
Het schilderij is gesigneerd: Peeter Baltens. (Wikimedia Commons).
De Sint Maartenskermis is zijn bekendste compositie, er zijn twee versies van, de ene is in het bezit van het Rijksmuseum 
en de ander in het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen. Vroeger werd gedacht dat het kopieën waren van een 
verloren gegaan werk van Pieter Bruegel de Oudere, maar nu wordt gedacht dat het net zo waarschijnlijk is dat het een 
origineel idee van Baltens was. Peeter was kunstschilder, een goed dichter, rederijker en kunsthandelaar. Lid van het 
Sint-Lucasgilde in 1540 en daar als meester toegelaten in 1550. Lid van de rederijkerskamer de Violieren. Hij schilder-
de vooral religieuze stukken, landschappen en genrestukken. Hij is de voornaamste schilder van Vlaamse dorpsscenes. 
In 1550-1551 werkte Bruegel als assistent van Peeter Baltens. De twee kunstenaars hebben samen gewerkt aan een al-
taarstuk voor het Handschoenmakersgilde in Mechelen. Baltens schilderde het middenstuk en Bruegel de zijstukken in  
grisaille. Deze taakverdeling suggereert dat Baltens de leiding had in deze samenwerking.
Hij publiceerde ook genealogieën met portretten: ‘Brabantiae Ducum imagines’ in 1575 en omstreeks 1580 ‘Les généa-
logies et anciennes descentes des forestiers et comtes de Flandre, avec brièves descriptions de leurs vies et gestes ; 
le tout recueilly des plus véritables, approvées croniques et annales qui se trouvent, par Corneille Martin Zélandoys. et 
ornées de portraicts figures et habitz selon les façons et guises de leurs temps, ainsi qu’elles ont esté trouvées ès plus 
anciens tableaux, par Pierre Balthasar, et par lui-mesme mises en lumière’.

Fragmentgenealogie
I. Baltens/Balthasar Custodis (of Baltens Janszoon de Costere), beeldhouwer

Kinderen, oa:
a.  Peeter Baltens, Pieter Balten or Pieter / Pierken Custodis, volgt II.
b.  Melchior Custodis

II. Peeter Baltens, Pieter Balten or Pieter / Pierken Custodis, geboren Antwerpen, 1525, overleden Antwerpen 1584.
Kinderen oa:

III. Dominicus Custos trok naar Augsburg in Duitsland waar hij ging werken als graveur.

Bron: https://en.wikipedia.org en het artikel van Mirjam Neuteboom-Dieleman op pagina 208

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpse_Sint-Lucasgilde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1525
https://nl.wikipedia.org/wiki/1584
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Van de redactie

We beginnen met een stuk van Tiny Hofman over de aanranding van Hendrica Duijm. Hier 
zien we verklaringen van getuigen en hoe een dergelijke gebeurtenis werd behandeld door 
de autoriteiten. Deze bijdrage biedt een kennismaking met een andere bron dan de meer 
traditionele bronnen van onderzoek.
Tiny Slof vertelt de geschiedenis van een dynastie van blauwververs. Het verhaal begint bij 
een doopsgezinde lakenkoper uit Kortrijk, die in 1567 burger wordt van Leeuwarden. We maken 
kennis met het productieproces van blauwverf, waarvan de belangrijkste grondstof werd bereid 
uit een plant: meekrap.
Een lijfrentebrief van 30 gulden uit 1733 was voor Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij 
aanleiding om zich hierin te verdiepen. Opnieuw een voorbeeld van het gebruik van een niet 
gebruikelijke genealogische bron.
Het artikel van Mirjam Neuteboom-Dieleman is de neerslag van een uitgebreid onderzoek 
naar Sara Custodis, geboren in Antwerpen in 1569. Sara was een van de vier vrouwen van 
Jacques Vermaire en vestigde zich later in Goes. De auteur gaat uitgebreid in op de diverse 
familierelaties van Sara en hoe en waar zij leefde.
Petronella Elema presenteert de familie Murbach, waarvan de stamvader, Johan Conrad 
Murbach, in de eerste helft van de zeventiende eeuw uit Schaffhausen naar Groningen kwam.
In ‘De Kwartieren van mr. Cornelis Cornelisz Soetens’, vertelt Hans Nagtegaal over de vormen en 
kleuren van de familiewapens.
Op 4 november vindt de Brabantdag Familiegeschiedenis plaats, georganiseerd door een 
samenwerkingsverband van vier Brabantse NGV afdelingen. Naar aanleiding hiervan stuurde 
Anton Neggers ons een artikel ‘Van Grevenbroeck: een seer eerlijcke genereuse en nobele 
familie’. Een uit Oirschot stammende, familie.
Harmen Snel beschrijft aan de hand van het ‘geval Spitteler’ de aangifte van kinderen, waarvan 
de vader al meer dan negen maanden daarvoor is overleden. Dat kwam regelmatig voor en 
de aangevers waren daarbij soms verwarrend creatief. Zo ontstonden er geboorteakten met 
onmogelijke gegevens.

Ik wens de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn 

Vanaf 1 juli zijn de bibliotheek en de heraldische verzameling weer beschikbaar voor bezoekers en vanaf 1 augustus zijn 
de andere diensten aanwezig.
Het adres is Kosterijland 3-5, 3981 AJ Bunnik. Voor openingstijden en telefoonnummer zie de colofon op pagina 255.
Berichten over de opening van ons nieuwe verenigingscentrum komen op de ‘Actueel’ pagina van de website.

Het verenigingscentrum is verhuisd naar Bunnik
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TINY  HOFMAN

Een aanranding in de 
achttiende eeuw in Den Haag

Aanrandingen zijn van alle tijden, maar dat er in 1764 al een uitgebreide verklaring 
van een vrouwelijke inwoner uit Den Haag werd vastgelegd, verraste ons bij de 
zoektocht naar onze familieleden Duijm.
Op 7 januari 1764 legt Hendrica Duijm een verklaring af ter Requisitie van den 
Hoogh Wel Ed. Heere Frederik Hendrick Baron van Wassenaar en Bailluiw Van den 
Hage.1 Ze is ongeveer 41 jaar, maar erg nauwkeurig ging men in die tijd niet met 
leeftijd om of betrokkene wist het zelf niet precies.
In de verklaring worden geen namen van ouders of andere familieleden genoemd, 
maar de enige Hendrica Duijm die in aanmerking komt bij dit verhaal is de dochter 
van Derck Hendrickszoon Duijm en zijn eerste vrouw Elisabeth van Kerkhoff die op 
24 februari 1715 trouwden in Elden.

1. Zicht op ‘t Spuij in Den Haag van P.C. la Fargue uit 1781
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Deze Hendrica werd op 22 maart 1726 in Elst (Gld) gedoopt. 
Hendrica was hun achtste kind en haar moeder overleed kort 
na haar geboorte. Haar vader ging als weduwnaar op 21 januari 
1729 in Elst in ondertrouw met Johanna Verkuijl en zij trouwden 
op 6 februari 1729 in Homoet (Valburg).

Hendrica was op maandagavond 2 januari 1764 tussen tien uur 
en half elf op weg naar huis en aangekomen op ‘t Spui toen zij 
daar twee mannen ontmoette die zwaar beschonken waren. De 
één gekleed in het uniform van de Hollandse Guardes en de an-
der gekleed in een witte kiel. Toen zij niet reageerde op hun be-
groeting wilden zij haar zoenen ... het geen zij heeft geweigert 
doch daartoe sterk geforceert zijnde heeft toegelaten. Dat 
gemelde personen verder hier deposante willende aangrijpen 
zij deposante heeft beginnen te schreeuwen dat daarop is toe-
geschoten zekere soldaat van de Hollandse Guarde welke zij 
deposante naderhand geïnformeerd geworden is dat het was 
Hendrik van Gemeren, welke appement van de Wagt kwam als 
zijnde in volle wapenen buiten de snaphaen (geweer) die haar 
heeft ontset en haar heeft aangeboden naar huis te brengen.

Hendrik van Gemeren heeft zich netjes gedragen tot aan de 
ammunitiehaven waarbij Hendrica tot haar schrik en ontstel-
tenis merkte dat hij haar sterk onder haar arm bleef vasthou-
den waarvan zij zich met veel moeite kon lostrekken. Hij bleef 
echter bij haar en aangekomen voor het huis van de notaris 
Van Alphen heeft hij haar aangegrepen en getracht haar in een 
poort naast de deur van de notaris te brengen ... teneinde zo hij 
zeide haar deposante aldaar te gebruiken, ‘t geene zij depo-
sante op allerhande wijze heeft belet, zich vasthoudende aan 
het hek van het huis van gemelde Van Alphen en dat den ge-
melde Van Gemeren haar deposante op allerhande wijze heeft 
getracht te bewegen met hem in de gemelde poort te gaan om 
zich aldaar te laten gebruiken, tot dat mede aldaar is gecomen 
een andere soldaat van de Guardes mede in volle wapenen en 
dus apparant mede van de Wagt komende, genoemt Jan de 
Wael die aan voornoemde Van Gemeren heeft gevraagd wat 
hij van haar deposante wilde hebben, hetgeen dan gemelde 
Van Gemeren is beantwoord met te zeggen dat hij haar depo-
sante wilde gebruiken, daar dat zij het niet wilde toestaan, dat 
voorts tussen haar deposante en de voorn. Van Gemeren en 
de Wael enige woordenwisselingen daar omtrent gepasseerd 
zijnde.
Op het laatst den voorn. Van Gemeren heeft gezegd voor dit 
en dat als ik mijn wil dan niet met je krijgen kan geeft dan af 
wat je hebt, dat zij deposante declaterende daar zij niets bij 
zich had. Daarop door de genoemde Van Gemeren en Jan de 
Wael is aangepakt en haar onderzocht of zij deposante ook 
een ketting om den hals of bellen in de oren had ofwel een beu-
geltas of zijde, zeggende gemelde Van Gemeren tegen voorn. 
De Wael zo ze een ketting om de hals heeft zo rukt ze maar af 
of zo ze bellen in de oren heeft rukt ze daar maar uit, doch dat 
zij haar deposante niets van dat alles vindende haar om geld 
hebben gevraagd het geen zij al mede verklaard heeft niet bij 
zich te hebben als alleen zeven oortjes (1½ stuiver) die zij de-

posante aan hun gepresenteerd heeft, maar waar mede zij niet 
tevreden waren, zeggende gemelde Van Gemeren tegen haar 
deposante, je moet meer hebben, wij zullen je visiteren als je 
niet afgeven wil dat je hebt, dat zij deposante al wederom be-
tuigende dat zij niets meer bij zich had.
De gemelde Van Gemeren dezelfs sabel heeft getrokken en 
haar deposante met het plat van de sabel eerst op het hooft en 
toen op de schouder heeft geslagen, in welk slaan hij door Jan 
de Wael is gevolgd waarna zij deposante door gemelde Van 
Gemeren een hak met gemelde sabel aan de linkerzijde van 
het hoofd heeft gekregen, dat zij deposante sterk om hulp roe-
pende en schreeuwende aldaar heeft zien toeschieten een per-
soon ... en welke zij niet konde aanzien zij deposante assistente 
verzocht heeft doch welke haar deposante heeft geantwoordt 
dat hij buiten staat was haar te assisteren, vermits hij geen 
scherp bij zich had. Dat daarop de gemelde Van Gemeren en de 
Wael tegen die persoon hebben gezegd indien jij er aan komt 
zullen wij jou net zo veel geven als zij heeft waarna dezelven 
is heengegaan zeggende tegen haar deposant nu is het mijn 

2. Het uniform van een soldaat van de Hollandse Guarde in 1754. Het le-
geronderdeel Regiment Hollandse Guardes werd op 17 januari 1748 op-
gericht en in 1795 ingedeeld bij het Bataafse Leger.
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tijd maar liever dichtgedaan de oogen want naar alle waar-
schijnlijkheid zal je er het leven niet afbrengen. Dat de gemelde 
twee soldaten van Gemeren en de Wael als doen heen gegaan 
zijn nadat alvorens Jan de Wael tegen gemelde Van Gemeren 
heeft gezegt gooit ze nu maar neer en geeft ze een trap op het 
hart of op de hersens, het geen de gemelde van Gemeren be-
antwoorde ze heeft nu al genoeg, ze heeft een houw in de kop, 
waarop Jan de Wael weder heeft geantwoord ze zal ons doch 
verklikken dan zal ik ze nog een houw geven ’t geene hij meen-
de te doen, doch waarop zij deposante is ontset geworden. Ein-
digende de deposante deeze haare verklaring gevende voor 
redenen van pretentieschap. Als indentiteit bereid zijnde deze 
te allen tijde met ... eede te sterken.

Door wie Hendrica uiteindelijk is ontzet wordt niet vermeld. 
Twee getuigen ondertekenen de verklaring: Adrianus Le Maitre 
Corneliszoon en Adrianus La Maitre Hermanuszoon. Misschien 
hebben zij Hendrica geholpen, maar zij kunnen ook als getuigen 
aanwezig zijn geweest bij het opstellen van de verklaring en 
verder niets met Hendrica te maken hebben gehad.

Neven en nichten van Hendrica

Hendrica had meerdere familieleden die in Den Haag woonden 
zoals haar neef Hendrick Duijm (Dirk) en zijn vrouw Dirkje Loef. 
Hendrick Duijm (Derk/Dirk) werd op 8 maart 1715 gedoopt in 
Elst. Zijn vader Sebus Hendrikszoon Duijm, gedoopt op 18 sep-
tember 1681 in Elst, was een broer van Hendrica’s vader Derk 
Hendrickzoon Duijm, die op 20 maart 1689 in Elst was gedoopt. 
Hun ouders waren Hendrick Sebeszoon Duijm en Gerritjen van 
den Bergh. Sebus Hendrikszoon Duijm trouwde op 11 december 
1712 in Elst met Maria Dirksdochter van IJsseldijk.

Hun zoon Hendrick Duijm (Derk/Dirk), gedoopt 8 maart 1715 in 
Elst, was dus een neef van Hendrica. Hij wordt al in 1738 in het 
lidmatenregister te Den Haag vermeld. Hij woont dan aan de 
Houtstraat en is huurkoetsier. Hij ondertrouwt op 21 april 1748 
met Dirkje Loef in Den Haag jongeman van Elst bij Nijmegen 
en jongedochter van Bommel, beiden wonende alhier. Op 5 mei 
1748 trouwen zij in de Hoogduitse kerk in Den Haag.
Aan het Noordeinde 10 stond de Gasthuiskapel die ook de En-
gelse Kerk werd genoemd. In 1626 werd een overeenkomst ge-
sloten waarbij ook Duitsers de kerk voor hun godsdienstoefe-
nigen mochten gebruiken en de kerk werd tussen 1627 en 1818 
ook wel de Hoogduitse kerk genoemd.
De aankomst in 1744 van Dirkje Loef (afkomstig uit Bommel) 
wordt eveneens in het lidmatenregister vermeld. Zij gaat wonen 
aan het Voorhout. Dirkje Loef werd op 1 december 1715 gedoopt 
in Zaltbommel, haar ouders waren Peter Loef en Hylke Pampus.

Hendrick Duijm en Dirkje Loef kregen pas zeven jaar na hun 
huwelijk een dochter, Maria Duijm, die op 19 mei 1755 werd ge-
doopt door dominee Rauwerts. Getuige was Gerritje Duijm 
(Geertruid). Hun geluk duurde niet lang, op 23 juli 1755 werd 
voor Maria Duijm, oud negen weken, overleden aan de stuipen, 
f.3.0.0. betaald aan impost voor het begraven in de 4e klasse. 
Het huwelijk bleef hierna kinderloos. In 1758 betrokken zij een 
nieuw gebouwd huis met erf, twee stallen en koets huizen aan 
de Noordzijde van de Nieuwstraat in Den Haag.

Een zuster van Hendrick, Geertruid Duijm gedoopt op 8 okto-
ber 1713 in Elst, woonde tot haar ondertrouw op 30 september 
1759 in Den Haag. Zij trouwde op 21 oktober 1759 in Harmelen 
met Clement van Gorkum, die koster, voorlezer en onderwijzer 
was in Harmelen. Zij was dus al verhuisd toen de aanranding 
van haar nicht plaats vond.

Maar Johanna Duijm, de jongste zuster van Hendrick en Geer-
truid woont in 1764 nog wel in Den Haag. Zij was op 11 april 1728 
in Elst gedoopt en bleef ongehuwd. Zij overleed 25 juni 1771 aan 
een borstkwaal, koortsen en stuipen en werd op 28 juni 1771 in 
Den Haag pro deo begraven.
Haar erfgenamen kwamen op 29 juni 17712 bij notaris D. Oskamp 

3. Een wijnroeyer is een belastingambtenaar die vaten 
of andere vochtmaten roeit of wel de inhoud daarvan 
peilt of meet. De wijnkopers zijn gehouden aan bepaal-
de maten en moeten de controle hierop laten doen door 
een gezworen wijnroeyer (anno 1699 vastgesteld).

4. Paardenkoetsen in winters Den Haag van Gerhard Morgenstjerne 
Munthe
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te Utrecht om de akte van non-prejudici te passeren en de boe-
del van Johanna Duijm te aanvaarden of te repudieren.
Geertruid Duijm, geassisteerd door haar man Clement van Gor-
kum verklaart op 4 juli 17713 te Utrecht bij notaris D. Oskamp, af 
te zien van den boedel en nalatenschap van wijlen hunne voor-
noemde overleedene zuster, en die over te geven aan de verde-
re vrienden en erfgenaamen om daarmee te handelen zoals zij 
lieden zullen goedvinden.
Hendrick Duijm verklaart onbekend te zijn met de boedel van 
zijn overleden zuster en behoudt daarom voor zichzelf het 
recht van beraad omdat hij al uitgaven heeft gedaan of nog 
moet doen. Dit wordt op 9 juli 17714 vastgelegd in een acte van 
jus delibrande door Hendrik In de Weij, openbaar notaris bij 
de Edele Hove van Holland, geadmitteert in ‘s Gravenhage. 
Op 3 februari 1781 wordt voor het begraven in de Groote Kerk 
van Dirkje Loef, oud 65 jaar, overleden aan een borstkwaal, 
aan impost 2e klasse f.15.0.0. betaald. Hendrick Duijm is dan 
Hoofdman van het huurkoetsiersgilde te Den Haag. Hendrick 
overleeft zijn vrouw tien jaar, op 6 februari 1792 wordt hij, 78 
jaar oud, eveneens begraven in de Groote Kerk. Ook voor hem 
moet f.15.0.0. betaald worden, de rekening moet naar de zilver-
smid IJsseldijk in de Hoogstraat. Zij waren blijkbaar van plan 
weer een nieuw huis te kopen maar dat is door executeur wijlen 
Duijm geroyeerd. Er is sprake van 14 paarden.5

Jan Dereckszoon Duijm, broer van Hendrica Duijm

Over Hendrica is verder niets meer bekend. Misschien is zij ver-
trokken uit Den Haag. Haar broer Jan Dereckszoon Duijm ge-
doopt op 28 augustus 1718 in Elst, woonde in Leiden. Hij trouw-
de op 6 april 1769 in Leiden met Anna de Rijk, die op 6 juni 1733 
werd gedoopt in de Hooglandse kerk te Leiden.

Jan was wijnroeyer en woonde aan de Marsmansteeg en de 
bruid aan het Rotterdamsche Veer in Leiden. De getuigen bij 
hun huwelijk waren Willem Huedt (bekende) en Maartje van 
Noort, moeder van de bruid. Haar vader was Jacob de Rijk. De 
bruidegom heeft toestemming van zijn vader, Derck Hendricks-
zoon Duijm, die in Elst woont.
Mons(ieur) Jan Duijm en Juffrouw Anna de Rijk egte man en 
vrouw wonend te Leiden maken op 18 april 17596 een testament 
op de langstlevende bij notaris Pieter Keerwolff.

Op 29 april 1770 is Jan Duijm getuige bij het huwelijk van zijn 
halfzuster Elisabeth Duijm die in Leiden trouwt met Jacobus 
Honsbeek.
Op 31 december 17967 maken Jan Duijm en Anna de Rijk op-
nieuw een testament bij notaris Jan Pieter Klinkenberg (Dozy), 
dat pas op 9 oktober 1797 wordt ondertekend. Zij laten op-
nemen dat hun graf tot twintig jaar na het overlijden van de 
langstlevende niet geopend mag worden. Genoemd worden de 
dan afgestorven lichamen van Huibert van Alphen en Mensje 
van der Ham, daarin te begraven. Door de kerkmeester moet 
daarover behoorlijk aantekening worden gemaakt. Enige en al-
gemene erfgenaam is zijn broeder van halve bedde, Jan Antho-

Noten
1. Gemeentearchief Den Haag inv. 3810 bladnr. 8-12.
2. HUA, Notarieel Archief Utrecht inv. U188a30 akte 39.
3. HUA, Notarieel Archief Utrecht inv. U188a30 akte 39v.
4. GA Den Haag, Notarieel Archief Den Haag nr. 540 blz. 173 t/m 175.
5. GA Den Haag, Transportreg. 1781-1790 nrs. 1901-1907-1921 en 1922.
6. Erfgoed Leiden en omstreken tg.nr. 0506 inv. 2150 folio 064.
7. Erfgoed Leiden en omstreken tg.nr. 0506 inv. 2662 folio 688. 

ny Duijm en bij vooroverlijden diens wettige dochter Johanna 
Jacoba Duijm of haar man Anthony Schrijver Hosman. Er is ook 
sprake van zijn zuster van halve bedde Jacoba Duijm, getrouwd 
met Hendrik Geurse Prins. Jacoba trouwde op 27 april 1766 in 
Dodewaard met Hendrik Geurtzen.

Anna de Rijk zet een rouwadvertentie als haar man is overle-
den: Mijn teder geliefde Echtgenoot Jan Duijm met wie ik ruim 
42 jaaren door de band des Huwelijks ben verenigd geweest, 
stierf gisteravond tot mijn innigst leedwezen in de ouderdom 
van circa 82 Jaaren, aan een langzaam Verval van Krachten; 
geene Brieven van Rouwbeklag mijne droefheid kunnende ver-
zagten, verzoek ik daar van verschoond te blijven. Leijden den 
6e juni 1800. Anna de Rijk, Weduwe J. Duijm.
Jan Duijm werd op 8 juni 1800 begraven in de Pieterskerk. Anna 
de Rijk overleed op 86 jarige leeftijd op 24 februari 1821. Zij 
woonde bij haar overlijden op het Hofje van François Houttuyn 
op de Hooigracht in Leiden.  <<

5. Handtekening van Jan Duijm en Anna de Rijk onder hun testament van 1797

6. De Pieterskerk in Leiden. Stedenatlas van Frederik de Wit uit 1698.
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TINEKE  SLOF

Kleurrijke doopsgezinden:  
blauwververs en investeerders in meekrap

Op 10 mei 2016 viel Gens Nostra nummer 5 in de bus met daarin de oproep voor 
artikelen over meerdere generaties met hetzelfde beroep. Diezelfde dag werd ik 
met een groep collega’s rondgeleid in het Fries Museum door Claudy Jongstra1 langs 
de tentoonstelling van haar kunstwerken. Het Fries Museum staat in Leeuwarden 
op een plein dat officieel het Wilhelminaplein heet. Onder Leeuwarders is het 
echter bekend als het Zaailand hoewel dat van oudsher alleen de naam is van de 
straat aan de zuidzijde van het plein. Het Zaailand was lang geleden het woonadres 
van enkele generaties voorouders, die daar een blauwververij hadden. De met 
indigo, meekrap en andere plantaardige verfstoffen geverfde wol in het museum 
en het inspirerende verhaal van Claudy Jongstra over haar kunstwerken en haar 
werkmethoden leken een teken dat het tijd werd het verhaal op papier te zetten 
over mijn voorouders die werkten met plantaardige verfstoffen.

1. Liquid Stardust van Claudy Jongstra. Gevilte wol, katoen en zijde, geverfd met onder andere indigo en meekrap (eigen foto).
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Jelle Jacobs Keest en Yfke Jarigs Hilverda
In 1567 werd een doopsgezinde lakenkoper uit het Belgische 
Kortrijk burger van Franeker. Dat was Jacob Keest, die van-
wege zijn geloof vanuit de Zuidelijke Nederlanden vluchtte 
naar Friesland. Keest heeft naam gemaakt in de doopsge-
zinde wereld doordat hij tussen 1586 en 1592 een kerkscheu-
ring veroorzaakte. Aanleiding was de aankoop van een huis 
in Franeker door de doopsgezinde leraar Thomas Byntgens. 
Jacob Keest en enkele medestanders waren het niet eens 
met de manier waarop dat was verlopen. Er ontstonden twee 
kampen: de Huiskopers of Oude Vlamingen van Thomas Bynt-
gens en de Contra-Huiskopers of Jonge Vlamingen van Jacob 
Keest. Het conflict bleef niet beperkt tot Franeker want in 
binnen- en buitenland splitsten uiteindelijk doopsgezinde 
Vlaamse gemeenten zich af in kampen die achter de ideeën 
van Byntgens stonden en kampen die Keest volgden.2

Jacob Keest was de betovergrootvader van Jelle Jacobs 
Keest die op 23 juli 1686 in Franeker trouwde met zijn half-
nicht Yfke Jarigs Hilverda. Jelle was de zoon van Yfkes oom 
Jacob Jelles Keest, die in 1673 tot curator was benoemd toen 
zij op elfjarige leeftijd wees werd. Jelle en Yfke kochten op 13 
maart 1696 een huis met ververij op het Zaailand te Leeuwar-
den van de doopsgezinde echtelieden Jan Harns Ferwerda 
en Jetske Gaukes Nauta voor de som van 1400 goudguldens.3 
Naast de onroerende zaken en gereedschappen die bij de 
ververij behoorden, was bij de koop inbegrepen dat het verko-
pende echtpaar de kopers op moest leiden in al ‘tgene tot de 
konst van het verwen behoort. Jetske Nauta moest daarnaast 
Yfke Hilverda leren hoe ze de bijbehorende winkel moest run-
nen. Om de opleiding goed te laten verlopen werd overeen-
gekomen dat het verkopende echtpaar tot Sint Jacob (25 juli) 
1696 in zou wonen bij de kopers.
Op 17 november 1696 werd de uit Franeker afkomstige Jelle 
Jacobs Keest ingeschreven in het Burgerboek van Leeuwar-
den. Uit de inschrijving blijkt dat hij doopsgezind was want 
hij legde de belofte God tot een getuige in plaats van de eed 
af. Het burgerschap was nodig om lid van een gilde te kunnen 
worden voor het mogen uitoefenen van bepaalde beroepen. 
Hoefde men geen lid te worden van een gilde, dan kon het bur-
gerschap soms bepaalde voordelen bieden zoals vrijstelling 
van tolgeld.

Jarig Jelles Keest en Tjitske Johannes

Als Jarig en Tjitske op 15 april 1712 in Leeuwarden in onder-
trouw gaan, wordt Jarig mr. verver genoemd. Hij zal in de 
blauwververij van zijn ouders zijn opleiding hebben genoten. 
Het is onbekend wanneer hij dit bedrijf heeft overgenomen 
want er is na zijn huwelijk geen enkele akte te vinden waarin 
Jarig Jelles (Keest) wordt genoemd. Hij heeft het huis en de 
bedrijfspanden niet gekocht van zijn ouders want dan zou hij 
te vinden zijn in de klein- of groot-consentboeken van Leeuw-
arden. Waarschijnlijk was hij de enige erfgenaam van Jelle en 
Yfke zodat er geen inventarisatie en boedelverdeling na hun 
overlijden nodig was.

Jarigs overlijden of begrafenis wordt niet vermeld in de be-
graafboeken maar hij moet zijn overleden voor eind 1744. In 
december van dat jaar is zijn weduwe Tjitske Johannes na-
melijk met haar dochter Antje Jarigs Keest en schoonzoon 
Heiman Sipkes Heimans in een proces verwikkeld met de 
koopman / touwslager Dirk van Lon omdat hun bedrijfsacti-
viteiten niet met elkaar stroken.4 De in de blauwververij ge-
verfde linnen en wollen stoffen mogen met toestemming van 
de gemeente Leeuwarden op rekken aan de buitenkant van 
de stadswal te drogen worden gehangen. Op het moment dat 
de touwslager echter touw aan het maken is, staat zijn lijn-
baan zodanig in de weg dat de verversknechten niet of niet 
gemakkelijk over de stadswal bij de rekken kunnen komen 
waar de geverfde producten moeten worden opgehangen. 
Dirk van Lon eist dat hij een half uur van tevoren te horen 
krijgt dat de verversknechten hun stoffen op moeten hangen 
of in moeten halen met een dwangsom van zes caroliguldens5 
indien dat wordt nagelaten. Zodoende kan hij het maken van 
touw op zijn lijnbaan afstemmen op de activiteiten van de 
blauwververs.
Tjitske cum suis stellen daarentegen dat Van Lon hen hindert 
bij de uitoefening van hun beroep. Het valt namelijk niet te 
voorspellen wanneer een verfbad genoeg is ingewerkt op de 
stoffen om van tevoren te kunnen zeggen wanneer de pro-
ducten opgehangen moeten worden. Dreigt het vervolgens 
te gaan regenen of wordt het mistig, dan moeten de knech-
ten de producten snel in kunnen halen en ook dat kan meestal 
niet een half uur van tevoren worden aangekondigd. Boven-
dien heeft Van Lon, toen de gemeente hem in het najaar van 
1736 de lijnbaan vergunde, plechtig moeten beloven dat hij de 
uitoefening van de blauwververij niet zou hinderen: Dat ik en 

2. Gebied bij de stadswal waar de blauwververij aan het Zaailand gele-
gen was. Tresoar, Kadastrale kaart 1832

3. Detail kadastrale kaart 1832: 
nr. 1361 is de ververij en 1359 en 
1360 zijn de bijbehorende huizen. 
Het kleine vierkantje rechtsonder 
(1362a) was een huisje bij de lijn-
baan van de touwslagerij.
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mijne successoren ten allen tijde sullen sorge dragen, dat de 
verwer langs de trappen aldaer sijnde vrij en onbelemmert 
met desselfs goederen over de wal kan gaen nae het raemt.6 
Als tegeneis wordt daarom ingebracht dat het touw aan de 
lijnbaan zodanig hoog moet hangen dat de verversknechten 
er onderdoor kunnen lopen of dat het touw, indien nodig, op 
de grond wordt gelegd. Tjitske wil dat haar knechten zonder 
problemen bij hun rekken kunnen komen aangezien zij voor 
het gebruik daarvan jaarlijks zes goudguldens pacht moet be-
talen aan de gemeente Leeuwarden.

De advocaat van Dirk van Lon probeert aan te tonen dat het 
erg onredelijk zou zijn om de eis van zijn cliënt af te wijzen. 
Slechts uit kwelzucht en koppigheid zouden Tjitske cum suis 
op hun strepen blijven staan want Van Lon had nooit proble-
men met Jarig Jelles Keest, die wel van tevoren waarschuw-
de als hij langs de lijnbaan moest. De gloeiend hete stoffen 
kunnen volgens Van Lon niet direct uit de verfketel over het 
bolwerk worden gedragen zonder ze eerst in de gracht op het 
Zaailand uit te spoelen of op z’n minst het water uit de stof-
fen weg te laten lopen. Daardoor zou er genoeg tijd moeten 
zijn om Van Lon te waarschuwen voor naderende ververs-
knechten. Van Lon heeft geprobeerd zijn touwwerk te leiden 

over hoge palen aan weerszijden van de trap over het bolwerk 
maar dat blijkt niet te werken bij het in elkaar draaien van het 
touw. Deze argumenten helpen Van Lon niet. Hij moet van het 
Hof van Friesland zijn touwwerk zes voeten hoog hangen of 
op de grond laten vallen als de blauwververs er langs moeten 
en hij wordt veroordeeld in de proceskosten.

Antje Jarigs Keest en Heiman Sipkes Heimans

Ten tijde van de rechtszaak met Dirk van Lon, eind 1744, wo-
nen Antje Jarigs Keest en haar man al in de blauwververij 
aan het Zaailand. Dan schrijft Heiman in zijn familie-aante-
keningen namelijk: Anno 1744 den 25 maius, zijnde ’t doen op 
de twede dag van Pinxter en dat op een maandagavont om-
trent een quartier over negen uir, is mijn beminde huisvrouw 
Antie Jarigs Keest gelukkiglijk in ’t kraambedde bevallen van 
een brave en schone jonge soon, zijnde binnen Leeuwarden 
in Vrieslant in ons woonhuis van den verwerij in ’t Zailand al-
daar en hij is van ons genoemt Sipke Heimans na wijlen mijn 
waarde vader Sipke Heimans. De Heere de Allemagtige geve 
hem zijnen zegen en genade en beware hem voor alle quad. 
De Heere begeve zijne heilige engelen gedurig rondsom hem 
en geve hem zijnen vrede, hier in der tijt en namaals eeuwig-

4 en 5. De touwslager van Caspar Luyken naar Jan Luyken en de verver van Jan Luyken, 1694 (Rijksmuseum)
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lijk, dog alles uit loutere genade en om Jesus wille. Amen, dat 
wenst hem toe zijn vader Heiman Sipkes Heimans.7 Na deze 
stichtelijke woorden volgt een praktische aantekening: Sie 
wanneer hij de pokken heeft gehat in ’t klein boekkie.

Zestig jaar nadat de ververij op het Zaailand eigendom wordt 
van Jelle Jacobs Keest en zijn vrouw, verkoopt hun kleindoch-
ter Antje het bedrijf met woonhuis. De zaken verdwijnen ech-
ter niet uit de familie want kopers zijn de neef en nicht van 
Antjes man Heiman Sipkes Heimans: broer en zus Wopke en 
Saapke Oenes Gorter en hun echtgenoten Maria Jans Smit en 
Albert Buwes Pavinga. De koopprijs op 9 september 1756 is 
3384 caroliguldens.

Het blijft in 1756 niet bij de verkoop van de blauwververij op 
het Zaailand. Heiman en Antje blijken in geldproblemen te 
zitten want het familiearchief Van Sminia bevat een dossier 
betreffende de bereddering van de boedel en verkoop van 
onroerende zaken van de koopman Heiman Sipkes Heimans 
en zijn vrouw Antje Jarichs Keest.8 Crediteuren staan hen toe 
om zelf de boedel te redden en hun vier huizen te verkopen. 
(Schoon)moeder Tjitske Johannes ziet af van haar rechten 
op de boedel totdat de andere crediteuren zijn betaald. Tij-
dens verschillende veilingdagen komen de volgende panden 
onder de hamer: een huis in de Schrans buiten Leeuwarden, 
huizen in de binnenstad op het Nauw en de Wirdumerdijk en 
de helft van het pand Het Oud Vergulden Hooft tegenover de 
Waag op de Markt (nu Nieuwestad). Heimans stiefvader Uilke 
Wijtses de Vries koopt het halve huis voor Heimans zuster 
Saapke Sipkes Heimans, die met haar man Petrus Henricus 
Petraeus reeds de andere helft van het kapitale pand bezit. 
Het huis was in 1645 al eigendom van de familie geworden 
toen de overgrootouders van Heiman en Saapke, Rinnert Gijs-
berts van der Hoef en Dieuwke Ynses, het kochten. Het pand 
aan de Schrans gaat naar aangetrouwde familie, namelijk de 

koopman Buwe Pavinga en Geeltje Ypes Soutman, ouders van 
de eerder genoemde Albert Buwes Pavinga. Uit de groot-con-
sentboeken van Leeuwarden blijkt dat er in november 1756 
ook nog een pand op de Tuinen te Leeuwarden wordt ver-
kocht.9 Heiman en Antje worden echter niet werk- en dakloos 
want ze hebben in 1753 een huis met een pannenbakkerij met 
alle gereedschappen en een kleimolen op het Vliet buiten 
Leeuwarden gekocht.10 Daar wonen en/of werken ze in ieder 
geval nog jaren. H. S. Heijmans, estrikbakker op het Vliet, 
vraagt in de Leeuwarder Courant van 30 maart 1760 namelijk 
een estrikvormer. En volgens het hypotheekboek van Leeuwar-
den wordt in 1784 een pan- en estrikwerk op het Vliet verkocht 
door H. S. Heijmans aan O. G. van Kammen – de Vries.11 Daarmee 
blijft ook dit bedrijf binnen de familie want de kopers, Oene 
Gosses van Kammen en Wopkje Uilkes de Vries, zijn de zwager 
en halfzuster van Heiman Sipkes Heimans.

De meekrapcompagnie

Blauwververs gebruikten natuurlijke indigo die uit verschil-
lende plantensoorten gewonnen kon worden. Vooral soorten 
van het geslacht Indigofera, zoals Indigofera tinctoria uit 
de tropen en een soort uit gematigde klimaten, zoals Wede 
(Isatis tinctoria). Een andere populaire plantaardige verfstof 
was de wortel van de Meekrap (Rubia tinctorum) waarmee 
in roodtinten kan worden geverfd. Zeeland was van oudsher 
de provincie waar veel meekrap werd geteeld. Maar ook in 
Friesland kwam men op het idee dat meekrap een lucratief 
product zou kunnen zijn. De Staten van Friesland verleenden 
op 26 februari 1751 een octrooi voor het verbouwen van mee-
krap aan een compagnie bestaande uit Jan Aukes te Bergum, 
Jacob Sijnes Abbema, Uilke Wijtses de Vries, Petrus Henricus 
Petraeus, Pijtter van der Meulen te Leeuwarden, Lucas Thijsz 
te Garijp, Harmen Lubberts te Suameer en Jan Nannes te Dei-
num.12 Zij kregen voor 25 jaar het exclusieve recht in Friesland 
om meekrapstoven en -molens13 op te richten voor de ver-
werking van meekrapwortels tot verfstof. Voorwaarde was 
dat iedereen in de provincie meekrap mocht kweken en dat 
de compagnons wortels van oude planten moesten verkopen 
aan een ieder die ze wilde hebben tegen de prijs die in Zeel-
and gold. De compagnons waren daarnaast verplicht de door 
anderen gekweekte meekrapwortels in hun stoven en molens 

6. Handtekening van Heiman Sipkes Heimans in 1753 (eigen foto).

Wopke Klazes x Saapke Klazes Jelle Keest x Yfke Hilverda

Oene Oedses x Tettie Wopkes Sara Wopkes x 2. Uilke Wytzes de Vries

x  1. Sipke Heimans

Jarig Keest x Tjitske Johannes

Wopke Gorter
x

Maria Smit

Saapke Gorter
x

Albert Pavinga

Saapke Heimans
x

Petrus Henricus Petraeus

Heiman Heimans x Antje Keest

7. Overzicht van de betrokkenen (vet gedrukt) bij de blauwververij op het Zaailand en de meekrapcompagnie
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te verwerken tegen het in Zeeland gebruikelijke loon en, in-
dien nodig, meer stoven te bouwen.

Van de oorspronkelijke compagnons was Uilke Wijtses de 
Vries de stiefvader van Heiman Sipkes Heimans en Petrus 
Henricus Petraeus de zwager. Vanaf 1756 wordt ook Heiman 
genoemd als compagnon. Verder doen er dan Groninger parti-
cipanten mee: Warner Muntinghe (heeft in 1754 een-achttien-
de aandeel van Lucas Thijszoon gekocht14), Pieter Muntinghe 
en Johan Loman. Er wordt vervolgens gesproken van de geoc-
trooieerde compagnie van de meekrapplanterij in Friesland 
en Stad en Lande van Groningen.

Het is niet duidelijk of de financiële malaise van Heiman en 
Antje mede is veroorzaakt door hun besluit om participant 
in de meekrapcompagnie te worden of dat ze juist dachten 
door de meekrap uit de financiële zorgen te kunnen komen. 
De meekrap heeft in Friesland echter niet gebracht wat de 
investeerders ervan verwachtten. In 1765, 1774 en 1780 wordt 
uitspraak gedaan in langdurige processen voor het Hof van 
Friesland tussen crediteuren en participanten van de mee-
krapcompagnie omdat er niet aan de financiële verplichtin-
gen werd voldaan. In 1765 sleept Antje Fopma, weduwe van 
de schepen Harmanus Gonggrijp te Sneek, de participant 
Pieter Luitjes van der Meulen voor het Hof omdat zij 1600 
caroliguldens en rente terug wil hebben van de meekrapcom-
pagnie.15 Aanvankelijk was er nog wel rente uitbetaald aan de 
geldschieters maar vanaf september 1762 had Antje geen cent 
meer gekregen. De advocaat van Antje Fopma spreekt slechts 

één participant aan omdat allen hoofdelijk aansprakelijk zijn 
voor de schulden van de meekrapcompagnie. De advocaat van 
Pieter van der Meulen betoogt echter dat de participant en 
tevens boekhouder/gelastigde van de compagnie, Uilke Wijt-
ses de Vries, ten tijde van de lening van het echtpaar Gong-
grijp-Fopma aan de compagnie nog niet gemachtigd was om 
dit soort verplichtingen aan te gaan. De advocaat van Van der 
Meulen trekt alle registers open en citeert volop in het Latijn 
uit werken van beroemde juristen als Ulpianus, Grotius, Vinni-
us, Wissenback en Huber om het begrip boekhouder/institor 
duidelijk te maken. Ondanks zijn stelling dat eiseres kasteelen 
bouwt op een losse sandgrond en in de lugt schermt, wordt 
Pieter van der Meulen veroordeeld om Antje Fopma 1600 ca-
roliguldens en rente te betalen. Hij moet zelf maar regelen dat 
zijn medecompagnons hun aandeel aan hem betalen.

In 1774 is er opnieuw een crediteur die geld wil zien en deze 
keer wordt participant Petrus Henricus Petraeus voor het Hof 
gedaagd. Eiser is Jan Hendrik Heijmans, meester leerlooier te 
Leeuwarden, die getrouwd is met Klaaske, dochter van com-
pagnon Pieter Luitjes van der Meulen. Hij spreekt Petraeus 
aan voor drie door cessie verkregen vorderingen op de com-
pagnie. Het gaat om obligaties uit 1757 en 1758, waarvan twee 
1200 caroliguldens bedragen en de andere 1999 caroliguldens 
en 19 stuivers bedraagt. Petraeus wordt veroordeeld deze be-
dragen terug te betalen met de nog onbetaalde rente.16 

In 1780 wordt door het Hof van Friesland uitspraak gedaan in 
het geding tussen de erfgenamen van Jan Aukes en de com-
pagnon/boekhouder van de gewezen meekrapplanterij-so-
ciëteit Pieter Luitjens van der Meulen.17 Jan Aukes, koopman 
te Suameer, was de rechtszaak al in december 1773 begonnen. 
In 1761 had hij van compagnon Petrus Henricus Petraeus een 
twaalfde part in de meekrapstoof bij het Cambuurster Slot 
onder Leeuwarden en de stoof bij de Loppersumer tille in 
Groningen gekocht. Jan Aukes maakt niet meer mee dat Van 

der Meulen wordt veroor-
deeld tot betaling aan de 
erfgenamen van bedragen 
van 391 en 441 caroligul-
dens.

Pieter Luitjes van der Meu-
len was net als Heiman 
Sipkes Heimans actief in 
verschillende bedrijfstak-
ken en had evenals Heiman 
een molen op het Vliet bui-
ten Leeuwarden. Pieters 
dochter Klaaske, geboren 
in 1743, borduurde in 1754 
een merklap met een ge-
kroonde molen met de ini-
tialen P en L van haar vader 
tussen de wieken. Dit moet 

8. Advertentie Leeuwarder Courant voor de meekrapcompagnie

9. Merklap Klaaske Pytters van der Meulen.19
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de in 1752 gebouwde molen, de Jonge Fenix op het Zuid-Vliet 
verbeelden. De geborduurde eikenboom verwijst naar de ei-
keschors die in de molen werd gemalen om looizuur te winnen 
voor Pieters leerlooierij. De molen werd ook gebruikt voor 
zijn olieslagerij om olie uit lijnzaad en koolzaad te persen. De 
driemaster met bemanningsleden verwijst naar de scheeps-
rederij van vader Pieter Luitjes van der Meulen. Daarnaast 
had Pieter ook nog een zeepziederij waar veertig knechten 
werkzaam waren.18 Door deze spreiding in bedrijfsactiviteiten 
zal Pieter zijn verliezen in de meekrapcompagnie dan ook wel 
op hebben kunnen vangen.

Verfrecepten uit 1761

Tresoar, het Friese rijksarchief, heeft een afschrift van een 
notitieboekje uit 1761 waarin de wolverver Sijmon Hettes 
Baarda uit Stiens zijn verfrecepten heeft opgeschreven.20 Op 
de kopieën kun je zien dat hij stalen van de geverfde wol en 
kleine stukjes stof aan de teksten heeft toegevoegd ter illus-
tratie van de kleuren die hij kon maken. Om enig idee te geven 
van de benodigde handelingen, geef ik hier twee recepten 
met indigo en meekrap.

No. 2 Om kraprood te ferwen

Doet tot yder lb21 werk een half emmer vol regenwater, neemt 
dan op yder lb werk 4 lood22 witte aluin, 2 lood rode wijnsteen 
gestoten, doet het in de ketel, laat effen doorkoken, steekt 
dan u goed dan in, laat het een uur koken. Neemt dan u goed 
uit de ketel, schoon gespoeld. Doet weder schoon water in 
u ketel als voren, doet dan tot yder lb werk 7 à 8 lood beste 
krap, een vengergoed vol sterk water, laat het een quartier 
doorkoken, steekt dan u goed daarin, laat het een half uur ko-
ken, dan uitgenomen en verkoeld en schoon gespoeld, dan is 
het een goede kraprood koleur.

No. 9 Om Zakzis blauw23 te verwen

Neemt vooreerst 1 lood beste yndigo vijn gestoten, mingt 
deselve in 8 lood vyteryoeloly24 in een ... pottje, dit 24 uiren t’-
zamen trekken eer dat ’t gebruikt wort, doet dan regenwater 
in de ketel, maakt dat ’t selve digt aan de kook koomt, doet 
daar dan van u gemengd indigo in, steekt u goed daar in dan 
is ’t Zaksis blauw wel doorgeroert.

Tot slot

Pas rond 1900 werd de kleurstof indigo op synthetische wijze 
vervaardigd. Vrijwel iedereen in Nederland loopt tegenwoor-
dig in kleding die synthetisch met de kleur indigo is geverfd 
aangezien dit de meest gebruikte spijkerbroekenkleur is.
Het is niet goed afgelopen met de meekrapteelt in het noor-
den van het land.25 De door de compagnie gepachte land-
bouwgronden in het Bildt en bij Sexbierum brachten lang niet 
zoveel meekrapwortels op als men had verwacht. Bovendien 

daalde de waarde van meekrap enorm door de Zevenjari-
ge Oorlog in Europa (1756-1763). De meekrapcompagnie 
ging failliet en de meekrapstoof bij Leeuwarden moest met 
veel verlies worden verkocht. De grootste participanten in 
de compagnie hebben duizenden guldens verloren van hun 
investering. Een onbekend gebleven achttiende-eeuwse 
landbouwer verklaarde het fiasco als volgt. De compagnons 
waren kooplieden die de natuur van deeze handel niet recht 
verstonden. Zij wisten de grond niet vruchtbaar te houden 
en telers van meekrap waren in het noorden door het octrooi 
verplicht hun wortels bij de meekrapstoof van de compag-
nie te laten verwerken. Dat was anders in Zeeland, waar men 
zijn wortels aan de meestbiedende kon verkopen. Bovendien 
moesten de gedroogde meekrapwortels uit het noorden 
worden verkocht via makelaars in Amsterdam.26 De meekrap-
teelt was daarom niet profijtelijk voor boeren in het noorden 
en deze teelt is hier dus nooit van de grond gekomen zoals in 
Zeeland. Toch is de meekrap terug in Friesland. Geen velden 
vol zoals in de tijd van mijn voorouder Heiman Sipkes Hei-
mans, die met zijn riskante investering veel geld verloor, maar 
kleinschalig in de tuinen van Claudy Jongstra, die haar eigen 
verfplanten teelt.
Mijn blauwverver- en meekrapvoorouders hebben nooit ver-
moed dat je wereldberoemd kunt worden met wat verfplan-
ten, water, een verfkuip, zeep om van de geverfde wol vilt te 

10. Johannes Vermeer, Meisje met de parel. Meekrap en indigo werden 
ook gebruikt als verfstof voor schilderijen. De mond van het meisjes is 
geschilderd met meekrap (kraplak). De achtergrond was oorspronkelijk 
een groenige tint door een laag met een mix van donkerblauw indigo en 
gele wouw op een zwarte ondergrond. De groene tint is verdwenen en we 
zien nu alleen nog de zwarte ondergrond. Https://nl.wikipedia.org/wiki/
Meisje_met_de_parel#/media/File:Girl_with_a_Pearl_Earring.jpg

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meisje_met_de_parel#/media/File:Girl_with_a_Pearl_Earring.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meisje_met_de_parel#/media/File:Girl_with_a_Pearl_Earring.jpg
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Afkortingen
HCL   Historisch Centrum Leeuwarden
HvF   Hof van Friesland
Tresoar  Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden

Noten
1. De beroepsaanduiding ‘viltkunstenares’ heb ik geschrapt nadat ik Claudy 

Jongstra tijdens een lezing hoorde zeggen dat ze zich in die kwalificatie niet 
meer herkent. Die term doet haar werk en ideeën inderdaad tekort want de 
nieuwe richtingen van haar atelier zijn mogelijk minstens zo interessant. Zoals 
het project Farm of the World, dat is ontwikkeld voor Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad van Europa in 2018. Een eerste spraakmakend werk in dit kader was 
de aanleg van een tuin met verfplanten voor de Chelsea Flower Show 2016, 
waarmee zij en haar team een zeer eervolle silver-gilt medaille wonnen.

2. Willem Stuve, ‘Herrie om een huis. De Huiskopertwist kritisch bekeken’, in: 
‘Doopsgezinde bijdragen’, 2005.

3. HCL, toegang 1001 Archief van de stad Leeuwarden 1426-1811, groot-consent-
boeken, inv.nr. 3643, fol. 79.

4. Tresoar, toegang 14 HvF, inv.nr. 13602, definitieve sententies d.d. 19-12-1744.
5. In de Friese akten wordt steeds de benaming caroliguldens gebruikt. Daarom 

is er voor gekozen in dit artikel deze benaming te handhaven en niet te vervan-
gen door de meer gebruikelijke benaming carolusguldens.

6. Raemt is Fries voor een raam(werk).
7. HCL, toegang 1315, Archief Bestuurders van het Sint Jacobsleen of Sint 

Jobsleen tot Oldehove te Leeuwarden, inv.nr. 11 (Genealogieën van familiën 
welke recht van collatie hebben of beweren te hebben). J.H. Heimans uit 
Leeuwarden deed rond 1872 onderzoek naar zijn Heimans-afstamming om een 
relatie aan te tonen met een rechthebbende van het leen. Bij de door hem inge-
leverde gegevens zat een afschrift van een familiebeschrijving die rond 1750 is 
gemaakt door mijn voorouder Heiman Sipkes Heimans van zijn doopsgezinde 
familie. Alleen de bladzijden 5, 6, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33 t/m 36, 45 en 46 zijn 
bewaard gebleven waardoor de informatie fragmentarisch is. De bewaard 
gebleven aantekeningen geven echter unieke aanvullende informatie die niet 
te vinden is in de gebruikelijke archiefbronnen.

maken en een creatieve geest. Ik had de gezichten van deze 
drie generaties voorouders wel eens willen zien als ik ze van 
hun blauwververij mee had genomen naar het enkele tiental-
len meters verderop gelegen Fries Museum met het enorme 
geel/blauw/grijs/wit/bruine viltkunstwerk van Claudy Jongs-
tra op de wand van de entreehal! 27  <<

Bij ons onderzoek in het Stadsarchief van Rotterdam naar de 
handel en wandel van Johannes van Grondelle, Mr. Paruijk-
maker en koopman in Rotterdam in de achttiende eeuw, stuit-
ten wij op het fenomeen lijfrentebrief. In het Oud-Notarieel 
Archief troffen wij circa 400 akten aan waar de naam van 
deze Johannes van Grondelle in voorkomt2. En een van die 
akten gaat over een lijfrentebrief. Op 14 augustus 1733 koopt 
Johannes van Grondelle van een kleindochter en erfgename 
van Willem Paets voor 300 gulden een lijfrentebrief van 30 
guldens per jaar.3 Deze lijfrentebrief is ingegaan in 1709; hij 
werd afgesloten op het leven van Maria Wijtings, destijds 14 
jaar oud en - in 1733 - de echtgenote van Johannes. Dit wekte 
onze nieuwsgierigheid. Was hier een familierelatie met Paets? 
Hoe zat dit precies? Het was reden om ons te verdiepen in het 
fenomeen lijfrentebrief. Wellicht hebben andere genealogen 
iets aan onze bevindingen, vandaar dit korte artikeltje.

Sinds de middeleeuwen gaven steden - en later ook andere 
overheden - lijfrentebrieven uit om snel kapitaal te kunnen 
verkrijgen.4 Dat hadden ze vaak nodig om de hoge kosten van 
oorlogsvoering te kunnen dekken. Een lijfrentebrief was een 
document waarvoor de koper een eenmalige koopsom be-
taalde, waarna hij jaarlijks een uitkering kreeg zolang degene 
op wiens leven de lijfrente was afgesloten (het lijf), leefde. 
Het bijzondere daarbij was dat de koper de lijfrente kon af-
sluiten op het leven van een willekeurig persoon. Bovendien 
was de hoogte van de jaarlijkse uitkering niet afhankelijk van 
de leeftijd van het lijf. In de praktijk sloot men een lijfrente-
brief vaak af op het leven van een gezond kind dat alle kin-
derziekten had overleefd. Daarmee probeerde de koper zich 
te verzekeren van een lange periode van uitkeringen, veelal 
tot na zijn eigen dood. De lijfrente-uitkeringen stopten bij het 
overlijden van het lijf. De koopsom werd dan niet afgelost. Hij 

Een lijfrentebrief van 30 guldens ’s jaers ten lijve van Maria Wijtings1

8. Tresoar, toegang 327 Familiearchief Van Sminia, inv.nr. 2337, stukken betreffende 
de boedel van Heiman Sipkes Heimans cum uxore te Leeuwarden, 1753, 1756, 1776.

9. HCL, toegang 1001 Archief van de stad Leeuwarden 1426-1811, groot-consent-
boeken, inv.nr. 3656, fol. 42.

10. Idem, groot-consentboeken, inv.nr. 3655, fol. 10.
11. Idem, hypotheekboeken, inv.nr. 3887, fol 20.
12. Tresoar, toegang 14 HvF, inv.nr. 16847, Register waarin de registratie van door 

het Hof bekrachtigde octrooien die door de Staten verleend waren.
13. Wikipedia: Een meekrapstoof of meestoof was een installatie voor het drogen 

en verwerken van de wortels van de meekrap. De wortels werden in de stoof 
schoongemaakt, gedroogd, gedorst, gestampt en gemalen tot meekrappoeder 
ofwel racinepoeder dat men in eiken vaten verpakte. In de droogtoren was een 
oven aanwezig die voor de eerste droging zorgde. Daarna werden de wortels 
van aanhangende aarde en andere ongerechtigheden ontdaan en nagedroogd. 
In het stamphuis tenslotte, werden de wortels verpulverd met behulp van grote 
stampers die door een rosmolen werden aangedreven.

14. Groninger Archieven, toegang 2041 Register Feith, inv.nr. 1625, d.d. 29-6-1754.
15. Tresoar, toegang 14 HvF, inv.nr. 14747, definitieve sententies d.d. 20-12-1765.
16. Idem, inv.nr. 15018, definitieve sententies d.d. 8-2-1774.
17. Idem, inv.nr. 15177, definitieve sententie d.d. 14-3-1780.
18. Gieneke Arnolli / Rosalie Sloof, ‘Letter voor letter. Merklappen in de opvoeding 

van Friese meisjes’, Leeuwarden, 2004.
19. Http://friesemerklappen.nl/hotspots.html&photo=766&mid=426.
20. Tresoar, toegang 348, inv.nr. 6339, Ferfboek, receptenboek van een wolverver 

Sijmon Hettes (Baarda) te Stiens, 1761.
21. Lb is de afkorting voor libra en staat voor de gewichtseenheid pond (in Neder-

land circa 480 gram).
22. Een lood is een oude gewichtseenheid die ongeveer overeenkwam met 15 gram.
23. Met Zakzis blauw wordt Saksisch blauw bedoeld. Wikipedia: Saksisch blauw 

is de naam van een blauwe kleurstof die in 1744 te Saksen werd ontdekt door 
Johann Christian Barth (Großenhain, 1700- 1759). De kleurstof wordt verkregen 
door indigo te behandelen met zwavelzuur (sulfonering). Aldus ontstond een 
blauwe kleurstof die zich zeer goed leende voor het verven van wollen stoffen.

24. Vyteryoeloly is vitrioololie of zwavelzuur.
25. ‘Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Friesland’, vierde deel, 

1789, blz. 590-592.
26. De rol van Amsterdam wordt bevestigd in een afschrift van de boekhouding 

van de meekrapcompagnie die bij de stukken zit van de rechtszaak in 1780 
(zie noot 16). Daaruit blijkt dat Petraeus 42 caroliguldens schuldig is aan de 
compagnie wegens het verzenden van 84 pond rasijn (racine, gedroogde mee-
krapwortel) naar Amsterdam. Petraeus was daarnaast geld schuldig wegens 
7 ½ pond rasijn die hij voor zijn winkel had gekregen. Kennelijk verkocht de 
apotheker Petraeus de gedroogde meekrapwortel in zijn apotheek. Meekrap 
werd namelijk ook als medicijn gebruikt voor allerlei gezondheidsklachten.

27. www.friesmuseum.nl/het-museum.

Http://friesemerklappen.nl/hotspots.html&photo=766&mid=426
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/1744
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen_%28deelstaat%29
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Christian_Barth&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fenhain
https://nl.wikipedia.org/wiki/1700
https://nl.wikipedia.org/wiki/1759
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indigo_%28kleurstof%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwavelzuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sulfonering
http://www.friesmuseum.nl/het-museum
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Afkortingen
NAW Nieuw Archief voor Wiskunde, tijdschrift van het Koninklijk Wiskundig  

 Genootschap
ONA  Oud-Notarieel Archief

Noten
1. Dit artikel is een aangepaste versie van een zogenaamd tien-minutenpraatje 

dat de eerste auteur op 23 september 2015 gehouden heeft voor de NGV-afde-
ling Gooiland.

2. De resultaten van ons onderzoek van deze 400 akten hebben wij gepubliceerd 
in het artikel ‘Johannes van Grondelle, een Rotterdamse pruikenmaker en 
koopman in de achttiende eeuw’, Rotterdams Jaarboekje 2016, p. 144–168, 
Stadsarchief Rotterdam. Dit artikel is ook te lezen op de website www.genea-
logie.vangrondelle.com, in de rubriek ‘artikelen’.

3. Gemeentearchief Rotterdam, ONA 2723/571-573, akte d.d. 14 augustus 1733 
(voor notaris Jacob Bremer):

 Anna Maeshoek en haar echtgenoot Johan Drost, med. doctor, machtigen 
Hendrik van der Meij, makelaar alhier, om te compareeren voor de Ed. Agtb. 
Heeren Schepenen dezer stad en aldaer uijt den naem en van wegens hen 
Comparanten te cederen, transporteren en in vollen vrijen eijgendom over te 
dragen aen en ten behoeve van Monsr Johannes van Grondelle Mr. Paruijk-
maker alhier een lijfrentebrief van dertigh guldens ’s Jaers, ten lasten van de 
Generaliteit ten Naeme van Willem Paets, ten lijve van Maria Wijting (thans 
Huijsvrouwe van de voorn: Monsr Joh: van Grondelle) oudt (op de constitutie) 
veertien jaeren, gebooren van Apolonia Appenbroek, van dato 1e April 1709, 

 Registratie fol. 963, met rente daerop verschenen sedert april 1733, welke 
lijfrentebrief Juffr: comparante en haeren Broeder en zuster Willem Paulus en 
Barbara Maeshoek aangekomen is, zoo als geinstitueerde dan als gesubstitu-
eerde erfgenamen van derzelver Grootvader, de voorn: Willem Paets, en door 
de executeurs van zijnen testamente aen hun geextrad: en overgegeven en 
vervolgens aen de constituanten toe en aenbedeeld bij Scheijding gepasseert 
voor de Notaris Willem van Rijp en getuijgen alhier op den 7e augustus 1733. 
Wijders te bekennen van de koop, cessie en transporte vandien ten volle 
voldaen en betaelt te zijn met een somma van driehondert guldens waarvoor 
dezelve lijfrentebrief is verkogt. Etc.

4. Vorselen, L. van, ‘Rechtvaardig en solidair pensioen’, Kluwer 2008, p. 58 e.v.
5. De som van 2.220 gulden is een grove berekening. Ook als men rekening houdt 

met een jaarlijkse rente (via de netto contante waardeberekening) pakte het in 
dit geval zeer nadelig uit voor de Generaliteit.

6. Hogendijk, J., ‘Lijfrentes in de zeventiende en achttiende eeuw’, NAW 5/11 nr. 2 
juni 2010.

7. Gemeentearchief Rotterdam, ONA 3422/1050-1100, Art 9: Wegens de 
afgestorven Lijfrentebrief van f 30:-:- s Jaers, ten laste van de Generaliteit der 
Vereenigde Nederlanden ten Comptoire van denzelven Ontvanger Generael 
in s Hage, ten lijve van de overledene, in dato den 14 April 1709, Reg. No 563, 
in den voorsz. Inventaris Art. 10 gebracht, is bij de Rendanten ten gemelden 
Comptoire ontvangen over het laatste halfjaer renten daerop verschenen den 
1 October 1783, zuiver en na aftrek van den 100e penning f 13:10:- en voor premie 
op de overlevering van den gemelden brief f 1:10:- . Zijnde f 15,--. 

verviel gewoon, dit in tegenstelling tot een zogenaamde los-
rente, een lening die bij overlijden wel werd afgelost. Omdat 
de koopsom bij overlijden niet werd afgelost, was de jaarlijk-
se uitkering hoger dan bij een losrente.
De lijfrentebrief had voor welvarende burgers vooral het ka-
rakter van een aantrekkelijke belegging.

De lijfrentebrief uit 1733

Al deze kenmerken zien we terug bij de lijfrentebrief die onze 
Johannes in 1733 kocht. We zien dat ene Willem Paets in 1709 
een lijfrentebrief heeft aangeschaft, uitgegeven door de Ge-
neraliteit der Verenigde Nederlanden, op het lijf van Maria 
Wijtings, die op dat moment veertien jaar is. Maria Wijtings 
was een buurmeisje van Willem Paets. Ze woonde met haar 
ouders en de rest van het gezin aan de Botersloot in Rotter-
dam, naast Willem Paets. Willem Paets overlijdt in 1715, dus al 
binnen zes jaar na aanschaf van de lijfrentebrief. Zijn erfgena-
men erven deze lijfrentebrief. Vervolgens komt de lijfrente-
brief, via opnieuw een erfenis op 7 augustus 1733, in bezit van 
de kleinkinderen Anna, Willem Paulus en Barbara Maeshoek. 
En die willen hem wel verkopen. Intussen is Maria Wijtings in 
1721 getrouwd met Johannes van Grondelle, die de lijfrente-
brief in 1733 blijkbaar graag van de erfgenamen koopt. En de 
overheid - in casu de Generaliteit - blijft betalen. Voortaan 
krijgen Johannes van Grondelle en Maria Wijtings de jaarlijk-
se uitkering, tot het overlijden van Maria Wijtings in 1783 op 
88-jarige leeftijd. Uiteindelijk leverde deze lijfrentebrief 74 
jaar lang een uitkering van 30 gulden per jaar op oftewel 2.220 
gulden voor een aankoopsom van 300 gulden.5 In dit specifie-
ke geval pakte het dus slecht uit voor de overheid.
En daarmee raken we nog een ander interessant aspect van 
lijfrentebrieven. Het feit dat men bij het vaststellen van de 
hoogte van de uitkering in die tijd nog geen rekening hield 

met statistische gegevens, zoals sterftetabellen, leidde in 
de praktijk tot een relatief hoge uitkering in verhouding tot 
de koopsom.6 Dat was zeer nadelig voor de overheid. Natuur-
lijk lag de gemiddelde leeftijd in die tijd een stuk lager dan 
de 88 jaar van Maria Wijtings. Maar toch kwamen overheden 
regelmatig in grote financiële problemen door de aangegane 
verplichtingen. Vandaar dat wetenschappers al in de zeven-
tiende eeuw gingen rekenen aan een betere relatie tussen 
koopsom en jaarlijkse uitkering. Reeds in 1671 pleitte Johan de 
Witt, één van de bekende gebroeders De Witt, voor een her-
ziening van het systeem. We kunnen hem daarom als een van 
de grondleggers van de actuariële wetenschap beschouwen. 
In de praktijk ging men echter nog enkele eeuwen door met 
het oude systeem waarbij geen rekening werd gehouden met 
leeftijd, etc. Pas in de negentiende eeuw ontstonden verzeke-
ringsmaatschappijen die zich op gedegen statistische gege-
vens baseerden. En daarmee verdwenen deze lijfrentebrieven 
van het toneel.

Besluit

Tenslotte weer even terug naar de lijfrentebrief van Maria 
Wijtings. Hoe wist men bij de Generaliteit dat de jaarlijkse uit-
kering kon worden gestopt wegens overlijden van het lijf? Dat 
werd - in dit geval - keurig gerapporteerd door de erfgena-
men. In de financiële verantwoording over de afhandeling van 
de boedel van Maria Wijtings lezen we dat de executeurs-tes-
tamentair bij het kantoor van de Generaliteit dertien guldens 
en tien stuivers hebben ontvangen voor de resterende rente 
en een premie van één gulden en tien stuivers voor het inle-
veren van de lijfrentebrief.7 Blijkbaar moest men in die tijd de 
uitkering zelf komen (of laten) halen.

Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij

http://www.genealogie.vangrondelle.com
http://www.genealogie.vangrondelle.com
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MIRJAM  NEUTEBOOM-DIELEMAN

Sara Custodis (Antwerpen 1569 - Goes 
circa 1602), telg uit een artistieke familie

Eén van de vier vrouwen van Jacques Vermaire, die afkomstig was uit Petegem 
maar zich tegen het einde van de zestiende eeuw in Goes vestigde, was de 
Antwerpse Sara Custodis. De naam Custodis vroeg om nader onderzoek, vooral 
omdat er in de zestiende eeuw in Antwerpen een familie Custodis leefde, die een 
aantal later beroemd geworden schilders en graveurs voortbracht.

1. Gravure van Peeter Baltens, gesigneerd linksonder P.B., getiteld De avond van de bruiloft. De bedenkelijke tekst, links in het Frans, rechts in het Ne-
derlands luidt: Nu schreyt de bruyt, nochtans ick wedde Sy sal weder lachen, als sy is te bedde.
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Het begon met de vondst van een akte met een opmerkelij-
ke inhoud in het rechterlijk archief van Goes. De akte betrof 
de, in mijn kwartierstaat voorkomende, stamvader van de 
Zeeuwse familie Vermaire, Jacques Vermaire en dateerde van 
6 mei 1610.1 Jacques Vermaire (Vermeeren, Van der Meeren) 
was op dat moment burger van Goes, maar hij was geboren 
in het Vlaamse Petegem, in de buurt van Aalst. Waarom Jac-
ques in Goes terecht gekomen was, laat zich raden: hij moet 
één van de velen geweest zijn die rond 1585 of al eerder de 
geboortegrond verlaten hadden en hun heil gezocht hadden in 
relatief veiliger oorden, toen een groot deel van de Zuidelijke 
Nederlanden terug in Spaanse handen was door het opruk-
ken van de Spaanse troepen, onder leiding van de hertog van 
Parma, Alexander Farnese, en toen uiteindelijk, in augustus 
1585, ook de vermaarde coopstad Antwerpen gevallen was. 
Duizenden vluchtten naar Zeeland. Van hen trokken velen 
verder naar de steden in de Noordelijke Nederlanden, maar 
velen bleven ook definitief in Zeeland hangen. We vinden 
hen en hun nakomelingen in groten getale terug in steden als 
Middelburg en Goes, maar ook in vele dorpen in Zeeland, al 
zijn ze daar vaak moeilijker te traceren. Slechts zeer weinigen 
keerden uiteindelijk terug naar hun plaats van herkomst. Er 
zijn voorbeelden bekend van mensen die na meer dan vijftien 
jaar Middelburg verlieten en naar Antwerpen terugkeerden. 
Een directe consequentie voor deze spijtoptanten was dat zij 
geconfronteerd werden met een stad die in handen gevallen 
was van de Contrareformatie. Zij moesten het nieuwe geloof, 
dat zij misschien niet altijd aangenomen hadden, maar waar-
van zij de invloed wel ondergaan hadden, afzweren en moes-
ten onvoorwaardelijk terugkeren in de schoot van de aloude 
rooms-katholieke moederkerk. Dat er maar zeer weinigen wa-
ren die deze stap zetten, betekent niet dat voor degenen die 
in het Noorden bleven alle banden met de plaatsen van her-
komst waren doorgesneden. Velen van hen hadden daar naast 
familieleden ook roerende en onroerende goederen, zoals 
huizen, landerijen en renten achtergelaten. Kortom, er bleven 
nog lange tijd emotionele banden en financiële belangen be-
staan. Zo ook bij Jacques Vermaire.

Jacques Vermaire

Jacques Vermaire komt voor in Goes tussen 1599 en 1621. 
Wat zijn eigenlijke beroep was wordt niet helemaal duidelijk, 
want hij komt voor met verschillende, nogal uiteenlopende 
beroepen: kleermaker (15992), stadsomroeper (16053) en bier-
steker in De pot met die croone (16094). In 1609 kocht hij het 
huis Delfft aan de zuidzijde van de Haven te Goes, in de buurt 
van het Schippershuis.5 Hij bezat ook een huis in de Lange 
Vorststraat te Goes, dat hij op 13 januari 1620 verkocht.6 Uit 
de nalatenschap van de ouders van zijn vierde vrouw, Tanne-
ken Christiaansdochter, erfde hij een deel van een huis, ook 
in de Lange Vorststraat te Goes.7 Hij trouwde te Goes in 1603 
en in 16078, beide keren als weduwnaar. In een Goese akte van 
19 oktober 1608 staat dat hij 44 jaar oud was. Hij moet dus 
geboren zijn omstreeks 1564. Al in 1583 moet hij getrouwd 

geweest zijn met zijn eerste vrouw Elisabeth van Nije donck. 
Zij overleed vóór 1 april 1594. Op laatstgenoemde datum 
overhandigde Jacques namelijk te Hulst, in de herberg Den 
Roode Leeuw, in het bijzijn van Hubrechts Janszoon9 en Jan 
Broeckaert, die in 1594 beiden in Hulst woonden en in 1600 
in Goes, een bedrag van drie ponden vijf schellingen groten 
Vlaams, als successie van zijn overleden vrouw aan haar broer 
François Lampaert.10 Gezien het verschil in achternaam zul-
len zij halfbroer en halfzus geweest zijn. Laatstgenoemde 
François had volgens de verklaring van de deposanten bij die 
gelegenheid ook verklaard drie jaar lang, namelijk in 1583, 
1584 en 1585 door Jacques Vermaire onderhouden te zijn te-
gen een bedrag van zes ponden Vlaams per jaar. Na de eerste 
zouden er nog drie echtgenotes volgens, van wie de laatste 
Jacques overleefde. Eén van hen was een Antwerpse, Sara 
Custodis. Zij moet de tweede vrouw van Jacques geweest zijn 
en omstreeks 1594 met hem getrouwd zijn. Jacques Vermaire 
werd begraven te Goes op 1 maart 1621. Hij liet drie kinderen 
na, alle drie uit zijn laatste huwelijk: Jacques, twaalf jaar oud, 
Abigaël, tien jaar oud, en Lidia, vijf jaar oud.11

De akte van 6 mei 1610

De Goese akte van 6 mei 1610 valt uiteen in twee delen. In het 
eerste deel constitueert Jacques twee mensen, namelijk Jac-
ques van Schoonhoven te Antwerpen en Jacques Kerckeman 
te Aalst in Vlaanderen om in de stad Aalst en elders de rech-
ten waar te nemen van hem, Jacques van der Meere, die hem 
aanbestorven zijn bij dode van Anthonis van der Meere filius 
Jans, zijn oom. Interessant is het gegeven dat Jacques Ver-
maire Jacques van Schoonhoven te Antwerpen constitueert. 
De familieverhouding tussen de twee blijkt uit het vervolg 
van de akte: Jacques Vermeere, burger van Goes bekende uit 
handen van Jacques van Schoonhoven en Anna Custodis, zijn 
huisvrouw, in diverse reijsen ontvangen te hebben de som-
me van 160 carolus gulden van 40 d. Vlaams tstuk, daer van 
hy comparant de 36 gulden ontfangen heeft ten tyden Sara 
Custodis, zyns comparants overleden huysvrouwe noch in 
leven was en de rest naer haer overlyden. Ende dat over een 
gerecht achtstedeel vuyt de goederen de voornoemde Sara 
Custodis met de doot van Jeronimus de Craen aenbestorven 
zynde. Jacques Vermaire geeft daarom Jacques van Schoon-
hoven en diens vrouw kwitantie voor de ontvangst van de bo-
vengenoemde bedragen. Dan volgt er nog een enigszins cryp-
tisch zinnetje: hij, Jacques Vermaire presumeert dat er van 
Jeronimus Custodis geen kinderen meer in leven zijn. Er wordt 
niet vermeld wie die Jeronimus Custodis was, maar wel dat hij 
ook een hooftstaecke in de voormelde erfenis was. Blijkbaar 
zijn de partijen er toch niet helemaal gerust op dat er inder-
daad geen kinderen meer van hem in leven zijn, want Jacques 
Vermaire verklaart dat ingevalle de selffve tavont oft mor-
gen de voorn. erffenisse quamen heyschen voor zoo veel zyn 
portie is bedragende, hij hen samen met zijn mede-erfgena-
men alsnog zou uitkeren. Nader onderzoek in Antwerpen zou 
waarschijnlijk veel aanvullende informatie kunnen opleveren. 
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Een laatste vermelding in de akte betrof het blijkbaar enig 
overgebleven kind van Jacques Vermaire en Sara Custodis: 
Suzanna Vermaire. Voor haar compareerden in 1610 haar rech-
te voogd en haar toeziende voogd. Dat betekent dat Suzanna 
in 1610 nog minderjarig was. Ik heb haar na 1610 niet meer ge-
vonden. Zij zal jong overleden zijn.

Jeronimus Custodis

Het aanvankelijk als cryptische ervaren zinnetje over het niet 
meer in leven zijn van kinderen van Jeronimus Custodis intri-
geerde mij. Het impliceerde overigens dat ook Jeronimus zelf 
niet meer in leven was in 1610. Wie was Jeronimus Custodis? 
De eerste vermelding over een Hieronymus Custodis, met ge-
nealogische gegevens, vond ik op het internet in de Proceed-
ings of the Huguenot Society of London, 1903:

Marriage. 1593 Dec. 29 Jan Jems v. Antwerpen met Catharina 
van Herssele v. Brussel, we. Jeronimus Custodis.
This is the only mention we have of a painter, Hieronymus 
Custodis, whose signature is found on portraits of this date, 
one example being at Woburn Abbey and another at Hamp-
ton Court. He was perhaps a member of the large artist fami-
ly of Custos or Custodis at Augsburg. Possibly he is the ‘Hier-
onimo’ alluded to by Meres in 1598.

Hoewel hieruit meteen duidelijk wordt dat er weinig of niets 
bekend is over deze zestiende-eeuwse schilder Jeronimus 
Custodis, werd het nu wel meteen duidelijk dat Jeronimus 
Custodis uit Antwerpen afkomstig was, naar Londen getrok-
ken was, daar als schilder werkzaam geweest was, dat er 
werk van hem bewaard gebleven is, dat hij vóór 29 december 
1593 te Londen overleden was, dat zijn weduwe op die datum 
– protestant – hertrouwde, uit welke laatste vermelding we 
mogen concluderen dat ook Jeronimus protestant geweest 
was en wellicht om die reden Antwerpen ontvlucht was.
Christiaan Kramm12 schrijft in 1857 over Custodio (Hierony-
mo): was een Antwerpenaar, die in de tweede helft der XVI. 
Eeuw in Engeland bloeide. – Walpole, die verscheiden kunste-
naars, in dien tijd aldaar werkzaam, vermeldt, zegt, dat in het 
paleis van den hertog van Bedford, te Woburn, een portret 
van Elisabeth Bruges, dochter van Lord Chandois, aanwe-
zig is met het opschrift: HIERONYMUS CUSTODIO Antwer-
piensis fecit 1589, en voegt daarbij: ‘doch deze Nederlander 
bewijst, door zijn bleek en krachtloos coloriet, dat hij geen 
schilder van naam of aanzien was, en is ook verder geheel 
onbekend gebleven’. Zie Fiorillo, Geschichte der Mahlerey in 
Grossbritanniën, u.s.w., op het artikel: Isaac Oliver of Olivier, 
bl. 250. Het is wel waarschijnlijk, dat hij verwant is aan de be-
kende Antwerpsche kunstenaars Dominicus en David Coster, 
Custos of Custodis, want hij was hun tijdgenoot.
Aha, Jeronimus stamde dus waarschijnlijk uit een artistieke 
familie. Dat opende nog meer perspectieven voor nader on-
derzoek in Antwerpen.

Dominicus Custos of Custodis
Eerst maar eens even kijken naar die Dominicus en David 
Custodis. Wie waren zij? Kramm vermeldt Dominicus onder 
de naam de Coster en zegt over hem: Coster (Dominicus de) is 
meer bekend onder den naam van Custos, ook wel Custodis, 
gezegd Balten, onder welken naam hij bij Immerzeel reeds is 
aangehaald. – Bryan stelt zijn geboortejaar op 1565 en zegt, 
dat hij de zoon was van Pieter Balten, een Antwerpsch land-
schapschilder (?). – Zie Balthazar (Pierre) – doch anderen 
zeggen, dat hij de zoon is geweest van een plaatsnijder, wiens 
voorbeeld hem ten prikkel diende, om mede die schoone 
kunst te beoefenen, en dat hij geboren werd te Antwerpen 
omstreeks het jaar 1550. Naar alle waarschijnlijkheid, hebben 
de beroerten, die zijn vaderland toen zoo deerlijk teisterden, 
hem genoodzaakt, om elders een rustig verblijf te gaan zoe-
ken; immers, hij zette zich, nog vóór het einde der XVI. eeuw, 
te Augsburg neder, verkreeg aldaar het burgeregt, en oefen-
de er zijn beroep uit, ten minste tot op het jaar 1610. – Daar 
is van hem in ’t licht gekomen: ... Hierna geeft Kramm een 
opsomming van zijn uitgekomen werken, waaronder bijvoor-
beeld vierenzestig portretten van de Familie Fugger uit 1593. 
Kramm achtte het waarschijnlijk dat de graveurs Raphael, Da-
vid en Jacob Custos of de Coster, die als zonen van hem wer-
den opgegeven, te Antwerpen geboren waren, evenals Pieter 
de Coster, die dan ook wel een zoon van hem geweest zou 
kunnen zijn.

2. Peeter Baltens alias Custodis, postuum geportretteerd door zijn zoon 
Dominicus (1609).
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Peeter Baltens alias Custodis
En zo komen we steeds meer te weten over de familie Custo-
dis, van wie Peeter Baltens alias Custodis blijkbaar de stam-
vader was. Maar nog steeds geen relatie met Sara of haar 
zuster Anna Custodis. Tijd om in het Felixarchief te Ant-
werpen te gaan zoeken. De eerst aangewezen persoon om 
naar te zoeken was Jacques van Schoonhoven, de zwager 
van Jacques Vermaire. Zijn huwelijk met Anna Custodis was 
snel gevonden. Zij ondertrouwden/trouwden te Antwerpen 
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op 1/17 augustus 1593. Artus 
de Bleijcker en Daniel Godijn waren hun getuigen. Op 15 april 
159513 vinden we vervolgens Anna Custodis diemen heet Bal-
tens Petersdochter wylen met Jacques van Schoonhoven, 
cleermaker, heuren wettigen man ende mombore voor heur 
selven, de selve Jacques van Schoonhoven en Artus de Bleij-
cker inden name ende als momboren metten rechte gelevert 
over de ombejaerde kinderen der voors. wylen Peter Bal-
tens quos susceperunt by consente vande weesmeesteren 
deser stadt etc. ende de voors. Jacques noch voirts inden 
name van Tobias ende Dominicus Custodis, de voors. synre 
huysvrouwen broeders, daer vore hy hem sterck maecte ... 
Ook deze akte leverde in één klap een schat aan gegevens: 
in de eerste plaats dat Anna Custodis (en daarmee tevens 
haar zuster Sara Custodis!) een dochter was van Peeter Bal-
tens alias Custodis, die vóór 15 april 1595 overleden was en 
van wie er op laatstgenoemde datum nog minderjarige kin-
deren waren over wie Jacques van Schoonhoven en Artus de 
Bleijcker voogden waren. Dat Anna (en Sara) ook nog twee, 
op dat moment al meerderjarige broers hadden: Tobias en 
Dominicus Custodis en dat genoemde Tobias op dat moment 
in Frankfurt woonde. Hij had namelijk op 31 maart 1595 een 
procuratie afgegeven, opgemaakt voor Jan van Wesenbeke, 
notaris te Frankfurt. Maar er zat nog meer in: op f. 266v wordt 
ook de naam van de moeder van de kinderen van Pieter Bal-
tens alias Custodis genoemd: Clara de Craen. Ook zij was al 
overleden. In de akte worden en passant ook nog drie broers 
en één zuster van Clara genoemd: Jeronimus (zijn naam is 
doorgestreept!), Jaspar, Franchoys en Sophia de Craen. En 
dan blijkt Clara de Craen op 27 augustus 1555 geërfd te heb-
ben van haar oudoom, mr. Wijnant van Murs (Meurs). En waar 
gaat de akte dan uiteindelijk over? Anna Custodis en de voog-
den en gemachtigden van haar broers en zusters verklaren 
voldaan te zijn over de verkoop van een erfelijke rente van 
60 carolus gulden op een huis in de Schuytstrate die men nu 
heet de Brantstrate, welke rente Wynant van Murs in 1551 ge-
kocht had. Dat we in deze akte de (doorgestreepte) naam van 
Jeronimus de Craen tegenkomen is veelzeggend. We komen 
hem hier opnieuw tegen, want ook Jacques Vermaire spreekt 
in 1610 over Jeronimus de Craen, in wiens nalatenschap Sara 
Custodis gerechtigd was geweest voor een achtste deel. Kun-
nen we hier nu al uit concluderen dat Jeronimus Custodis, die 
in Engeland actief was als schilder ook een zoon was van Pie-
ter Baltens alias Custodis en dat hij vernoemd werd naar zijn 
oom van moederskant, Jeronimus de Craen? Misschien is die 
conclusie wat voorbarig. We zoeken nog even verder.

Een nieuwe zoeksessie in het Felixarchief leverde heel veel 
op, dankzij een tip van een mede-onderzoeker Jean Bastiaen-
sen te Kalmthout. Hij wees me op de verzameling genealogi-
sche nota’s betreffende Antwerpse schilders in de zestiende 
en zeventiende eeuw, de verzameling F.J. Van Den Branden. 
In deze nota’s zijn uitgebreide handgeschreven en daardoor 
vaak slecht leesbare, ook vaak rommelige aantekeningen te 
vinden over Peter Custodis alias Baltens. Van hem geeft Van 
Den Branden tien kinderen die allen hun vóór 15 oktober 1586 
overleden vader overleefden: Jeremias (!) geboren in 1558 
(met vraagteken), Dominicus, geboren in 1560, plaatsnijder, 
overleden te Augsburg in 1612, Thobias, Peeter, David, ook 
plaatsnijder, Jan Baptist, Raphael, overleden in Augsburg 
1651, Anna gehuwd met Jacques van Schoonhoven, cofferver-
cooper [dit is een leesfout: hij was catoenvercooper en ook 
cleermaker], Suzanna en Sara. Er was ook nog een Clara, ge-
doopt op 28 augustus 1577.

En dan blijkt dat er in 1994 een zeer uitgebreid proefschrift 
verschenen is over Peeter Baltens alias Custodis, in de En-
gelse taal: ‘Door tsoecken men vindt’, A reintroduction to the 
life and work of Peeter Baltens alias Custodis of Antwerp 
(1527-1584) door Stephen J. Kostyshyn.14 Het werk, drie delen 
in zeven banden geeft niet alleen een kunsthistorische ver-
handeling over het werk van Peeter Baltens alias Custodis. 
De auteur verzamelde alles wat er maar te vinden was over 
het leven van Peeter Baltens, over zijn vader, zijn enig be-
kende broer Melchior en over het wel en wee van zijn twaalf 
kinderen, van wie er tien volwassen werden. Daarnaast geeft 
het werk in een appendix de transcripties van heel veel akten, 
voornamelijk uit de Antwerpse schepenregisters. In één klap 
bleek verder onderzoek in de Antwerpse schepenregisters 
overbodig. Alles wat daar over Peeter Baltens en zijn familie 
te vinden was, was door Kostyshyn en zijn informanten ge-
vonden en verwerkt in deze dissertatie. Voor een schets van 
de familie en het milieu waaruit Sara Custodis afkomstig was, 
bleek het werk van Kostyshyn het neusje van de zalm te zijn. 
Ook Sara wordt door Kostyshyn genoemd. Zij werd gedoopt 
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen op 13 december 
1569. Maar dat is dan ook het enige feit uit haar leven dat bij 
Kostyshyn bekend was: Sara, Peeter en Clara’s third daugh-
ter, was baptized on 13 December 1569. We could not decip-
her the last name of her male witness; her godmother was 
Lynken Hermans. Apart from the fact that she was still living 
in September 1588, nothing about her life is known.15 De naam 
van haar peter las ik overigens als: Hans Vladerrack en de 
naam van haar meter als: Lysken Hermans.

Ik beperk mij hier tot de algemene gegevens over het werk 
van Peeter Baltens en tot de genealogische gegevens. Peeter 
was een zoon van een beeldhouwer, Balthasar (Balten) Custo-
dis, die omstreeks 1500 geboren was: op 24 maart 1543 was 
hij out omtrent XLIII jaren.16 Balthasar was in 1549 getrouwd 
met een zekere Willemijne, maar het is niet bekend of zij ook 
Peeters moeder was. Peeter wordt voor het eerst vermeld op 
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18 oktober 1541 als hij wordt ingeschreven in de Liggeren van 
het Sint Lucasgilde te Antwerpen als Pierken Custodis. Dat 
zijn naam in de verkleinvorm geschreven werd, is niet hele-
maal ten onrechte, want hij was in 1541 nog maar een jaar of 
veertien oud. Later, onder andere in 1571 was hij deken en ou-
derman van het gilde. Op 24 april 1574 werd hij benoemd tot 
busmeester van de armenbus van het gilde. Het is opmerke-
lijk dat Peeter Baltens ook lid was van het meerseniersgilde 
te Antwerpen als cruijdenier. We moeten dit niet opvatten 
in de huidige betekenis van het woord kruidenier, maar het 
beroep cruijdenier eerder beschouwen als een soort van 
apotheker, handelaar in kruiden en pigmenten. Peeter werd 
echter bekend als schilder. Er is een aantal van dertien schil-
derijen en elf tekeningen van hem bewaard gebleven. Het 
Rijksmuseum in Amsterdam bezit onder meer een schilderij 
van hem met de titel De opvoering van de klucht een cluyte 
van Plaeyerwater op een Vlaamse kermis. In 1550 werkte hij 
samen met Pieter Breugel de Oudere aan een altaarstuk voor 
het Handschoenmakersgilde in de Sint Romboutkerk te Me-
chelen. Deze triptiek is verloren gegaan. In zijn latere jaren 
hield hij zich vooral bezig met het graveren van prenten, die hij 
ook zelf drukte en uitgaf.17 Hij bezat zelf een drukpers. Op 28 
augustus 1578 ontving Peeter Baltens voor zes jaar toelating 
van de Raad van Brabant om de portretten van de hertogen 
van Brabant en de graven van Vlaanderen te graveren, snijden 
en uit te geven. Dat resulteerde in Les généalogies et ancien-
nes descentes des forestiers et comtes de Flandre.18 Peeter 
Baltens graveerde zelf de platen, drukte het boek en gaf het 
uit. Christoffel Plantijn kocht verschillende exemplaren van 
de Généalogie en betaalde daarvoor bij één gelegenheid met 
een door hemzelf gedrukt en uitgegeven Herbarium van Rem-

bert Dodoens, bij een an-
dere gelegenheid met het 
beroemde boek van Ludo-
vico Guicciardini over de 
Nederlanden. Plantijn ver-
wierf later de drukplaten 
van de Généalogie en ver-
zorgde een eigen uitgave. 
Peeter Baltens was op nog 
een ander artistiek gebied 
actief. Hij was ook dich-
ter en toneelspeler en lid 
van de rederijkerskamer 
De Violieren te Antwer-
pen. Als rederijker had hij 
een motto dat ons genea-
logen niet zou misstaan:  
Door tsoecken men vindt.
Peeter Baltens overleed 
in het jaar 1584. Zijn vrouw 
was reeds in 1580 overle-
den. In oktober 1584 wordt 
vermeld dat zes nagelaten 
kinderen van wijlen Peeter 

Baltens het huis Den Gulden Mortier op de hoek van de Kor-
te Gasthuisstraat en de Lombardenvest bewoonden.19 We 
kunnen er van uit gaan dat Sara één van deze zes is geweest. 
Het huis werd op 5 maart 1587 openbaar verkocht. Sara was 
toen 17 jaar. Zij zal daarna ongetwijfeld bij familie onderge-
bracht zijn, wellicht bij haar oom en voogd Melchior Custodis 
en diens vrouw Anna Gast.

Besluit

Hoe Sara Custodis in Goes terechtkwam en hoe en waar Jac-
ques Vermaire haar ontmoette zal wel nooit duidelijk worden. 
Misschien vormde Jacques van Schoonhoven die evenals 
Jacques Vermaire kleermaker was en leverancier van stoffen 
(catoenvercoper), de schakel. In ieder geval is het duidelijk 
dat Sara maar weinig reden meer had om nog in Antwerpen 
te blijven. Zij stamde uit een familie met protestantse sympa-
thieën. Voor deze sympathieën was in het Antwerpen van na 
1585 geen plaats meer. Haar beide ouders waren al vóór 1585 
overleden en haar broers namen terzelfdertijd de wijk of had-
den al de wijk genomen richting Engeland en de Duitse pro-
testantse gebieden. Na Sara’s vertrek bleef alleen haar zus-
ter Anna Custodis nog in Antwerpen achter. Zij trad in 1593 in 
het huwelijk met Jacques van Schoonhoven in een Onze-Lie-
ve-Vrouwekerk waar de rooms-katholieke eredienst weer 
volledig in ere hersteld was. Anna zal zich eerder gereconcili-
eerd hebben, evenals oom Melchior Custodis, voor zover ook 
hij er protestantse sympathieën op nahield.
Aan Anna de taak om de overgebleven bezittingen van haar 
vader Peeter Custodis, die onder de hoede van haar oom en 
voogd, Melchior Custodis waren, veilig te stellen voor haar-

3. Doopinschrijving van Sara Peeter Custodis (Antwerpen, OLV 13 december 1569).



Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 4  –  213 

zelf, haar broers en haar zuster. Daarbij ging het met name om 
de koperplaten.
Over die bezittingen was al danig ruzie gemaakt. Anna had 
haar oom Melchior uitgemaakt voor schelm, rabbaut en dieff 
en hem verweten misbruik te maken van het bezit.20 Toen Mel-
chior in de loop van 1593 overleden was en Anna met Jacques 
van Schoonhoven getrouwd was, was er al helemaal geen re-
den meer de goederen niet over te dragen. Na het overlijden 
van Melchior Custodis, legden Hans Vervoort en Jacques van 
Schoonhoven op 16 november 1593 de eed af als nieuwe voog-
den over de minderjarige kinderen van Peeter Custodis alias 
Baltens.21 Ook Sara was op dat moment nog minderjarig. Op 9 
december 1593 gaan Anna Custodis en Jacques van Schoon-
hoven voor notaris Jan Dries akkoord met de in inventaris 
opgesomde goederen die hun op dat moment overgedragen 
worden door de dan reeds hertrouwde weduwe van Melchior 
Custodis, Anna Gast. Zowel Anna Custodis als Jacques van 
Schoonhoven tekenen ervoor. In de inventaris worden onder 
andere genoemd: de platen van de graven van vlaenderen; 
xxv platen gesneden ende ongesneden van de hertogen van 
brabant en: de persse met synen toebehoorten. Op de laatste 
bladzijde van de inventaris wordt ook nog genoemd: een kis-
te met papieren aengaende jeronimus baltens.22 Uiteindelijk 
verkochten Anna en Jacques de koperplaten aan Christoffel 
Plantijn. Ook het afhandelen en de verkoop – in verschillende 
delen - van de rente die de kinderen Custodis via hun moeder 
Clara de Craen geërfd hadden van hun oudoom, Wijnand van 
Meurs hadden Jacques van Schoonhoven en Anna Custodis 
op zich genomen. Zus Sara en Jacques Vermaire kregen in ie-
der geval het hen toekomende deel uitbetaald. Jacques van 
Schoonhoven overleed in 1637. Anna Custodis en Jacques 
van Schoonhoven hadden zeer waarschijnlijk geen kinderen, 
zodat er in Antwerpen na hun overlijden geen nakomelingen 
meer waren van Peeter Baltens alias Custodis. Er waren wel 
nakomelingen van zijn broer Melchior Custodis, die nog gedu-
rende de zeventiende eeuw in Antwerpen traceerbaar zijn.

Tenslotte wil ik nog de aandacht vestigen op de interessante 
ontwikkeling van een achternaam, gelatiniseerde achternaam 
en patroniem die zichtbaar wordt als we de geschiedenis 
van deze familie gedurende de zestiende eeuw volgen. Het 
woord custodis is de genitivus (tweede naamval) van custos, 
het Latijnse woord voor koster en betekent dus als naam (in 
de Middelnederlandse schrijfwijze) Costers. De vader van 
Peeter Custodis, Balthasar Custodis werd in 1524 ingeschre-
ven in de Liggeren van het Sint Lucasgilde te Antwerpen als 
Balten Janssone Costere. Een Jan de Costere Janssone schil-
der komt voor in de Liggeren van het Sint Lucasgilde in 1491. 
Er is geen bewijs dat hij de vader van Balthasar was, maar 
we weten wel zeker dat de oorspronkelijke familienaam De 
Costere was. Bij Balthasar is in 1524 die naam nog in gebruik. 
Later komt Balthasar vooral voor als Balthasar Custodis. Zijn 
zoon Peeter komt niet meer voor met de naam De Costere. 
Hij komt veelvuldig voor onder de naam Custodis, bijvoor-
beeld in schepenakten: Peeter Baltens die men heet Custodis 
of Peeter Custodis alias Baltens. Maar Peeter zelf gebruikt 
consequent enkel het patroniem Baltens, als signatuur op zijn 
schilderijen en tekeningen, in zijn monogram en in zijn handte-
kening. Bij de kinderen van Peeter en ook bij de kinderen van 
zijn broer Melchior zien we dat de naam Custodis de vaste 
achternaam is geworden. Zijn dochter Anna ondertekende 
met Anna Custodis.De oorspronkelijke familienaam De Cos-
tere is verdwenen en ook het patroniem Baltens heeft geen 
voet aan de grond gekregen.  <<

4. Handtekening van Peeter Baltens onder de finale aankoopakte van het 
huis Onse Lieve Vrouwe of Den Schoonen Hoeck op de hoek van de Kor-
te Gasthuisstraat en de Lombardenvest te Antwerpen. Peeter Baltens 
noemde het huis later Den Gulden Mortier. (SAA N 1329 f. 378, 14-1-1580).
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koperplaten van de genealogie van de graven van Vlaanderen’, bachelor proef 
Kunstwetenschappen, faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit 
van Gent, 2015-2016.

18. De volledige titel luidt: Les généalogies et anciennes descentes des forestiers 
et comtes de Flandre avec brièves descriptions de leurs vies et gestes; le tout 
recueilly des plus véritables, approvées croniques et annales qui se trouvent, 
par Corneille Martin Zelandoys et ornées de portraicts figures et habitz selon 
les façons et guises de leur temps, ainsi qu’elles ont estés trouvées ès plus 
anciens tableaux, par Pierre Balthasar et par lui-mesme mises en lumière.

19. Kostyshyn, Appendix I p. 392, document 68. Pierre Balthasar et par lui-mesme 
mises en lumière.

20. SAA N 1331 (notaris Jan Dries) f. 453-453v (11-2-1591).
21. SAA PK 672 f. 205v (16-11-1593).
22. SAA N 1332 (notaris Jan Dries), ongefolieerd (9-12-1593).
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PETRONELLA  J.C.  ELEMA

Murbach (Groningen)

Tijdens het doornemen van de civiele zaken van Stedum en omstreken werd 
mijn aandacht getrokken door de familienaam Morbach. Mijn reactie viel te 
voorspellen: wat een aparte naam ... die ken ik niet ... even kijken? Bij nader inzien 
bleek nu juist deze spelling (met als eerste klinker een o) tamelijk uitzonderlijk: 
in de meeste gevallen werd de naam geschreven met u, ui, ue of uu. Maar de 
betere genealogische data-sites (en daar reken ik www.allegroningers.nl zeker 
toe) geven de mogelijkheid om naar willekeur te zoeken met jokers en in dit geval 
kwamen alle varianten er dus moeiteloos uit.

1. De bekende watervallen van Schaffhausen vormen al eeuwenlang een toeristische attractie. Hier zijn ze afgebeeld met het kasteel Laufen op de ach-
tergrond. (ontleend aan: ‘Zwitserland en de Alpen van Savoije, in tafereelen’, beschreven door N.G. van Kampen, tweede deel, Amsterdam G.J.A. Beije-
rinck 1836-1838, tussen p. 24 en 25).

http://www.allegroningers.nl
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Het bleek maar een kleine familie te zijn. De vrouw van de 
stamvader was Aaltje Kettingh, de dochter van een apotheker 
uit Appingedam, en het aardige is dat haar moeder een Röme-
lingh was. Die naam impliceert, althans in het Groningse, een 
bewijsbare afstamming van Karel de Grote.1

Naar de herkomst van de stamvader Johann Conrad Murbach 
uit Schaffhausen (gelegen in Zwitserland nabij de Duitse 
grens aan de Rijn, en bekend om zijn waterval) is verder geen 
onderzoek gedaan, al moet er wel het nodige gevonden kun-
nen worden. In diverse websites wordt gemeld dat Murbach 
een zeer oud Schaffhausens geslacht is.

Mogelijk, zelfs waarschijnlijk, had het echtpaar meer kinderen, 
maar wij kennen er niet meer dan twee: een oudste dochter 
waarvan alleen de doopinschrijving gevonden is, en de zoon 
Hindrick (generatie II) die als schoolmeester door de provincie 
Groningen trok. Zijn eerste vrouw, tevens de moeder van zijn 
negen kinderen, was Bouke Waslander: zij was de dochter van 
een collega, en inzake die familie is een halve eeuw geleden al 
een overzichtje verschenen (zie bij generatie II).
Van die negen kinderen trof ik er nadien maar één meer aan: 
de oudste dochter, Aaltje. Geboren in het Groninger dorp 
Warffum, opgegroeid in het Groninger dorp Saaxumhuizen, 
en vanaf haar eerste huwelijk wonende in het Groninger dorp 
Westeremden. Véél plattelandser kan het niet worden, en ik 
mag dat zeggen, want ik ben zelf nabij Westeremden geboren. 
Drie van haar kinderen werden volwassen. Een dochter was 
gehuwd maar hoogstwaarschijnlijk kinderloos, de enige zoon 
verdwijnt na zijn dertigste jaar uit beeld, en de tweede doch-
ter stierf jong maar liet één kind na. Het is goed mogelijk dat 
dit kind de enige nazaat van deze familiecluster is geweest 
die de negentiende eeuw heeft gehaald: hij had in elk geval, op 
zijn beurt, twee volwassen geworden en gehuwde zoons. Hun 
familienaam was [Van] Kampen.

Genealogie

I.  Johan Conrad Murbach, van Schaffhausen, predikant in 
de omgeving van Schaffhausen (?), ondertrouwt Gronin-
gen 29 juli 1654 (op attestatie van bruids moeder Johanna 
Römelingh weduwe Kettingh) Aaltjen Kettingh, geboren/
gedoopt Appingedam 10 april/12 april 1635, lidmaat op be-
lijdenis te Groningen (als Aeltien Muerbachs in Foltinge-
straat) september 1655, dochter van Hindrick Kettingh en 
Johanna [ook: Jantjen] Römelingh.

De schoonouders Kettingh woonden aanvankelijk in Appin-
gedam, later in Groningen. Hindrick Ketting – hij was apothe-
ker – werd in juni 1640 lidmaat in Groningen op attestatie uit 
Den Dam. De toekomstige predikant werd ingeschreven als 
student te Groningen op 8 juni 1653 en wel als Johannes Con-
radus Murbachius, Scaphusa Helvetius. Hij trad daarmee in 
de voetsporen van zijn broer Samuel Murbachius, Scaphusa 
Helv., sacri studii sacer, die bij dezelfde universiteit was in-
geschreven op 3 augustus 1652.2 Deze Samuel Murbach, stu-

diosus van Basel, werd december 1652 ook lidmaat op belij-
denis. Een kerkelijk lidmaatschap van Johannes Conradus trof 
ik echter niet aan en dat is in deze situatie heel ongewoon: 
een student in Groningen werd vrijwel per definitie lidmaat 
en een theologisch student al helemaal. Mogelijk hangt dit sa-
men met zijn gedwongen huwelijk, want daar werd doorgaans 
met afkeuring naar gekeken.
Het oudste kind, de directe aanleiding tot dit huwelijk, werd 
nog in Groningen geboren en gedoopt. Daarna zullen zij naar 
elders zijn vertrokken. Aan een publicatie van O.D.J. Roeme-
ling van 1969 (voor de context zie noot 3) ontleen ik, dat Johan 
Conrad Murbach terug naar zijn roots is gegaan en predikant 
werd in de omgeving van Schaffhausen. Het artikel ontleende 
dit dan weer aan een geslachtsregister van 1732, toentertijd 
in bezit van Mr. J. Römelingh te Groningen, die nu reeds lang 
overleden is. Ik kan dit dus niet natrekken, maar gezien het 
feit dat na 1654 niets meer van deze Murbach in Groningen 
gevonden is, komt het me niet onwaarschijnlijk voor. Dr. Roe-
meling beschikte nog over een afschrift van het verhaal uit 
1732, en de desbetreffende passage luidt:
Aaltjen Römelingh is getrouwt geweest an een apotheker 
Kettingh tot Groningen, heeft nagelaten een zoon en een 
dogter, de zoon is geweest Henricus Kettingh, pastoor tot 
Wester embden; de dogter is getrouwt geweest an eenen 
Moerbach pastor in Switserland 2 uiren buiten Schafhuizen, 
waervan nog een dogter in Amsterdam moet wonen en is 
ook een zoon geweest van de pastor Moerbag, genaamt Pe-
trus of Henricus Moerbag, schoolmeester en voorzanger tot 
Saxumhuisen in de Marne, waarvan een dogter tot Weste-
rembden woont.
Deze gegevens zijn voor het grootste deel ruim vóór 1732 te 
dateren en de samensteller heeft ze dus uit zijn herinnering 
moeten putten. Over de gehele linie lijken ze aardig juist te zijn 
en de auteur voelde zich zeker verantwoordelijk voor wat hij op-
schreef, zoals bij de zoon genaamt Petrus of Henricus Moerbag 
(het was een Hindrick). De dochter Moerbach in Amsterdam heb 
ik in de databases van dat archief helaas niet aangetroffen, on-
danks creatief omspringen met de spelling van deze naam!

Uit dit huwelijk, o.a.:
1.  Dorothea Murbach, gedoopt Groningen (Martini Kerk) 

5 oktober 1654 (Kijk in’t Jatstraat).
2.  Henricus (Hindrick) Murbach, volgt II.

II.  Hindrick Murbach (Muhrbach, Moerbach), lidmaat Gronin-
gen (op attestatie van Wester-Embden) september 1681, 
vice-schoolmeester te Warffum (1698), schoolmeester 
Saaxumhuizen vanaf 1701, overleden voor 1726, trouwt 
(1) ondertrouwt Huizinge 2 oktober, ondertrouwt/trouwt 
Warffum 2 oktober/6 november 1698 Bouwke Waslan-
ders, van Huizinge, dochter van Warmolt Waslander, 
schoolmeester, en mogelijk Geertruid N., trouwt (2) on-
dertrouwt Zuidhorn (met attestatie naar Leegkerk) 12 mei 
1720 Cornelia Noordijk, wonende Zuidhorn; zij hertrouwt 
Westernieland en Saaxumhuizen (als weduwe van Hendrik 
Muurbach) 16 december 1725 Evert Tjeerds, van Leens.
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De ouders van Bouwke – als Warmolt Waslander en Grietje 
Jansen – zijn ontleend aan de publicatie van O.D.J. Roemeling.3 
In dat stuk staat veel en boeiende informatie, waaronder 
de herkomst van Hindrik Murbach, maar het vreemde is dat 
bij de negen (!) kinderen van Bouwke elke vernoeming naar 
haar ouders ontbreekt. Geen Warmolt dus (maar er was ook 
slechts één zoon), en haar dochters heetten Aaltje, Geertruid 
en Jantje (naast de tweeling Hindrikje en Bauwke, vernoemd 
naar de beide echtelieden zelf). De namen Aaltje, Hindrik Ket-
ting en Jantje slaan terug op de familie van Hindrick; voor de 
ouders van Bouwke zou dan alleen de voornaam Geertruijd 
resteren. Dat is helemaal niet onmogelijk, want ook Bouwkes 
broer Jan Waslander had een dochter Geertruid. Mijn ver-
moeden is, dat schoonvader Warmolt vóór zijn huwelijk met 
Grietje Jansen nog met een Geertruida gehuwd geweest is. 
De – vermoedelijk oudste – kinderen Bouke en Jan werden in 
elk geval niet begiftigd bij de lijfrenten die Warmolt en Griet-
je in 1715 vestigden op hun drie kinderen Jantje, Geesjen en 
Warmolt Waslander.4 En dat geeft te denken: waren Bouke en 
Jan dan wel kinderen van Grietje? De tweede echtgenote van 
Hindrick Murbach, Cornelia Noordijk, kan zijn gedoopt Gro-
ningen 29 december 1678 als dochter van Gerhard Noortdijk 
en Alagonda Helperi. Bewezen is dat niet, chronologisch is het 
goed mogelijk.

Henricus Kettinghius, die een (veel?) jongere broer van Aal-
tjen Kettingh geweest moet zijn, werd in december 1655 lid-
maat te Groningen als studiosus aan de Ossenmarkt en in 
1668 predikant te Westeremden. Op 6 maart 1681 noteerde 
hij en heeft mijn Cousin Hindrick Murbach met ons gecommu-
niceert als passagier. Dat het hier inderdaad om een neef van 
de predikant zelf ging en niet om die van een registrerende 
kerkvoogd, diaken of schoolmeester, blijkt wel uit het feit dat 
Hindrick Murbach in 1701 – twintig jaar later! – een zoon Hin-
drik Ketting liet dopen. Hindrick Murbach heeft vermoedelijk 
een aantal jaren Westeremden als basis gehad. Op 15 septem-
ber 1689 was hij absent bij het Avondmaal aldaar, toen hij on-
dermeester in Finsterwolde was (over de periode 1686-1691) 

teneinde zijn achterneef Wilhelm Römelingh bij te staan. Op 4 
december 1692 werd hij met attestatie van Finsterwolde (op-
nieuw?) te Westeremden ingeschreven. Op 25 december 1698 
echter werd Hindrick Murbach schoolmeester alhier lidmaat 
te Warffum met attestatie van Wester-Embden, en Bouwke 
Waslanders, zijn huisvrouw, met attestatie van Enum.
Zij waren toen juist getrouwd. Hun eerste kind, Aaltje, werd 
nog in Warffum geboren, maar vanaf 1701 werden er kinderen 
gedoopt in Saaxumhuizen. Daar werd hij tevens (op 7 februari 
1702) benoemd tot collector. Zoals te verwachten viel, wordt 
hij vermeld in het boek over de Ommelander schoolmeesters 
en dat was wel handig bij het onderzoek.5

Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje, gedoopt Warffum 19 november 1699, volgt III.
2.  Hindrik Ketting (voluit), gedoopt (Westernieland en) 

Saaxumhuizen 25 december 1701.
3.  Geertruijd Murbach, gedoopt (Westernieland en) Saaxum-

huizen 26 december 1703.
4.  Jantjen Murbagh, gedoopt (Westernieland en) Saaxum-

huizen 16 februari 1705.
5.  Jantjen Muurbagh, gedoopt (Westernieland en) Saaxum-

huizen 29 mei 1707.
6.  Jantjen Muurbag, gedoopt (Westernieland en) Saaxum-

huizen 2 december 1708.
7.  Hindrikjen Muurbagh, gedoopt (Westernieland en) 

Saaxumhuizen 27 juli 1710 (tweeling).
8.  Bauwke Muurbagh, gedoopt (Westernieland en) 

Saaxumhuizen 27 juli 1710 (tweeling).
9.  Jantjen Muurbag, gedoopt (Westernieland en) Saaxum-

huizen 25 maart 1712.

III.  Aaltje Murbacks (Murbags, Murbachs, Morbaghsche, 
Muurbacks), gedoopt Warffum 19 november 1699, over-
leden na medio 1754, trouwt (1) Westeremden 24 maart 
1720 Jurjen Onnes (Cleveringh), gedoopt Westeremden 
8 augustus 1692, zoon van Onne Cleveringh en Stijntjen 
(Luitjens), trouwt (2) Westeremden 19 maart 1739 Hindrik 
Jacobs, van Westeremden.

Aaltje hertrouwde in 1739 en moest toen voorstanderen 
stellen er haar drie minderjarige kinderen.6 Als voormond 
werd dat Luitijn Onnes, een broer van haar overleden man, 
als vreemde voogd Peter Jacobs. De sibbevoogd werd (ge-
durende de scheiding en deling) een plaatselijke notabele, 
de wedman Haijo Allershoff. Vier weken later was die afkoop 
geregeld en werd (in plaats van de wedman) de nieuwbakken 
stiefvader tot sibbevoogd aangezworen.7 Zowel Jurjen als 
Luitijn Onnes (gedoopt Westeremden 12 oktober 1684) wa-
ren kinderen van Onne Cleveringh, maar die familienaam zag 
ik in hun generatie nauwelijks meer verschijnen. Luitje Onnes 
woonde te Krewerd en overleed daar (kort) voor 15 november 
1749. Op die datum namelijk werd door Pieter Jacobs (sibbe-
voogd) en Hindrick Jacobs (vreemde voogd) over de minder-
jarige kinderen van Aeltjen Moerbaghs en wijlen Jurrijn Onnes 
een verzoek bij het gerecht van Stedum ingediend om diens 

2. Een schoolklas in de achttiende eeuw. (ontleend aan: ‘De historie van 
Adam/Noach/Abraham/Lot en Isaac’, te Amsterdam bij Joannes Kanne-
wet, boekverkooper in de Nes in de Gekroonde Jugte Bijbel, 1778).
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erfenis voor hun pupillen – als naastbestaanden tot de erfenis 
gerechtigd – te aanvaarden en daarover te mogen accorde-
ren.8

Aaltje was geboren in Warffum en opgegroeid in Saaxumhui-
zen. Bij haar eerste huwelijk kwam zij dan ook van Saaxum-
huizen en bij tweede huwelijk werd zij genoemd als van 
Westeremden, maar dat zal in dit geval betekend hebben 
woonachtig aldaar. In een lidmatenlijst te Westeremden over 
de periode 1736-1745 staat haar naam genoemd als Altjen 
Murbachs (verstorven). Zij was dus lidmaat, maar ik vond haar 
niet als zodanig aangekomen, en in 1754 leefde zij in elk geval 
nog. In 1739 waren er nog drie kinderen van Jurjen Onnes (Cle-
veringh) in leven. In 1753 trouwde Stijntje, in 1754 Jantje; bij die 
laatste gelegenheid was hun broer Onne Jurriens aanwezig. 
Dat was de laatste maal dat ik hem gemeld vond.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Bouke Jurriens, gedoopt Westeremden 11 januari 1722, 

jong overleden.
2.  Onno Jurriens, gedoopt Westeremden 1 januari 1724, 

overleden na medio 1754.
Onne trad in 1754 nog op bij het huwelijkscontract van 

zijn zuster Jantje (een jaar eerder, bij dat 
van Stijnje, werd hij niet genoemd). Daar-
na ben ik zijn spoor kwijt; van hem vond 
ik noch een huwelijk, noch een overlijden 
vermeld. Is hij weggetrokken? On-line trof 
ik hem niet aan bij – om maar iets te noe-
men – de VOC. Of is hij ongehuwd en zon-
der ook maar enige activiteit te ontplooi-
en in Westeremden blijven wonen?
3.  Stijnje Jurriens, gedoopt Westerem-

den 22 april 1726, trouwt Appinge-
dam 22 augustus 1753 Roelef Pieters 
(Keur), gedoopt Appingedam 12 de-
cember 1723, zoon van Pieter Hindriks 
en Trijntje Hindriks.

 Stijnje Jurriens had zich in 1752 klaar-
blijkelijk laten vrijen door Jan Arents, 
een loslopend gezel, en hem een zil-
veren vingerhoed op trouw gegeven.9 
Niet dat ze hem nu regelrecht een 
trouwbelofte had gedaan, maar zij 
had wel gezegd als haar moeder het 
wilde consenteren, dat wel genegen 
soude wesen met hem te trouwen. 
Moeder Aeltjen Moerbach, geassis-
teerd met haar toenmalige eheman 
Hindrick Jacobs, kwam in het gericht 
nog eens nadrukkelijk verklaren dat ze 
dat consent beslist niet wilde geven. 
Hen was al ter ore gekomen dat Jan 
Arents had betuigd hij hadde niets te 
verliesen en konde het ligt wagen om

 een proces aan te spannen. Inderdaad: Stijnje werd niet 
tot een huwelijk veroordeeld, maar in juni 1753 werd toch 
overeengekomen dat Jan Arents van haar ƒ 85 zou ontvan-
gen (dat was inclusief zijn kosten) waarmee de zaak over 
en weer zou zijn afgedaan.

Prompt de maand daarop ging Stijnje in ondertrouw met 
iemand anders: hun huwelijkse voorwaarden – als Roelf Pe-
ters en Stijntie Jurriens – dateren van 18 juli 1753.10 Getuigen 
aan bruidegomszijde: Pieter Hindriks en Rixtie Tjarks, vader 
en stiefmoeder, Hindrik Peters Keur en Jantien Oosterhuis, 
broer en broers vrouw, Jan Derks en (niet ingevuld), zwager 
en zuster. Getuigen aan bruidszijde: Hindrik Jacobs en Aaltien 
Murbags, stiefvader en volle moeder, Jantien Jurriens volle 
zuster.
Voor zover bekend waren er uit dit huwelijk geen kinderen.

4.  Jantje Jurjens, volgt IV.
5.  Bouke Jurrijns, gedoopt Westeremden 1 juni 1732, jong 

overleden.

IV.  Jantje Jurjens, geboren/gedoopt Westeremden 25 okto-
ber/31 oktober 1728, overleden voor mei 1756, trouwt (als 
Jantje Jurjens Kleveringa, van Westeremden) Appingedam 
21 augustus 1754 Derk Geutjens Menzinga, gedoopt Appin-

3. Westeremden en omgeving in de ‘Gemeente Atlas van Nederland’ uit circa 1868, van de teke-
naar Jacob Kuyper.
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gedam (als Derk Bartels) 9 september 1732, overleden na 
april 1789, zoon van Geutjen Menses, koemelker, en Aefke 
Derks.

 Hij trouwt (2), ondertrouwt Midwolda 15 mei, trouwt Ap-
pingedam 2 juni 1756 Hilje Eppes, gedoopt Midwolda 30 
november 1727, overleden na april 1789, dochter van Eppo 
Jans en Riene Klaassens. Bij de huwelijkse voorwaarden 
werden zij genoemd als Derk Geutjes en Jantien Jurriens.11 
Getuigen aan bruidegomszijde: Albert Hindriks Smit, voor-
mond, Peter Peters, voogd, Omge Jans Mulder, voogd. Ge-
tuigen aan bruidszijde: Hindrik Jakobs en Aaltjen Murbags, 
stiefvader en volle moeder, Onne Jurriens, volle broer, 
Roelf Peters Keur en Stijntie Jurriens, zwager en volle 
zuster. Bij deze gelegenheid werd Derk weer gewoon Derk 
Geutjens genoemd; voor zover ik kon zien droeg hij de fa-
milienaam Menzinga uitsluitend bij zijn huwelijksinschrij-
ving in Appingedam.

De boedelinventaris die werd opgemaakt bij zijn tweede 
huwelijk gaf zijn beroep: het betrof die van Derk Geutjens, 
beurtvaarder, en zijn overleden vrouw Jantjen Jurriens te Ap-
pingedam.12 Over het onmondigh sohntje waren op 28 april 
1756 aangezworen Hindrick Jacobs als voormond, Roelf Pe-
ters Keur sibbe, Peter Peters vreemde voogd en wel op ver-
zoek van Derk Geuties als vader.13 Zoals gebruikelijk lieten 
deze voorstanderen een inventaris opmaken, de zojuist ge-
noemde lijst dus: er was ¼ van een beurtvaart van Appinge-
dam op Groningen (ƒ 1500), een huis in de Solwerderstraat te 
Appingedam (ƒ 350) en 3 grazen land (ƒ 525), alsmede tamelijk 
wat huisraad en enig lijfstoebehoren van de moeder waar-
onder een zilveren tasbeugel, schaar en ketting, mesheft en 
gespen. Daar stonden onder andere schuldbekentenissen te-
genover ter waarde van ƒ 1000 en ƒ 400. Het zuiver montant 
van de boedel bedroeg zo’n ƒ 1360. De afkoop vond plaats op 
11 mei 1756 en op het kind werd de helft van dat bedrag vast-
gezet, met nog enkele tientjes wegens verkocht moederlijk 
lijfstoebehoren.14 De vader zou het kind tot zijn achttiende 
grootbrengen. Ook van het tweede huwelijk van de man wer-
den voorwaarden opgemaakt.15

Uit het eerste huwelijk:
1.  Geutjen (Geugijn, Geuchijn) Derks (Kampen, van Kam-

pen), gedoopt Appingedam 31 augustus 1755, overle-
den Huizinge (gem. Middelstum) 8 september 1813, 
trouwt Westeremden 8 oktober 1780 Stijntjen Eisses 
(Kleveringa), gedoopt Westeremden 7 oktober 1759, 
overleden Garsthuizen (gem. Stedum) 10 november 
1834, dochter van Eisse Jans Kleveringa en Renske Ja-
kobs; zij hertrouwt Stedum 3 juli 1814 Frik Mennes van 
Norden, dagloner.
Uit dit huwelijk:
a.  Derk Geuchijns (van) Kampen, geboren/gedoopt 

Stedum 3 mei/6 mei 1781.
b.  Eisse Geuchijns (van) Kampen, geboren/gedoopt 

Stedum 1 oktober/6 oktober 1782.
c.  Jantien Geuchijns, geboren/gedoopt Stedum 8 no-

vember/16 november 1783.
d.  Renske Geuchiens, geboren/gedoopt Stedum 26 

februari/6 maart 1785.
e.  Jantjen Geuchiens, geboren/gedoopt Stedum 22 

juni/2 juli 1786.
 Uit het tweede huwelijk werden ook nog enkele kinderen 

geboren, waarbij het echtpaar afweek van de traditie dat 
de vorige echtgenote dan bij de eerste gelegenheid werd 
vernoemd:
1.  Riene Derks, gedoopt Midwolda 27 juni 1757.
2. Aafke Derks, gedoopt Appingedam 17 december 1758. 

Hoewel zij was ingeschreven als dochter van Gerrit Geu-
tiens en Hilje Eppens (een dergelijk echtpaar is niet aan-
wijsbaar) blijkt uit de vernoeming naar de moeder van 
Derk Geutiens dat zij in deze kinderreeks thuishoort.

3. Sijpke Derks, gedoopt Appingedam 26 oktober 1760.
 Bij Sijpkes huwelijkscontract op 15 april 1789 met Derk 

Groennewoud verschenen voor haar de beide ouders 
Derk Geutjes en Hilje Eppes, haar broer Eppe Derks, 
maar ook haar halfbroer Geutjen Derks en haar aange-
trouwde halfzuster Stijntje Eijses.16

4. Eppe Derks, gedoopt Appingedam 15 oktober 1766.  <<

Afkortingen
GrA  Groninger Archief
MK  Martini Kerk
RA  Rechterlijk Archief
SA  Statenarchief

Noten
1. Zie: ‘Van Aken naar heden’, gezamenlijke uitgave van de Karel de Grote-num-

mers van Gens Nostra 1968, 1990 en 1991. (Amsterdam 1994), 1968, p. 357-360; 
1991, p. 283-604, verzameluitgave 1994, p. 603-604.

2. ‘Album studiosorum Groninganae’, Groningen 1915, kolom 67, resp. 68.
3. Dr. O.D.J. Roemeling, ‘Het geslacht Waslander in de 17e en 18e eeuw’, in: ‘Gruonin-

ga’ 14 (1969), p. 26-32, 44-49 en 18 (1973) p. 39. Dr. Roemeling was zo vriendelijk 
om commentaar te geven op mijn concept Murbach; hij is inmiddels (april 2017) 
overleden.

4. GrA, SA [tg. 1] inv.nr. 2525, p. 449.
5. J. Bottema, ‘Naar school in de Ommelanden: scholen, schoolmeesters en hun 

onderwijs in de Groninger Ommelanden ca. 1500-1795’, Bedum 1999, p. 179.
6. GrA, RA Fivelingo [tg. 733], inv.nr. 781 [oud nr. XXIId 1], f. 84-84v, Stedum, 11 april 

1739 en f. 85, 9 mei 1739.
7. In een Groninger rechtstoel werd recht gesproken door een redger, richter 

of grietman. Hij werd geassisteerd door een wedman, die onder andere als 
deurwaarder optrad.

8. GrA, RA Fivelingo, inv.nr. 775 [oud nr. XXIIa 3] 15 november 1749.
9. GrA, RA Fivelingo, inv.nr. 775 [oud nr. XXIIa 3] Stedum, 16 december, 23 

december 1752, 13 januari, 20 januari, 3 februari, 10 februari, 17 februari, 24 
februari, 1 maart, 3 maart, 7 april, 14 april, 5 mei, 23 juni 1753.

10. GrA, RA Fivelingo, inv.nr. 789 [oud nr. XXIIb 1] f. 22, Stedum, 18 juli 1753.
11. GrA, RA Fivelingo, inv.nr. 789 [oud nr. XXIIb 1] f. 31, Stedum, 12 juli 1754.
12. GrA, RA Fivelingo, inv.nr. 60, f. 34v, 11 mei 1756.
13. GrA, RA Hunsingo [tg. 734], inv.nr. 57 [oud nr. VIIId 1] p. 23, 28 april 1756.
14. GrA, RA Hunsingo, inv.nr. 66 [oud nr. VIIIb 1] p. 48, 11 mei 1756.
15. GrA, RA Oldambt [tg. 731] inv.nr. 7124, Midwolda, 31 mei 1756.
16. GrA, RA Fivelingo, inv.nr. 38, f. 111, Appingedam, 15 april 1789.
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Portret

Jansje van Dam, geboren Zwammerdam 17 januari 1822, 
overleden aldaar 2 juni 1885, dochter van Gijsbert van 
Dam, bouwman, en Antje Teeuwen, trouwt Zwammerdam 
15 februari 1847 Willem Domburg, geboren Bodegraven 14 
januari 1824, veehouder en veekoopman, overleden Zwam-
merdam 15 september 1896, zoon van Teunis Domburg 
en Elisabeth Kok. Het gezin woonde op de boerderij ‘Ou-
dervreugd’ aan de Dammekant, aan de Hoge Zijde van de 
Oude Rijn, tussen Zwammerdam en Bodegraven.
Uit dit huwelijk:
1.  Teunis, geboren Bodegraven 15 augustus 1847, overleden 

Zwammerdam 12 maart 1928).

2.  Johanna, geboren Bodegraven 4 december 1849, zie pagi-
na 220.

3.  Gijsbert, geboren Bodegraven 16 juli 1851, overleden al-
daar 15 oktober 1875.

4.  Elisabeth, geboren Zwammerdam 22 maart 1854, zie pagi-
na 234.

De foto van Jansje van Dam is gemaakt door een onbekende 
fotograaf en omstreeks 1880 ingelijst door Fotografische 
Kunst-Inrichting Jacques Chits, Haarlem en Amsterdam.

Ruud Poortier

Jansje van Dam
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Johanna Domburg, geboren Bodegraven 4 december 1849, 
overleden Haarlem 7 maart 1897, dochter van Willem Dom-
burg en Jansje van Dam, trouwt Bodegraven 28 juli 1876 
Adrianus Francken, geboren Hazerswoude 23 juni 1847, 
timmerman, molenmaker, overleden Haarlem 24 januari 
1900, zoon van Abraham Francken en Maria Koetsier. Het 
gezin woonde aanvankelijk in Leimuiden en na het faillisse-
ment van vader in Haarlem.
Uit dit huwelijk:
1.  Abraham, geboren Leimuiden 13 juni 1877, overleden Haar-

lem 16 oktober 1959.
2.  Jansje, geboren Leimuiden 14 oktober 1878, overleden 

Den Haag 27 juni 1947, mijn grootmoeder.

3.  Willem Gijsbertus, geboren Leimuiden 13 april 1880, over-
leden Haarlem 23 april 1892.

4.  Marinus Pieter, geboren Leimuiden 23 januari 1882, over-
leden Haarlem 30 juli 1917.

De foto van Johanna Domburg is gemaakt omstreeks 1870. 
Van Adrianus Francken is geen foto gemaakt: ‘Mijn lelijke 
kop hoeft niet op de foto’.

Ruud Poortier

Het portret van Jansje van Dam staat op pagina 219.

Johanna Domburg

Portret
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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

Zaterdag 4 november is iedereen van harte welkom in het 
provinciehuis aan de zuidkant van ’s-Hertogenbosch. Daar is 
ter gelegenheid van de viering van het 60-jarig bestaan van 
enkele afdelingen een prachtig programma te volgen. Voor 
mensen die belangstelling hebben voor familiegeschiedenis, 
mensen met Brabantse roots en eigenlijk voor iedereen die 
(opnieuw) kennis wil maken met alles wat er op dit gebied te 
doen is. Brabantdag Familiegeschiedenis is een laagdrempe-
lig evenement voor een grote groep potentiële belangstellen-
den. De toegang is dan ook gratis.
De opmaat naar deze Grote Dag wordt geconcretiseerd door 
eigen bijeenkomsten georganiseerd door de vier Brabantse 
afdelingen. Deze activiteiten zijn gericht op de hoofdthema’s 
van de Brabantdag. Familiegeschiedenis is goed te linken aan 
erfgoed, voor de hand liggend. Maar ook aan design en inno-
vatie. Zo zette de afdeling ’s-Hertogenbosch-Tilburg eind mei 
de schijnwerpers op genealogie en open data.

Boeiende doelen
Uitgangspunt is interesse van bezoekers voor familiegeschie-
denis in het algemeen. Meer in het bijzonder richten delen 
van het programma zich op bezoekers met Brabantse roots. 
De organiserende stuurgroep wil de schijnwerpers richten op 
het starten van onderzoek waardoor het fundament onder de 
beoefening van de genealogie en het schrijven van (Brabant-
se) familieverhalen blijvend kan worden versterkt. En ook wil 
de stuurgroep laten zien dat het onderzoeken van familiege-
schiedenis leuk is en tot verrassende resultaten kan leiden. 
Het onderzoek moet jongere en oudere generaties tot elkaar 
gaan brengen. Een ander doel dat gesteld is, heet: familie-
geschiedenis leren zien als waardevol erfgoed en in verband 
brengen met innovatie en design. Ook wil de Brabantdag uiter-
aard jongeren interesseren voor stamboomkunde en familie-
geschiedenis en zo duurzame belangstelling kweken voor het 
immateriële erfgoed familiegeschiedenis.

Programma 4 november
Bezoekers schrijven zich in bij de Burgerlijke ‘Stand’. Daar 
ontvangt elke bezoeker een badge met zijn/haar naam en 
woonplaats, zodat de bezoekers kenbaar en aanspreek-
baar zijn voor andere bezoekers die in die naam zijn geïn-
teresseerd. Zo kan iedereen gedurende de dag contacten 
en verbanden leggen met naamgenoten. 
Er is een ‘stamtafel’ waar ervaren Brabantse genealogen met 
behulp van hun grote regionale bestanden vragen beant-
woorden. Zij hebben een grote collectie oude bidprentjes, 
rouwbrieven en andere documenten (een soort tussen kunst 

en kitsch voor familiegeschiedenis). Ook kunnen zij mensen 
op weg helpen met onderzoek dan wel het starten van een 
stamboomonderzoek, de basis voor een familiegeschiedenis. 
Er wordt een inleiding gegeven in de stamboomkunde, waar 
bezoekers kennismaken met de belangrijkste beginselen om 
zelf een start te kunnen maken. René Bastiaanse (directeur 
van het Brabants Historisch Informatie Centrum) treedt op 
als keynote speaker. Hij belicht plenair de thema’s van diverse 
kanten. 
Patrick Timmermans (directeur van Erfgoed Brabant) is gast-
heer in Café met de Zachte G, waarin hij met experts en pu-
bliek discussieert over Brabantse familiegeschiedenis en 
aanverwante onderwerpen.
Tijdens de hele dag is er een kennis- en informatiemarkt, bij 
voorbeeld over het maken van familieboeken, genealogische 
computerprogramma’s, DNA-onderzoek, veel gebruikte web-
sites enz. 
In de filmzaal, waar ook historische films worden vertoond, 
is aandacht voor Brabantse helden. Een specifiek onderdeel 
is de islamitische genealogie. Daarmee hoopt de Brabantdag 
ook niet-westerse bezoekers aan te trekken.

Jongeren
Extra aandacht krijgen jongeren met een tweetal specifieke 
onderdelen: een stamboomwedstrijd met familieverhaal en 
een vlogwedstrijd. Met deze meer eigentijdse benadering 
wil de stuurgroep jongeren op hun eigen wijze aanspreken en 
zien te interesseren voor familiegeschiedenis. Verder spelen 
jongeren een rol in de drie-generaties-gesprekken. De Bos-
sche Koningstheateracademie verzorgt een bij de Brabant-
dag passend kwalitatief hoogwaardig artistiek programma. 
De Brabantse zangeres/cabaretière Christel de Laat sluit de 
dag af met een cabaret over familiezaken. 

Verrassend verleden
De nieuwe website www.verrassendverleden.nl vertelt over 
de Brabantdag, het waarom, en ook over wie er allemaal bij 
betrokken zijn. Ook staan er prachtige korte verhalen op over 
details van het leven van enkele Brabanders. Kijk gerust eens, 
of deze website voor u ook interessante informatie bevat. Uw 
op- en aanmerkingen, suggesties, etc. zijn van harte welkom.

Voor adres en andere informatie kijkt u ook op deze website. 
U bent allemaal van harte welkom op 4 november.

Theodoor van Leeuwen

Aankondiging Brabantdag - 4 november 2017 in Den Bosch

http://www.verrassendverleden.nl
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HANS  NAGTEGAAL

De kwartieren van 
mr. Cornelis Cornelisz Soetens

1. De kwartieren van mr. Cornelis Cornelisz Soetens
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Hier volgt weer een heraldische kwartierstaat uit ‘Kwartier-
staten van Delftse Vroedschappen‘ van Willem van de Lely 
(1698-1772).1

In de heraldiek maken we een duidelijk verschil tussen een 
boom en een dubbel gekruinde boom. Bij een dubbel gekruin-
de boom zijn de takken tussen de kruinen duidelijk zichtbaar. 
Ook maken we verschil tussen een groene boom en een boom 
van natuurlijke kleur. Bij een boom van natuurlijke kleur is de 
stam meestal bruinachtig. Mij zijn vier wapens Soetens be-
kend die al deze verschillen bezitten. Opmerkelijk is dat in 
Delft gelijktijdig een regentengeslacht Boogaert2 zo’n zelfde 
wapen voerde: in zilver een groene boom op grasgrond, ook 
afgewisseld met dubbele kruinen, dat geen verwantschap 
met het geslacht Soetens had. Blijkbaar was een zelfde wa-
pen geen probleem tussen de families. Voor de verschillen 

moeten we de oorzaak waarschijnlijk zoeken bij de heraldi-
sche tekenaar(s). In de heraldische kwartierstaat heb ik de 
natuurlijke boom geplaatst die Van der Lely ook in de ‘Kwar-
tierstaten van Delftse Vroedschappen’ tekende. 

Kwartierstaat Soetens

I
1.  Mr. Cornelis Cornelisz Soetens, geboren 10 januari 1643, 

gedoopt Delft 11 januari 1643, ingeschreven als student te 
Leiden 21 april 1662,4 veertigraad van Delft 1672, regent 
van het Oude- en Nieuwe Gasthuis 1672-1680, schepen 
1675, 1676, 1679, 1681, raad in de Admiraliteit van Zeeland 
16815, wonende aan het Oude Delft, hoek Nickersteeg 
1679, staat borg voor Mechior Witte uit Dirksland 28 de-

4. In het Nederlands Patriciaat staat het wapen Onderwater: gevieren-
deeld: I en IV in zwart een dwarsbalk vergezeld van drie zwemmende 
eenden, alles zilver, rood gesnaveld; II en III in effen zilver een rood schild-
hoofd drie gouden geopende burchten. In de inleiding wordt als bron voor 
het kwartier Onderwater verwezen naar de grafzerk in de Oude Kerk te 
Delft. Echter op de grafsteen in de Oude Kerk staan alleen drie eendjes 
op een water, geen kleuren en geen dwarsbalk.3

5. Bij Willem van der Lely ziet het wapen Onderwater in Namen en Wa-
penen der Ed. Aagtbare Heeren Veertigh Raaden der Stad Delft er als 
volgt uit: in goud drie zwarte zwemmende eenden, rood gesnaveld, in een 
groene poel. Dit wapen komt overeen met de grafzerk in de Oude Kerk te 
Delft. De eenden in de heraldische kwartierstaat van Van der Lely wor-
den als woerden van natuurlijke kleur afgebeeld. In het Nederlands Patri-
ciaat is gewoon een ander wapen Onderwater gecreëerd, dat geeft niet, 
maar dan moet men dat wel vermelden.

2. Wapen afgebeeld op de gevel van het Hoogheemraadschap Delftland aan 
de Oude Delft te Delft. De kleur groen is inmiddels door de zon verbleekt.

3. Wapen in wapenboek van W. van der Lely, Namen en Wapenen der Ed. 
Aagtbare Heeren Veertigh Raaden der Stad Delft. Dit is een van de vari-
anten van Van der Lely bij het wapen Soetens.



224  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 4

cember 16806, overleden 7 februari 1686, begraven Delft 
(Oude Kerk) 12 februari 1686 met 16 dragers, 16 flambou-
wers en een wapendrager. Hij trouwt Overschie 16 decem-
ber 1676 (ondertrouwt Delft 28 november 1676) met Ma-
ria Yemans (IJmants), gedoopt Rotterdam 10 april 1650, jd. 
van Rotterdam wonend aan de Nieuwhaven aldaar 1676, 
begraven Delft (Oude Kerk) 28 december 1679 met 18 dra-
gers, 16 flambouwers en een wapendrager, dochter van 
Yman Ymansz. (IJmants, Iman Imanse), raad ter Admirali-
teit van op Maze, en Maria Pietersdr. van der Meijde.

II
2.  Cornelis Cornelisz Soetens, geboren Den Haag 1 april 1618, 

commies-stapelier van het Hollandse Magazijn te Delft en 
als zodanig de beheerder van het kruithuis. Hij was kort 
voor de kruithuisontploffing van 1654 gesignaleerd met 
een brandende lantaarn om een monster van het buskruit 
te nemen. Mogelijk was hij de veroorzaker van de bus-
kruitramp in Delft waarbij velen doden zijn gevallen7, wo-
nend vanaf ca. 1630 aan het Oude Delft (nu nr. 36), overle-
den 12 oktober 1654.8 Hij trouwt Delft (ondertrouwt aldaar 
5 april 1642) 22 april 1642:9 

3.  Cornelia Cornelisdr. Onderwater, geboren Delft 29 de-
cember 1613, wonend aan de Koornmarkt 1642, aan het 
Oude Delft (nu nr. 36) 1676, overleden Delft 5 mei 1676, be-
graven Delft 10 mei 1676.

III
4.  Cornelis Michielsz Soetens, geboren 11 april 1589, caffa-

werker, wonende Papestraat te Delft 1612, wonend met 
zijn vrouw in Den Haag 4 oktober 1625,10 rentmeester 
van Delfland 1639-1669,11 penningmeester van Rijnland 
1641,12 penningmeester van het Neerland van Woens-
drecht 1654,13 getuige bij huwelijkse voorwaarden 
1647,14 begraven Den Haag (Grote Kerk) 2 oktober 1669. 

Hij trouwt als jm. (ondertrouwt Delft 19 februari 1612):
5.  Maritgen Jacobsdr. Ackersdijck, beleend met 10 en 5 

hond land in het ambacht Dorp na overdracht van Catha-
rina Duyst van Voorhout 17 juli 1603,15 jd. wonend aan het 
Oude Delft 1612, doopgetuige bij Jacobus, zoon van Cor-
nelis Soetens en Cornelia Oudewater 16 september 1646.

6.  Cornelis Mattheusz Onderwater, geboren Delft 16 ok-
tober 1584, wonend aan de Koornmarkt 1612, overleden 
Delft 10 augustus 1616, begraven Delft (Oude Kerk) 15 au-
gustus 1616. Hij ondertrouwt Delft 15 juli 1612:16

7.  Volckje (Volckera) Simonsdr. van Groenewegen, geboren 
Delft 2 december 1578, wonend aan het Oude Delft 1612, 
aan de Koornmarkt ca. 1630 Oude Delft 1662, overleden 
Delft 12 juli 1662, begr, Delft (O.K.) 15 juli 1662.

IV
8.  Michiel Jansz Soetens, afkomstig van Antwerpen 1583, 

wapenkoper 1583, 1598, koopt 15 maart 1583 een huis te 
Delft, testeert 18 januari 1598, wonend Den Haag, eige-
naar van een huis in Scheveningen, rijksstapelier te Delft, 
begraven Delft (Nieuwe Kerk) 2 februari 1602. Hij trouwt 
vóór 15 april 1583:

9.  Maertje Adriaensdr van Bleyswijck, overleden na 2 novem-
ber 1627, dochter van Adriaen Claes en Annitgen Dircks.

10.  Jacob Pietersz van Ackersdijk, schoenmaker, getuige te 
Delft 12 juni 1592,17 overleden voor 6 juli 1607,18 zoon van 
Pieter Jansz van Ackersdijk en Aeltgen Dirksdr de Haen. 
Hij trouwt:

11.  Ariaentgen Cornelisdr van Noorden, overleden na 6 juli 1607.
12.  Mattheus Jansz Onderwater, geboren Delft 1552, brouwer 

in de Drie Sterren aan de Koornmarkt aldaar, vanaf 6 juni 
1590, graankoper in een compagnieschap met Jan Cor-
nelisz Cruijssert te Schiedam en Adriaen van der Chijs in 
Delft, eigenaar lijndraaierij aan de Brabantse Turfmarkt 
aldaar, reder met 10 netten in een buis te Schiedam samen 

6. De Delftse Donderslag. De buskruit ontploffing van 12 oktober 1654 op de plaats wat nu de Paarden-
markt wordt genoemd met vele doden en gewonden. Van 53 omgekomen personen is identiteit vastge-
steld en 84 raakten gewond met name een groot aantal kinderen. Buiten die 53 werden talloze resten 
geborgen van personen die niet geïdentificeerd konden worden. Schilderij vervaardigt door Egbert Lie-
vens. van der Poel, Collectie Museum Prinsenhof Delft. Bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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met dochter Geertruijt Onderwater (hij 8; zij 2 netten) 6 
februari 1611,19 kocht 28 maart 1613 een losrente van £ 31-
05-00 per jaar, losbaar de penning 16, met een hoofdsom 
van f 500,-,20 overleden Delft 20 maart 1618, begraven al-
daar 23 maart 1618, zoon van Jan Matttheusz Onderwater, 
lakensnijder, korenkoper, brouwer, en Truytgen (Geertrui) 
Jansdr Potter. Hij trouwt Delft 1579:21

13.  Cornelia (Neeltje) Jansdr Melisdijck, geboren Delft 7 april 
1561, moeder van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 
1616,22 begraven Delft (Oude Kerk) 26 maart 1640, dochter 
van Jan Jan Apersz en Dirckje Jansdr. Cruijssert.

14.  Simon Adriaensz van Groenewegen, geb, 24 april 1554,23 
biersteker,24 brouwer in het ‘Dubbele Cruijs’ te Delft, veer-
tigraad van Delft 1586, afgezet door Prins Maurits 1618, 
havenmeester op Delfshaven 1586, 1592, regent van het 
weeshuis 1590, schepen van Delft 1595, 1597, 1598, wee-
smeester 1600, 1601, 1604, 1605, 1609, 1611, 1613, 1614, re-
gent van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1603, thesau-

rier 1606, 1617, koopt een huis en erf in het dorp van Kethel 
voor 650 Carolus gulden van 40 gr. Vlaams 5 okt. 1604,25 
mede verkoper van een huis aan de Papenstraat met de 
naam ‘Gulden Vlies’ 11 maart 1614,26 wonend aan de Koorn-
-markt 1629, overleden Delft 29 maart 1629,27 begraven 
Delft (Oude Kerk) 1 april 1629, zoon van Adriaen Simonsz 
van Groenewegen, drapenier, en Maria Woutersdr van der 
Burch. Hij trouwt 14 juli 1577:

15.  Hadewij Adriensdr van der Made, geboren 30 oktober 
1555, ontvangt als 6-jarige in 1562 een lijfrente van 36 
pond,28 beleend met een paar broedende zwanen rond 
de hofstad van Adriaen van de Made in de parochie van 
Naaldwijk jurisdictie van Monster 2 april 1580 na over-
lijden van haar vader,29 moeder van ’t Oude Mannen en 
Vrouwenhuis 4 jan. 1603,30 overleden Delft 6 oktober 1624, 
begraven Delft (Oude Kerk) 8 oktober 1624, dochter van 
Adriaen Arlewijnsz van der Made, schepen van Delft, en 
Machteld Adriaensdr van Adrichem.  <<

Noten
1. GAD, archief nr. 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten van 

Delfse Vroedschappen.
2. H.K. Nagtegaal, De kwartieren van mr. Adriaen Nicolaesz. Boogaert; in: Gens 

Nostra jrg. 71 (2016) 228.
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Zeeland (1584-1795) (Internet).
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13. O. Schutte, Brouwers (Bergen op Zoom); in: De Ned. Leeuw (1987) 417.

14. GAD, Notaris Govert Rota, inv. nr, 1974C, fol. 140.
15. C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad Made bij Delft 1329-1764, 

14H; in OV (1966) 369.
16. Onderwater; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 63 (1977) 177.
17. GAD, Notaris Vranck van Uytenbrouck, inv.nr. 1535, fol. 7v.
18. GAD, weeskamer Delft voor 1618, bundel 3, fol. 1-5.
19. A. van der Tuijn, Giftboek, ORA Schiedam, inv.nr. 334, nr. 51, fol. 22v. (6-02-1611).
20. A. van der Tuijn, Giftboek, ORA Schiedam, inv.nr. 334, nr. 453, fol. 197v. (28-03-1613).
21. Onderwater; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 63 (1977) 175, 176.
22. R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729, blz. 487.
23. GAD, archief nr. 176, Collectie W. van der Lely, inv. nr. 25, Kwartierstaten van 

Delftse Vroedschappen (18de eeuw); De Ned. Leeuw, (1914) 331.
24. GAD, Familiearchief Van Adrichem, archiefnr. 466, inv. 99, charter 5885 (12-12-

1597).
25. A. van der Tuijn, Protocollen voor schout en schepen verleden akten van trans-

port, schuldbekentenissen etc; RA Kethel en Spaland, nr. 63, fol 56 (5-10-1604).
26. GAD, Losse aanwinsten Delft, Arch. nr. 598, inv. nr. 234, Charternr. 3580.
27. Van Groenewegen; in: De Ned. Leeuw, jrg. 93 (1977) 419.
28. GAD, oa Delft 1e afd. 678.15, fol. 130.
29. C. Hoek, De leenkamers van de lenen van Wassenaar; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 

33 (1978) 465.
30. R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729, blz. 487.

7. H+et wapen van Cornelis Soetens staat afgebeeld op gevel van het Hoogheemraadschap van Delfland aan het Oude Delft te Delft.



226  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 4

ANTON  NEGGERS

Van Grevenbroeck: een seer eerlijcke 
genereuse en noble familie

Op 1 april 1660 vaardigen de Staten-Generaal het Reglement op de Politieke Refor-
matie uit. Hierin wordt bepaald dat alle Drossaerden, Bailluwen, Schouten, Stad-
houders, Ontfangers, Rentmeesters van ’t Land, Licentmeesters, Contrerolleurs, 
Grifiers, Secretarissen, vorsters, ondervorsters in onse steden, Heerlijckheden, vrij-
heden ende dorpen notoirlijck moeten sijn van de ware christelijcke gereformeer-
de religie. Antonij van Grevenbroeck, drossaard van de heerlijkheid Oirschot, stamt 
uit een autochtone katholieke familie, die in Leiden overgaat tot de Gereformeerde 
kerk. Over het hoe en waarom van zijn betrekkelijk korte ambtstermijn in Oirschot 
bestaat veel onduidelijkheid. Een notariële akte uit 1737 geeft helderheid.

1. Gezicht op Oirschot, van Matheus Derk Knip, circa 1820 (Noordbrabants Museum)
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Op zaterdag 19 maart 1737 legt Anthonij van Grevenbroeck 
ten kantore van notaris Johan Bourcourd in Den Haag met 
de woorden Soo waarlijck helpt mij God Almagtig de eed af 
voor Jacob Dirck baron Sweerts de Landas, heer van Oirschot, 
waarmee hij het ambt van drossaert bailluwschap ende hout-
vesterschap over de vrij- en heerlijkheid Oirschot aanvaardt1. 
Aan het formulier van de eedsaflegging gaat een 17 pagina’s 
lang contract vooraf, waarin de voorwaarden van de benoe-
ming uitputtend worden beschreven. Het is kennelijk niet te 
bedoeling dat het contract openbaar wordt, want de notaris 
noteert: Consenteerende sij heeren comparanten aen mij no-
taris hier van te maken en aan hun beijde alleen uijt te reijken 
acte in behoorlijke forma.

Anthonij van Grevenbroeck is van Oirschotse afkomst. Zijn 
vader is Petrus Jacobus van Grevenbroeck, die stamt uit een 
geslacht van katholieke Oirschotse notabelen en vanaf 1680 
tot aan zijn vroege dood lid was van het corpus. Na zijn dood 
hertrouwt zijn weduwe met de Leidse greindroger Johannes 
Le Fevbre en verhuist ze met haar zoon uit het eerste huwelijk 
naar Leiden. Daar gaan moeder en zoon over tot de gerefor-
meerde godsdienst en banen zo het pad voor de ambtelijke 
carrière van Anthonij. Aanvankelijk is Anthonij wijnkoper in 
Leiden.
Zijn benoeming tot drossaard in Oirschot volgt ruim twee jaar 
na de moord op zijn voorganger, mr. Jean de Marcq, die in de 
nacht van 10 op 11 februari 1735 bij het raadhuis in Oirschot 
wordt doodgeschoten door Antony Andries Schepens, mees-
ter-timmerman en oud-borgemeester2. Sinds de moord is het 
drossaardschap met goedkeuring van de heer waargenomen 
door de president-schepen.
De uitvoerige overeenkomst tussen de heer van Oirschot en 
zijn nieuwe drossaard werpt nieuw licht op de relatie tussen 
Sweerts de Landas en mr. de Marcq. Het contract staat bol 
van de conditiën, restrictiën, limitatiën en referren die vooral 
stipuleren dat de bevoegdheden van de nieuwe drossaard op 
geen enkele wijze inbreuk kunnen maken op de rechten van 
de heer en van sijn erven naarcomelingen ofte successeuren 
in en tot de Heerlijkheijt van Oirschot en Best. Vooral opval-
lend is de bepaling in artikel 15 dat de officier meteen soude 
connen off vermogen door haar aangestelde Heer & Vrouwe 
ten hunne welgevalle en naer haar goetdunken in libre wille 
geamoveert afgeset ende bedankt te worden van haere be-
dieninge. De heer en zijn opvolgers kunnen de drossaard dus 
zonder aanleiding en naar eigen goeddunken te allen tijde 
uit zijn functie ontheffen, zonder dat deze daar iets tegen in 
kan brengen. Dat is dan ook wat er uiteindelijk op 1 april 1743 
is gebeurd. Het lijkt duidelijk dat men in Oirschot niet op de 
hoogte was van de inhoud van het contract uit 1737. Volgens 
een bericht van de schepenen aan de Raad van Brabant is het 
drossaardambt in dat jaar vacant vermits het vrijwillig needer 
leggen van Antonij van Grevenbroek3. Als dit ‘wurgcontract’ 
is ingegeven door de ervaringen van Sweerts de Landas met 
de vorige drossaard, dan had deze kennelijk een belang bij de 
dood van mr. de Marcq en voegt dat een nieuw argument toe 

om de heer van Oirschot te verdenken van betrokkenheid bij 
de moord uit 17354.
De benoeming van Anthonij van Grevenbroeck wordt op 22 
maart 1737 bekrachtigd door de Staten Generaal5, waarna hij 
in Oirschot wordt geïnstalleerd6.

Volgens de Oirschotse historicus Lijten was de benoeming 
van drossaard Van Grevenbroeck in Oirschot ‘verre van geluk-
kig, omdat hij daar duidelijk als een collaborateur beschouwd 
werd’7 en werd de drossaard ‘herhaaldelijk bedreigd’. Er is in-
derdaad één incident bekend waarbij een onbekende op een 
avond met een snaphaan of pistool een schot op de dros-
saard lost8. Voor het overige valt uit de protocollen niet op te 
maken dat Van Grevenbroeck meer of minder populair was 
dan de gemiddelde drossaard uit de achttiende, of de gemid-
delde politie-commissaris uit de eenentwintigste eeuw.
De drossaard krijgt een paar zware criminele procedures 
voor zijn kiezen. In 1741 arresteert hij Antony Schepens, de 
moordenaar van mr. de Marcq, die na een afwezigheid van zes 
jaar terugkeert in de jurisdictie van Oirschot. Schepens wordt 
echter een paar maanden later door onbekenden uit het raad-
huis bevrijd, een gebeurtenis waarbij de heer van Oirschot 
zich ook al verdacht maakt9. Op 4 november van hetzelfde 
jaar houdt de drossaard de echtelieden Peter Bessems en 
Anna van Oosterwijk aan, die ervan verdacht worden met val-
se papieren te hebben gebedeld10. Dankzij uitmuntend recher-
chewerk van Van Grevenbroeck weet hij Bessems uiteindelijk 
in verband te brengen met twee onopgeloste moorden die 
ruim vijftien jaar daarvoor zijn gepleegd in het land van Pelt. 
Op 29 januari 1742 wordt Bessems door de schepenen van 
Oirschot ter dood veroordeeld11. Hij wordt direct na voorle-
zing van het vonnis op 31 januari 1742 op de markt in Oirschot 
geradbraakt. Anna van Oosterwijk wordt veroordeeld tot ge-
seling met de strop om de hals en eeuwige verbanning12.
Na zijn aftreden als drossaard blijft Anthonij van Greven-
broeck in Oirschot wonen, waar hij in 1753 overlijdt. Hij is de 
laatste van zijn geslacht.

Anthonij’s oudst bekende voorvader jonker Floris van Greven-
broeck komt voor op de oudste lijst van buijten persoonen 
die bewaard is gebleven en die dateert van vóór 161913. Floris 
woont mogelijk al in 1595 in Oirschot, want op 7 maart van dat 
jaar stelt zijn zuster Theodora van Grevenbroeck hem voor de 
schepenen van Oirschot aan als haar zaakwaarnemer14.
De genealogie van deze familie komt ook voor in de Genealo-
gieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche 
geslachten van A.M. Frenken, met medewerking van jhr. mr. 
A.F.O. van Sasse van Ysselt15, uit 1918. Volgens Frenken is de 
stamvader van dit geslacht Hercules van Grevenbroeck, die 
wel een bastaard zal geweest zijn van een der adellijke van 
Grevenbroeck’s. Hercules zou bij zijn vrouw Arnolda Folcker 
Stevensdochter de vader zijn van Floris van Grevenbroeck, 
die eigenaar is van het goed Colimont of Coolmont onder Oir-
schot. Het huis Coolmont bestaat uit een bovenhuijsing en 
hoff van 8 roeden in drie percelen en de Neerhuijsing en hoff, 
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van 13 roeden in drie percelen en blijft generaties lang in de 
familie van Grevenbroeck16.

De status van de Oirschotse familie van Grevenbroeck komt 
onder andere tot uitdrukking in het feit dat Coolmont als het 
adellijk huis van Ir. Grevenbroeck is ingetekend in verschillen-
de landkaarten van de Meierij, waaronder in het beroemde Le 
Théatre du Monde van Blaeu uit 165517. Hier is het huis correct 
gesitueerd, ten zuidoosten van de kern van Oirschot, maar 
in een atlas uit 1708 is het ingetekend ten noorden van het 
dorp18.
Hercules van Grevenbroeck is volgens een schepenakte uit 
Loon op Zand van 157119 de natuurlijke zoon van jonker Dirk 
van Grevenbroeck, heer van Loon op Zand20. De naam Flo-
ris komt in de familie Van Grevenbroeck, heren van Loon op 
Zand, wel meer voor21. De Oirschotse tak van de familie heeft 
in ieder geval ook banden met Loon op Zand. Op 16 maart 
1626 belooft Peeterken Cornelis, weduwe van Wouter Lam-
berts de Visschere, voor de schepenen van Loon op Zand de 
som van 100 gulden te zullen betalen aan Anthonis en Floris 
van Grevenbroeck22. De schuld heeft waarschijnlijk te maken 
met de pacht van een hoeve, waarover Anthonis van Greven-
broeck, mede namens de overige erfgenamen van zijn vader 
Floris, op 27 juli een akkoord sluit met Peeterken23. Op dezelf-
de datum lost Peeterken haar schuld in. Blijft de vraag hoe 
Floris in Oirschot terecht is gekomen, en hoeveel waarde er 
gehecht moet worden aan Frenkens opmerking dat Coolmont 
door den natuurlijken vader van den eersten van de hier be-
doelde van Grevenbroeck’s aan zijnen bastaard zoude ge-
schonken zijn.

I.  Floris van Grevenbroeck, overleden Oirschot 25 augustus 
1623, trouwt Clara de Bever, dochter van Cornelis Johan 
de Bevere en Clara Jacob Cheres. Zijn zuster is Theodora 
van Grevenbroeck24.

Met zijn zwager jonker Diedericks Dijersberg van Remen 
echtgenoot van Jouffrouw Maria de Bever en met jouffrouw 
Juliana de Bever verlenen Floris en zijn vrouw op 14 decem-
ber 1605 procuratie aan Reijnier de Becker, wijnkoper in de 
Meersman in Antwerpen, om namens hen een rente op de 
stad Antwerpen, die zij geërfd hebben van hun oudgrootmoe-
der Jouffrouw Clara Staes, te verkopen25.
In 1615 wordt jonker Floris van Grevenbroeck hoofdman van 
het Sint Sebastiaansgilde, een functie die na hem door zijn 
zoon Antonis en zijn kleinzoon Floris wordt bekleed26.

Uit dit huwelijk:
1.  Antonis van Grevenbroeck, overleden Oirschot 27 april 

1654, volgt II.
2.  Joffrouwe Josina van Grevenbroeck, trouwt voor de 

pastoor te Oirschot 11 september 1627 Evert van Eijk.
 Zij is hofdame van de gravin van Anholt27. Vóór haar 

huwelijk verkoopt ze drie lopense van de Schotel-
dreijersacker aan haar broer jonker Antonis28.

3. Floris van Grevenbroeck, geboren Oirschot 16 januari 
1603, overleden op zee, in de omgeving van Bordeaux, 
9 augustus 165229.

Hij is eerst page van de heer Van Immerseel30. Floris studeert 
aan de Latijnse school te ’s-Hertogenbosch en daarna filoso-
fie aan de universiteit van Douai. Tijdens zijn studie theolo-
gie treedt hij op 14 april 1627 in in de Societeit van Jezus. Van 
1648 en 1651 is hij rector en novicenmeester te Mechelen. Zijn 
zwager D. Tuldenus (van Tulden) schrijft op 15 juli 1631 vanuit 
Leuven een briefje aan Constantijn Huijgens, de beroemde 
dichter-diplomaat, met de volgende inhoud31:
De vriendschap, onlangs tusschen ons gesloten, brengt mij er 
toe u een verzoek te doen. De broeder van mijne vrouw, Flo-
ris van Grevenbroeck, Jezuiët, is te Breda. Gaarne zou hij na 
eene langdurige afwezigheid naar zijne familie en naar Leu-
ven terugkeeren, maar hij kan geen paspoort krijgen. Wilt gij 
zoo goed zijn, dat in orde te maken? De jonge man is te ver-
trouwen en ook hebt gij als pand het huis Grevenbroeck in het 
dorp Oirschot.
Op 4 augustus schrijft Huijgens terug: Het spijt mij dat uw 
brief mij zoo laat ter hand is gekomen, maar ik zend u hierbij 
het vrijgeleide32.
Floris is leger- en vlootaalmoezenier, en komt om bij een 
scheepsbrand in de nabijheid van Bordeaux.

4.  Clara van Grevenbroeck, trouwt Oirschot 22 augustus 
1625 Derck van Tulden, raadsheer in de Grote Raad van 
Mechelen33 en Doctoir ende Ierste professeur inde 
Rechten van de universiteit van Leuven34. Hij overlijdt 
19 november 1645 en laat vrouw en drie kinderen ach-
ter.

Uit dit huwelijk onder andere: 
a.  Johannes Florentius Duldenis van Grevenbroeck, die 

volgens het register voor de collaterale successie 
naar Spanje is vertrokken. 

b.  Jonker Rudolph Niclaes van Tulden, die in 1654 door 
zijn moeder wordt gemachtigd om te vercoopen, 
versetten ende salveren alsulcken goederen als van 

2. Blaeu, Théatre du Monde (1655), fragment
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weghen haere ouders op haar verstorven zijn onder 
Oirschot in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch35. In 1651 
wenden Johan van Tulden, raad in de Raad van Bra-
bant te Brussel, en Clara van Grevenbroeck, weduwe 
van Theodorus van Tulden, zich tot de Raad van State 
in verband met het recht op erfrenten. De rentmees-
ter der domeinen brengt op 6 maart 1651 advies uit 
over de kwestie36. Nog in 1711 verklaart Juffr. Johanna 
Catharina van Grevenbroeck voor de schepenen van 
Oirschot dat de Ed. Wel. Geb. Juffr. Clara van Greven-
broeck in houwelijck heeft gehadt de heer N.N. van 
Thulde, zijnde geweest haer Ed. welgetrouwt compa-
rante vaders suster37.

II.  Jonker Antonis van Grevenbroeck genaamt Coolmont, 
Heer van Oignies en le Fontaine, heer de Vigny, overleden 
Oirschot 27 april 1654, trouwt voor de pastoor te Oirschot 
16 december 1629 Vrouwe Catharina de Sorre, overleden 
te Oirschot op 8 maart 1649, dochter van Frederik de Sor-
re (drossaard van Eekeren) en Anna Henrick Eelkens, erf-
dochter van Oignies, le Fontaine etc.

Er wordt vrijstelling verleend van hun huwelijksproclama-
ties38. Jonker Francois Prouveur, de kwartierschout van 
Kempenland, is de momboir van Catharina gedurende haere 
minderiaericheijt. De kinderen van jonker Antonis van Gre-
venbroeck en Catharina de Sorre eisen in 1659 verantwoor-
ding over de administratie van Prouveur van jonker Jacques 
Pardo, inder qualiteijt van man ende momboir van jonkvrou-
we Barbara Prouveurs, de dochter van Franchois39. Op 10 mei 
1632 machtigt de edele joffrouw Catharina de Sorre haar 
echtgenoot voor het leven om het bewind te voeren over haar 
rechten en vorderingen uit haar heerlijkheden in het graaf-
schap en land van Henegouwen40. 
Jonker Antonis bezit onder andere het huis Coolmont onder 
Oirschot. Van jonker Franchois Prouveur, de kwartierschout 
van Kempenland, koopt hij in 1632 een vierde part van een 
hoeve gelegen te Veghel onder den Ham aldaar41. De andere 
drie vierde parten behoren aan zijn schoonmoeder Anna Eel-
kens, de weduwe van Frederik de Sorre42. Anna Eelkens over-

lijdt op Coolmont op 31 oktober 165043. De kwartierschout, die 
in Oirschot resideert, is getrouwd met een zuster van Antonis’ 
moeder44.
Behalve in Staats-Brabant en Henegouwen bezit jonker An-
tonis ook nog goederen in Zuid-Brabant, onder andere in 
Londerzeel en Westrode45. Antony en Catharina maken op 5 
maart 1649 hun testament voor notaris Henrick Leermakers 
sr46. Johan de Lapostelle en Henrick Prouveur treden op als 
momboirs over de onmondige kinderen47. 
Adriaen Jans van Cuijck en zijn vrouw Regina zijn bij jonker An-
thonij van Grevenbroeck in dienst als knecht en dienstmaagd. 
Op 24 januari 1652 dagen zij de jonker voor de schepenbank 
vanwege achterstallig loon van 168 gulden 13 stuivers met al-
noch eenigch lijnwaet48.
Jonker Anthonij van Grevenbroeck verhuurt de neder huijsinghe 
ende landerijen van het huis Coolmont aan Sebert Janssen van 
de Ven. De huurprijs bedraagt 45 gulden, veertig pond boter 
en vier vijmen dakstro per jaar. Op 5 mei 1653 daagt de jonker 
zijn huurder voor de schepenbank vanwege een achterstallige 
huur van 68 gulden en 2 stuivers, 51 pond boter en seven vij-
men, ses busselen ende negenthien pondt strooij49.
Jonker Anthonij van Grevenbroeck en zijn gezinsleden doen 
veel zaken met de Oirschotse middenstand, maar hun beta-
lingsdiscipline laat te wensen over. Cornelis Evert Eecker-
schot, Laecken Vercooper, eist op 22 november 1651 van de 
jonker betaling van 136 gulden 5 stuivers 1 oirt wegens diverse 
wollen laeckenen die sinds 1644 zijn gekocht50.
Op 5 maart 1653 wordt jonker Anthony voor de schepenen 
gedaagd door Dielis Gijsbert Oerlemans voor de betaling van 
170 gulden 8 stuivers wegens geleverd vlees en schoenen51. 
Ook voor de betaling van verscheijde en distincte waeren 
geleverd door Adriaen Daendels de Gruijter ter waarde van 
84 gulden en 6 stuivers moet Anthonij voor de schepenbank 
verschijnen52. En op 4 maart 1654 dagvaarden de erfgenamen 
van Mathijs Oerlemans, voormalig bierbrouwer in Oirschot, 
de jonker vanwege achterstallige betalingen voor geleverd 
bier53.
Op 5 februari 1699 transporteren de kinderen Van Greven-
broeck seeckeren beempt gent. Den Broeckbeempt, gelegen 
onder Aarle, aan Jan Peters van Doesburg voor 510 gulden54. 
Op 4 september 1704 delen de juffrouwen Johanna Cathari-
na en Helena van Grevenbroeck en juffrouw Maria Court we-
duwe van wijlen Jonker Peter Jacobus van Grevenbroeck als 
moeder en voogdes over haar minderjarige zoon de nalaten-
schap van hun (schoon)ouders55. Ze delen ieder de helft van 
het adellijk huis op Coolmont, de voordeur ganck en trap tsa-
men te gebruijcken. Maria Court en Johanna Catharina maken 
op dezelfde dag een nadere verdeling56.

Uit dit huwelijk:
1.  Clara (Maria) Antonis van Grevenbroeck, gedoopt Oir-

schot 28 november 1630, trouwt voor de schepenen te 
Oirschot 26 november 1653 jonker Johannes Lapostel-
la, licentiaat in de beide rechten.

De erfgenamen van juffrouw Clara van Grevenbroeck bezit-
ten een huisje met teul- en weiland onder de Notel. Het huis-

3. Huis Coolmont
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je wordt gebruikt door Wouter Leenders van de Loij, die op 
21 juni 1703 voor de schepenen een verklaring aflegt over de 
kosten die hij heeft gemaakt nadat het huisje op nieuwejae-
rsdagh 1689 door storm is omvergewaaid57, waer onder een 
koij en vijff schaepen waeren doot gevallen ende meer ande-
re gequetst en groote schaeden aen meubilen en de huijsraet 
gehadt.

2.  Floris Antonis van Grevenbroeck, gedoopt Oirschot 
30 maart 1632, volgt IIIa.

3.  Johanna Catharina van Grevenbroeck, gedoopt Oir-
schot 8 november 1633, begraven Oirschot 30 april 
1712.

Jenne Catharina van Grevenbroeck maakt op 10 maart 1684 
haar testament voor notaris Heribert van Audenhoven58. Ze 
heeft een buitenechtelijke relatie met Peter van Andel, de 
gereformeerde secretaris van Oirschot, waaruit een dochter 
Petronella wordt geboren. Petronella woont op huize Cool-
mont, bij haar ooms en tantes. Vaandrig Willem van Wintelroij 
en gerechtsbode Francois van der Hulpen leggen op verzoek 
van Daniel de Swarte op 21 aril 1699 een verklaring af voor 
notaris Jacob van Nahuijs59. Ze attesteren dat ze bij Coolmont 
zijn geweest om Petronella van Andel, de geliefde van Daniel, 
te spreken, maar door Petronella’s oom Peter en tante Louisa 
zijn weggestuurd. Uit de relatie met Daniel wordt een dochter 
Catharina Maria (gedoopt Oirschot 25 september 1700) gebo-
ren. Petronella van Andel overlijdt in het kraambed, en wordt 
begraven in de kerk van Oirschot op 10 oktober 1700. Juffr. 
Jenne van Grevenbroek B(oven de 16 jaar) Catharina Maria 
de Swart o(nder de 16 jaar) wonen in 1706 op de Kerkhof60. Op 
16 februari 1710 verklaren de schepenen van Oirschot ten be-
hoeve van juffrouw Johanna Catharina van Grevenbroeck als 
grootmoeder van Catharina Maria doghtere Daniel de Swart, 
als dat de selve juffrouw van Grevenbroeck haer voornpte 
nightie Catharina Maria in haer op en de toesight heeft, en 
het selve kint onderhout in cost ende kleederen, soo dat be-
hoort61. De attestatie is nodig om een jaarlijkse som van 70 
gulden uit een vordering van 2000 gulden op het corpus van 
Moergestel te claimen.
Op 1 april 1705 wordt juffrouw Johanna Catharina van Greven-
broeck voor de schepenbank gedaagd door Perijntje de we-
duwe van Henrick de Roij, winkelierster, vanwege veele ende 
verscheijde specerijen ende alderhande winckelwaeren62. 
De schuld bedraagt 154 gulden 11 stuivers en 8 penningen. De 
eiseres, als wesende eene weduwe ende niet hebbende als 
haere handen ende een clijn winckeltje, waer mede voor haer 
ende haer kint den cost moet winnen, is door de achterstalli-
ge schuld van de juffrouw geraeckt buiten crediet, dat bij de 
cooplieden geene waeren meer can becomen ende over hae-
re eijgene schulden inde welcke ter saecke van het groot bor-
gen der gedaeghde is vervallen costen ende schade staet te 
lijden. Op 6 juli 1711 verleent juffrouw Johanna Catharina van 
Grevenbroeck procuratie aan Willem Snellaerts om van Nor-
bert den Hertoge uit Londerseel 500 gulden te vorderen ter 
saecke van lant paght weijde huere. In het testament van mr. 
Petrus van Andel wordt Johanna Catharina bedacht met een 

legaat van tweeduizend gulden in obligatie die na haar dood 
zal vererven op haar dochter. Omdat de dochter omtrent een 
jaer naerden testateur overleden is, terwijl haar moeder altijt 
haer dogter soo lange sij leefde met haer man heeft moeten 
bij haer houden en alimenteren als oock hun kint nu tot laste 
van haer is, ende bij haer moet werden versorgt opgevoet 
en onderhouden verzoekt ze schepenen om negenhonderd 
gulden uit de obligatie, die ten laste staat van het corpus van 
Moergestel63. De vader van het kind heeft Oirschot al ruim zes 
jaar daarvoor verlaten en is naar Zeeland vertrokken. De on-
derhoudskosten van haar kleinkind komen op jaerlijcx meer 
als 100 guldens. In haar verzoekschrift beschrijft Johanna Ca-
tharina zichzelf als wesende van een seer eerlijcke genereuse 
en noble familie, sijnde een out caduck vrouws persoon.
In 1712 verzoeken Geraert van Heumen en Francis Verheijen, 
als gestelde executeurs en momboirs over juffrouw Catharina 
Maria de Swarte als erfgename van haar grootmoeder Juf-
ferouw Johanna Catharina van Grevenbroeck, de schepenen 
om seecker gedeelte in een boven huisinge en hoff van het 
huis Coolmont, met bijbehorende landerijen, te mogen verko-
pen omdat de naerlatenschap en boedel wert bevonden be-
last te sijn met verscheijde schulden, soo van renten, cheijns-
sen, paghten, dorpslasten en hantschulden wel tusschen 
de vijff en seshondert gulden. Maria van der Burgh en ds. de 
Swart, grootmoeder paternel ende oom paternel van Cathari-
na Maria, die te Middelburg wonen, doen afstand van de nala-
tenschap64. De schepenen stemmen op 26 december 1712 met 
het verzoek in65. Na haar dood worden zowel haar mobile als 
in mobile goederen door de schepenen geïnventariseerd66. 
Sr. Geraert van Heumen, juffrouw Catharina Toelia Verreijt, 
zijn huisvrouw, en de heer Francis Verheijen treden op als exe-
cuteuren-testamentair. De inventaris beslaat zestien folio’s.

4.  Louisa van Grevenbroeck, gedoopt te Oirschot op 9 
oktober 1635, sterft zonder wettige geboorte na te la-
ten, begraven Oirschot (in de kerk) 6 september 1703.

Louisa maakt vier dagen voor haar begrafenis haar testament 
voor notaris Heribert van Audenhoven67. De prisatie68 van de 
parceelen van erffgoederen aghtergelaten en metterr doot 
ontruimt door juffrouw Louisa van Grevenbroeck, gelegen on-
der de herdgangen van de Kerkchof en Notel, vindt plaats op 
22 oktober 170369.

5.  Frederik Antonis van Grevenbroeck, gedoopt Oirschot 
18 november 1637, heer van Oignies (d’Eugnije) in He-
negouwen, kapitein in dienst van de Koning van Span-
je, ongehuwd overleden Gent 29 oktober 168970.

Frederik is kapitein in het regiment van zijne excellentie de 
heer graaf van Horne, graaf van Bassignij en baron van Boxtel, 
en gouverneur van het land van Gelder71. Op 20 maart 1690 
verlenen de kinderen van Jonker Antonis van Grevenbroeck 
authorisatie en procuratie aan Heribertus van Audenoven, 
licentiaat in de rechten, omme sich te transporteren naer 
de stadt Gent, de Stadt Bergen in Henegau en daer ontrent, 
omme in henne name en van hennen twegen de erfenis en 
effecten die zij hebben geërfd van wijlen de Wel Ed. Heere 
Frederick van Grevenbroeck, henne broeder saliger, te liqui-
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deren72. Op 8 mei 1690 doen Jonk. Jacobus Petrus van Gre-
venbroeck, Jouffr. Jenne Catharina sijn suster mette voord-
re susters en broeder voor het collateraal aangifte van het 
overlijden van hun broer jonker Frederik, Capitijn Maijour 
onder den Coninck van Spaigne in dienst aldaer gestorven73. 
De broers en zusters geven op 22 september 1700 procuratie 
aan Monsieur Wouter van Elmpt om van henne pachters en 
huerlingen d’incomsten van de heerlijckheden van Denijs en 
la Fontaine te innen en de goederen te inspecteren74. Wouter 
van Elmpt krijgt ook nog opdracht van de erven van jonker 
Frederick om een hoeve met landerijen, groot omtrent 18 
bunders, gelegen tot Est en Brij tussen de steden Qeusnoij en 
Valensijn, te verkopen75.

6.  Wernerus Cornelis, gedoopt Oirschot 13 december 
1639.

7.  Cornelis Francoijs van Grevenbroeck, gedoopt Oir-
schot 1 januari 1642.

Cornelis maakt op 1 oktober 1663 zijn testament voor notaris 
Johan van Oeckel76. Hij legateert aan zijn broer Floris, en aan 
zijn zusters Jenne Catharina en Louisa. In 1687 is hij luitenant 
in dienst van de prins van Oranje77. Op 14 december 1699 ce-
deren zijn broer en zusters als erfgenamen een obligatie van 
100 gulden ten laste van de gemeente van Oirschot uit de na-
latenschap van hun broer aan Daendel Henrick van Roij78.

8.  Peter Jacob van Grevenbroeck, gedoopt Oirschot 30 
augustus 1644, begraven Oirschot 1 februari 1704, 
volgt IIIb.

9.  Helena van Grevenbroeck, gedoopt (als: Helena Poste-
lina) Oirschot 2 december 1646.

10.  Juffr. Maria Anna79 van Grevenbroeck, gedoopt Oir-
schot 2 maart 1649, sterft zonder wettige geboorte 
na te laten, begraven Oirschot (in de kerk) 26 oktober 
1711.

Zij woont lange tijd in Aarle-Rixtel. Juffrouw Anna Maria raakt 
in conflict met haar ed. heer broeder ende juffr. Haer ed. sus-
ters en neeffven ende nichten over de nalatenschap van hun 
ouders. Voordat een proces daarover bij de Raad van Brabant 
wordt voorgezet, sluiten de partijen op 19 april 1698 daarover 
een akkoord80. Hendrick Verbeeck uit Aerle en Hendrick Ga-
briels Weijts uit Gemert treden op als haar vertegenwoordi-
gers81. In 1711 woont zij bij haar zuster op Coolmont. Juffrouw 
Johanna Catharina verklaart op 17 juni 1711 voor de schepe-
nen haar zuster wel te kennen en haer daegelijcx te sien ver-
keeren en heel aan de behoeftige kant is82. 
Zij is tweeling met:

11.  Jonker Johan Antonij van Grevenbroeck, gedoopt Oir-
schot 2 maart 1649, overleden Mechelen sonder wetti-
ge geboorte naergelaten te hebben, begraven Meche-
len 28 mei 1697.

Hij is cornet in Spaanse dienst onder bevel van de graaf de 
Merode, markies van Deijnse. Jacobus van Nahuijs stadhou-
der, Bartel Buckincx en Jan Aert Hermans, schepenen ver-
klaren op 20 juni 1697 ter instantie en requisitie van Jonkr 
Jacobs van Grevenbroeck en Jouffrouwe Jenne Catharina van 
Grevenbroeck mette voordere susters als erffgenamen dat 

de jonker is overleden, en taxeren zijn erfgoederen onder Oir-
schot op een somma totalis van 30 gulden en 10 stuivers83.

IIIa. Floris Antonis van Grevenbroeck, junior, gedoopt Oir-
schot 30 maart 1632, heer van Lafontaine, trouwt Christi-
na Petronella Dorothea Bierkens. Jonker Floris hertrouwt 
Adriana Poelaert84.

Floris treedt op Schietensdag 1654 op 22-jarige leeftijd toe 
tot het gilde St. Sebastiaan, en wordt meteen tot hoofdman 
gekozen85. Toch woont hij niet lang in Oirschot. De schepenen 
van Oirschot verklaren op 7 oktober 1707 dat de juffrouwen 
Johanna Catharina van Grevenbroeck en Maria Anna van Gre-
venbroeck, beijde alhier binnen dese vreijheijt van Oirschodt 
op het huijs van Coolmont wonende sijn de eenigste susters 
int leven jor. Flrois van Grevenbroeck zalr.86. Ze voegen er aan 
toe: sonder dat wij weeten off gehoort hebben dat van den 
selven jor. Floris meer susters off susters kindt off kinderen 
in leven sijn. De beide zusters verlenen vervolgens procuratie 
aan Sr. Adriaen van Waerlen tot het ontfangen van soodanig-
he som van penningen als haer comparanten achtergelaeten 
sijn bij uijterste wille van juffr. Adriaena Poelaert laest wed. 
van den voorn. Jor. Floris Haestrigth van Grevenbroeck87. Ken-
nelijk hebben de zusters van Jonker Floris geen contact met 
hun nicht Elisabeth, die in Nederlands Indië woont.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Antonius Tuldericus, gedoopt Oirschot 19 maart 1661.
2.  Elisabeth Floris Haestregt van Grevenbroeck, ge-

doopt Dordrecht 28 april 1662, begraven Rotterdam 
30 augustus 1720 (Grote kerk eijge kelder; 4 uren be-
luijt; Leuvehaven), trouwt Batavia 11 juni 1686 Willem 
van der Lely, geboren Delft 15 november 1661, onder-
koopman van de Verenigde Oostindische Compagnie 
ter kamer Delft, overleden Rotterdam 24 december 
1732, zoon van Adriaen Sijbrandsz van der Lely (op-
per-boekhouder en kassier van de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie) en Maria van Assendelft.

3.  Ortgijso, gedoopt Dordrecht 17 november 1663.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Joannes Baptista van Grevenbroeck. 

Jonker Jan Baptista bezit een leenhoeve, geheten het Hof van 
Obbergen, gelegen te Weesrode onder de parochie van Wol-
vertem en Londerzeel88. Zijn erfgenamen, ooms en tantes Van 
Grevenbroeck, geven op 2 april 1698 opdracht aan Norbert de 
Hertogh, de pachter van de hoeve, om deze voor de Leenho-
ve van Dieleghen onder Wolverthe te verheffen ten behoeve 
van hun zuster Juffr. Johanna Catharina van Grevenbroeck89. 
Bovendien verlenen zij Johanna Catharina machtiging om een 
achterstallige pachtschuld van 1491 guldens 7 stuivers en 8 
penningen te gaan innen90.

IIIb. Jonker Peter Jacob van Grevenbroeck, gedoopt Oirschot 
30 augustus 1644, schepen, begraven Oirschot 1 februari 
1704, trouwt Maria Court, overleden Leiden 11 mei 1756.

Zij maken op 15 september 1701 hun testament voor notaris 
Heribert van Audenhoven91. Jonker Peter Jacobus van Greven-
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broek is tussen 1680 en 1703 lid van het corpus van Oirschot. 
Hij overlijdt in functie als gezworene. Juffr. Maria Court wed. 
jonr. Grevenbroek B. Anthony de soon wonen in 1706 nog 
op huize Coolmont, met juffr. Jenne van Grevenbroeck, hun 
schoonzus en tante, en Catharina Maria de Swart, de klein-
dochter van Jenne. Als weduwe heeft Maria een buitenech-
telijke relatie met Jan Bartels van Gestel. Diens moeder, De-
liaen weduwe van Bartel van Gestel, gaat op een avond naar 
huize Coolmont en smeekt haar zoon om naar huis te komen. 
Zij krijgt woorden met juffrouw Court, waarop Jan het huis 
uitkomt en zijn moeder, staende op de brugge voor ’t huijs 
van boven neder in de omgragt van t huijs in het water smijt. 
Hij laat haar gewoon in het water liggen, en Deliaan moet 
door omstanders uit de gracht geholpen worden92. Enige tijd 
daarna vordert Jan van Gestel 150 gulden van zijn moeder, en 
voegt haar toe: soo gij het niet en hebt, gaet het bij een an-
der leenen, ik moet het dogh hebben off ik zal u soo duijvels 
langs u leijff komen. Zijn moeder wendt voor geld te gaan le-
nen, maar komt terug en zegt tegen haar zoon: ik kan nergens 
geen gelt bekomen, die haar daarop aanvliegt en met een 
hacx naar haar slaat. Op het geschreeuw van moeder komt 
een hoop volk af, en Jan vlucht naar Coolmont (het huis van 
juffrouw Court). Hij komt terug met een roer (geweer) en be-
gint op degenen die zijn moeder ontzet hebben te schieten, 
dogh bij alle geluck heeft het roer gekest. Zijn moeder be-
klaagt zich bij de drossaard over de affaire93.
Maria Court, weduwe van Pieter Jacobus van Grevenbroeck, 
wonende te Orschoodt in Meyerrye van den Bosch, gaat op 8 
april 1706 voor de predikant in Leiden in ondertrouw met de 
greindroger Johannes Le Febvre, uit de Loijerstraat. Bij haar 
ondertrouw wordt Maria vergezeld door Janneke Isaaks, haar 
meuij, wonende in de Westhavenstraat, en door Sara Rotti, 
haar goed bekende, wonende in de Loijerstraat. Ook na dit 
huwelijk verblijft Maria nog regelmatig in Oirschot op Cool-
mont. In 1713 verhuurt Maria Court huize Coolmont voor acht 
jaar aan Jan Henrix van Roij94. Op 7 juli 1717 verklaren notaris 
Mr. Heribertus van Audenhoven en Sr. Johan van Kerckoirle 
op verzoek van juffrouw Maria Court weduwe van wijlen jon-
ker Petrus Jacobus van Grevenbroeck als moeder en voogdes 
van haar zoon jonker Anthonij waer en waeraghtich te wesen 
ende hen respetive seer wel kennelijk te zijn dat jonker Fre-
derik van Grevenbroeck in zijn leven Heere van Deugnys les 
Fonteijnes en capiteijn ten diensten van sijne catolijcke ma-
jesteit van Spanien de gerechten en wettigen broeder van 
was van jonker Petrus Jacobus, en dat jonker Frederik zonder 
wettige nakomelingen is overleden95. Van Audenhoven voegt 
daaraan toe dat hij den selven huijse en de familie als advo-
caet ende notaris lange jaeren herwaerts heeft bedient ge-
hadt. Ten behoeve van jonker Antony verklaren de schepenen 
op 2 september 1720 dat Petrus Jacobus van Grevenbroek, 
des Requirants vader, sijnde komen afflijvigh te worden, en 
alhier begraven opden eersten februarij 17c en vier, volgens 
het dootboek van de coster daerop nagesien, en dat jonker 
Antonij de universele erfgenaam is96.
Het huis Coolmont wordt lange tijd verhuurd, onder andere 

aan Jan Hendrix van Roij, die door de schepenen op 16 okto-
ber 1726 wordt veroordeeld tot betaling van 24 gulden 5 stui-
vers en tien penningen aan Sr. Johan Le Febvre, wegens huere 
van voorlijff, en 280 vaten rogge en 14 vijmen dakstroo als ge-
bruiker van de goederen genaemt Coolmont97.
In 1744 keert Maria, samen met haar man, met een attestatie 
uit Leiden naar Oirschot terug. Zij blijven echter in Leiden ko-
men, waar ze beiden overlijden. Jan le Febre wordt begraven 
in de Hooglandse kerk tussen 9 en 16 maart 1748.

Uit dit huwelijk:
1.  Antonis Peter van Grevenbroeck, volgt IV.

IV.  Antony van Grevenbroeck, wijnkoper in Leiden98, dros-
saard van Oirschot, overleden Oirschot 18 maart 1753, be-
graven Oirschot 24 maart 1753. Antony vertrekt met zijn 
moeder naar Leiden, waar zij wonen bij de drogerij van zijn 
stiefvader. In Leiden treden zij toe tot de Nederduits ge-
reformeerde kerk.

Antony trouwt (1) ondertrouw Leiden 14 maart 1720 (getuige: 
Johannes Le Feber, sijn aenbehuwde vader) met Johanna van 
Aalswijk, weduwe van Aarnout van Rijckel, die woont op de 
Rijn bij de Aelmarckt, begraven als huijsvrouw van Anthonoij 
van Grevenbroeck, buijten (Leiden) te Oegstgeest 15 juli 1724, 
dochter van Aarnout van Aalswijck en Maria de Bruijn. 
Antony trouwt (2) Catharina Rodesteijn, gedoopt Leiden 22 
september 1697, overleden Voorburg 30 maart 1768, dochter 
van Abraham Rodestein en Barbara Provoost.
Zij gaan op 23 mei 1726 in ondertrouw en wonen op de Oude 
Rijn. Antony van Grevenbroeck en zijn vrouw Catharina Ro-
desteijn krijgen op 25 maart 1736 van de gereformeerde 
gemeente in Leiden een attestatie voor hun vestiging in Oir-
schot99. Antony is ouderling van de gereformeerde gemeente 
in Oirschot100. Hij woont op huize Coolmont (Kerkhof nummer 
208101), dat hij in 1737 laat verbouwen door Francis de Croon de 
jonge102. Zijn dienstmeid is Alida van Loenen, die in Oirschot 
overlijdt op 2 februari 1762103. Op zondag 30 december 1736 ’s 
avonds tussen 8 en 9 uren wordt de heer Antony van Greven-
broeck in het steenstraatje met slijk bekogeld. Hij krijgt een 
goede partije (slijk) op sijn ringh. Als hij ziet hoe een onbeken-
de persoon met zijn hand naar de grond reikt, pakt hij hem bij 
de kraag, terwijl hij op de deur van het huis van Cornelis Snel-
laers klopt. Hendrina, de huisvrouw van Snellaers, doet open. 
Van Grevenbroeck vraagt of iemand de diender kan halen. De 
dader wiens handen swart van slijck waren gaat bij het vuur 
zitten. Als Hendrina een eijntje keerse wil aansteken ziet hij 
zijn kans schoon en weet het huis te ontvluchten. Hendrina 
heeft Ariaen (Arike) Cornelis Ariaans van Hoogeloon herkend, 
dat in Peer Joordens huis woont, en wel meer baldadigheden 
op zijn kerfstok heeft104.
In 1737 sluit de heer van Oirschot, Jacob Dirck Sweerts de 
Landas, voor notaris Bourcourt in Den Haag een contract met 
Antony van Grevenbroeck, waarin de laatste de functie van 
drossaard van Oirschot aanvaardt. Als drossaard ontvangt 
Antony een jaartraktement van vierhonderd gulden105. Dat is 
vijftig gulden méér dan zijn voorganger. In een speciaal hier-
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voor belegde vergadering verklaart de heer van Oirschot in 
1743 dat drossaard van Grevenbroeck, in overeenstemming 
met het in 1737 voor notaris Bourcourt in Den Haag aange-
gane contract, zijn functie per 1 april heeft neergelegd106. Hij 
overlijdt op Coolmont in 1753. Op 9 augustus 1754 worden op 
verzoek van zijn weduwe voor de collaterale successie zijn 
vaste onroerende goederen getaxeerd107. Deze bestaan uit 
een huijs gent. Coolmont, hoff en aengelagh, met de annexe 
saij en waijlanden aen malkandren gelegen onder den hert-
ganck van der Kerckhoff, en percelen teulland, heide en hooi-
land. De totale waarde bedraagt 520 gulden 6 stuivers 4 pen-
ningen.
Het huis Coolmont wordt in 1756 verkocht aan Joost van 
Erp108. Op 31 oktober 1763 krijgt de weduwe van Antony van 
Grevenbroeck een attestatie van de kerkeraad voor haar 

vestiging elders. Zij overlijdt te Voorburg op vrijdag voor 
Paaschen 1768109.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Maria van Grevenbroeck, gedoopt Leiden (in de Mare-

kerk) 1 januari 1721, begraven Oirschot 25 april 1748.
 Haar doopgetuigen zijn haar grootouders van moe-

ders kant. Zij woont in 1740 bij haar grootmoeder in 
de drogerij in de Loijerstraat als ze op 3 december van 
de kerkenraad een attestatie krijgt voor haar vertrek 
naar Oirschot.

2.  ‘t kint van Anthonij van Grevenbroek, begraven Oegst-
geest 1 april 1722.

3.  ’t kint van Anthonij Grevenbroeck, begraven Leiden 
(Hooglandse kerk) tussen 16 en 19 februari 1724.  <<
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Portret

Elisabeth Domburg, geboren Zwammerdam 22 maart 
1854, overleden aldaar 2 april 1935, dochter van Willem 
Domburg en Jansje van Dam, trouwt Zwammerdam 13 
juni1878 Jacob Duinker, geboren Den Helder 4 maart 1853, 
veehouder, overleden Zwammerdam 7 oktober 1924, zoon 
van Pieter Duinker en Ike Goedkoop.
Jacob Duinker wilde ‘iets heel iets anders dan in zijn familie 
gebruikelijk was’ en koos voor het boerenbestaan in plaats 
van de gebruikelijke zeevaart. De reden van zijn komst 
naar Zwammerdam is mij niet duidelijk. In 1896 neemt hij 
het boerenbedrijf van Bets’ vader over. Deze boerderij, 
waar later nog zoon Piet woonde en werkte, is in 1994 ge-
sloopt.
Uit dit huwelijk:
1.  Ike, geboren Zwammerdam 15 oktober 1879, overleden al-

daar 16 februari 1885.
2.  Jansje, geboren Zwammerdam 28 augustus 1881, overle-

den aldaar 1 maart 1882.

3.  Jansje (Jans), geboren Zwammerdam 11 juli 1883, overle-
den Kamerik? in 1975.

4.  Pieter, geboren Zwammerdam 12 juli 1885, overleden al-
daar 7 maart 1890.

5.  Ike, geboren Zwammerdam 15 oktober 1888, overleden 
Zevenhuizen 29 december 1981.

6.  Willemina Pieternella (Mien), geboren Zwammerdam 28 
januari 1891, overleden aldaar 9 september 1963.

7.  Pieter Johannes (Piet), geboren Zwammerdam 21 augus-
tus 1893, overleden Bodegraven 14 november 1984.

De kinderen op de derde foto zijn de eerste Ike en het 
tweede Jansje. Deze foto is gemaakt in het najaar van 
1883. De maker is onbekend.

Ruud Poortier

Het portret van Jansje van Dam staat op pagina 219.

Jacob Duinker en Elisabeth Domburg
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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

Toon van Gestel opent, voor de laatste maal, op onnavolgbare 
wijze de vergadering met een korte voordracht.
De vergadering stemt in met het jaarverslag 2016, de jaarre-
kening 2016 en de aanpassing van het contributiesysteem.
De samenstelling van het hoofdbestuur is gewijzigd. Toon van 
Gestel is als voorzitter opgevolgd door Peter de Bruin die al lid 
van het bestuur was. John Boeren is herbenoemd als lid. Mo-
nique Plat en Heimen Hooijer nemen afscheid als bestuurslid. 
Toon van Gestel bedankt beiden voor de inzet gedurende hun 
bestuursjaren. Ten slotte bedankt Peter de Bruin Toon van Ge-
stel voor de vele door hem in gang gezette veranderingen.
De nieuwe voorzitter houdt een inleiding waarbij hij een 
schets geeft van de huidige situatie. Hij vraagt om een reactie 
van de afdelingsbesturen vóór 1 juni. Op basis van de gelever-
de input zal het hoofdbestuur een discussienotitie opstellen.

Differentiatie lidmaatschap

Met ingang van 2018 heeft elk lid de keus uit twee mogelijk-
heden:
1.   Lidmaatschap plus gedrukte Gens Nostra, kost € 46 per 

jaar (bij automatische incasso €45).
2.   Lidmaatschap plus Gens Nostra, alleen te lezen via onze 

website en niet downloadbaar, kost € 36 per jaar (automa-
tische incasso verplicht).

U wordt verzocht een keuze te maken en die voor 1 september 
kenbaar te maken op één van de volgende manieren. Indien u 
niets doet of na 1 september reageert, verandert er niets en 
blijft u Gens Nostra gewoon in de bus krijgen.
1.  Via de website:
a.   Ga naar www.ngv.nl kies voor: Inloggen Mijn NGV 

[rechts-boven] en log in met uw lidnummer (staat op adres-
label GN) en wachtwoord.

b.   Volg in het kader "Mijn NGV" de instucties om uw keuze 
kenbaar te maken.

2.  Via e-mail:
Stuur voor 1 september een e-mail met alle onderstaande ge-
gevens naar ledenadministratie@ngv.nl
Aanhef; Voorletter(s); Voorvoegsel; Achternaam;
Adres: Postcode: Woonplaats;
Lidnummer; E-mail; IBAN:
Automatische incasso: Ja. Digitale Gens Nostra: Ja.
3.  Per brief:
Indien u niet over een e-mailadres beschikt kunt u boven-
staande gegevens op papier zenden naar NGV-ledenadminis-
tratie: Postbus 50, 3980 CB Bunnik.

Nieuw Verenigingscentrum

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we druk bezig om van 
Weesp te verhuizen naar Bunnik. Ons nieuwe adres is: Kos-
terijland 3, 3981 AJ Bunnik, postadres: Postbus 50 3980 CB 
Bunnik. Website: www.ngv.nl, e-mail: info@ngv.nl, telefoon: 
085-105-1199.

Openingstijden: elke donderdag (met uitzondering van feest- en 
gedenkdagen) en elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 
tot 16.00 uur. Op woensdag alleen na afspraak. De toegang is 
gratis, voor iedereen.

Bereikbaarheid
Trein: Sprinter Utrecht-Rhenen, uitstappen station Bunnik. 
Vanaf het station loopt u in een kleine tien minuten naar Kos-
terijland 3.
Bus: Met Bus 41, vanaf Utrecht (platform D5), stapt u 
uit op 50 meter van het VC, halte Kosterijland.
Auto: Met de auto, vanaf de A12, richting Bunnik en Kosterij-
land volgen en bij Jumbo Golf rechtsaf.

Arie van Herk

Korte impressie van de Algemene Vergadering op 22 april 2017

http://www.ngv.nl
mailto:ledenadministratie@ngv.nl
http://www.ngv.nl
mailto:info@ngv.nl
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HARMEN  SNEL

De postume vader in de geboorteakte van de Burgerlijke Stand 

Het ‘geval’ Spitteler

Dat kinderen worden aangegeven waarvan de vader al is overleden, is een 
gegeven dat de meeste genealogen wel eens zullen zijn tegenkomen. Wettelijk is 
het zo dat een kind geboren binnen tien maanden na het overlijden van de vader 
nog steeds zijn wettig kind is. In veel gevallen werden de kinderen, zowel jongens 
als meisjes, vernoemd naar die overleden vader.
Dat er daarnaast, een heel andere situatie, trouwlustigen bij hun huwelijk worden 
vergezeld door hun ‘vader’ terwijl die vader aantoonbaar al lang was overleden, is 
iets dat ook voor komt. Dit, vooral stadse, fenomeen werd veroorzaakt door het 
feit dat er minder papieren hoefden te worden opgemaakt voor het te sluiten 
huwelijk als er een vader verscheen. Ook al deed die maar alsof hij de vader was.1
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Een wel heel aparte variant op dit thema is de aangifte waar-
bij de vader aantoonbaar al (veel) langer was overleden dan 
de wettelijke termijn van tien maanden voorschreef. Nog er-
ger, als uit die aangifte bleek dat de man nog gezond en wel in 
leven zou zijn.
In dit laatste geval moeten wij genealogen namelijk aantonen 
dat er geen sprake kon zijn van een dubbelganger, en het kan 
wel eens lastig zijn om dat hard te maken. Zeker als de opge-
voerde vader een algemeen gangbare naam droeg.

Het ‘geval’ Spitteler

We zochten naar het huwelijk van Jan Hendrik Spitteler en 
Catharina Jacoba Laret. Het leek een eenvoudige vraag. Een 
huwelijk kon niet gevonden worden in de tafels van de Burger-
lijke Stand van Amsterdam en ook niet via www.wiewaswie.nl.
In 1819 werd in Amsterdam een Jacobus geboren, zoon van 
Jan Hendrik Spitteler, boommakersknecht van beroep, en zijn 
echtgenote Catharina Jacoba Laret. Het kind werd geboren in 
een armoedig milieu. De vader was knecht bij een boommaker, 
een man die zowel de lange houten palen die havendelen afslo-
ten als vaarbomen voor kleinere schuitjes maakte, en kon niet 
schrijven. Zijn vrouw kon met moeite een handtekening zetten 
en samen woonden zij in het overwegend arme noord-oostelij-
ke deel van de stad. Precies het gedeelte waar ook de meeste 
zeelieden woonden en de meeste scheepswerven waren.
Het huwelijk van Jan Hendrik Spitteler en Catharina Jacoba 
Laret bleek inderdaad niet te vinden. Waarschijnlijk omdat er 
nooit een huwelijk was gesloten. Een in Amsterdam niet on-
bekend fenomeen.2

Toch was er wel wat bekend bij de vraagsteller. De vader van 
de in 1819 geboren Jacobus, Jan Hendrik Spitteler, was op 18 
februari 1820 in Amsterdam overleden. Alle gegevens klop-
ten, leeftijd 43 jaar, geboren in Amsterdam, beroep, adres en 
echtgenote klopten ook. Tevens was duidelijk dat de moeder 
Catharina Jacoba Laret in 1800 met Anthonij Wessels was 
getrouwd en dat zij tussen 1800 en 1808 samen vijf kinderen 
kregen.
Er was een Jan Hendrik Spitteler, precies geboren in het goe-
de jaar 1777, maar hier begonnen de problemen.3 Deze Johan 
Hendrik trouwde in 1797 met Elisabeth Duijf en na een echt-
scheiding in 1803 opnieuw met ene Gesina Huetink. Uit het 
tweede huwelijk volgden twee jong overleden zoontjes, alle-
bei Jan/Johannes Bernardus genaamd.
Gezien het niet te vinden huwelijk zou deze Jan Hendrik Spit-
teler best een ‘doorstart’ gemaakt kunnen hebben met Catha-
rina Jacoba Laret. Een huwelijkssluiting na 1808 ergens anders 
leek niet logisch. Voor opname in één van de legeronderdelen 
van Napoleon na 1805 - toen zijn tweede zoon uit het huwelijk 
met Gesina Huetink werd geboren - was hij al rijkelijk oud. Het 
kon natuurlijk wel, maar zou Catharina Jacoba Laret met een 
paar kleine kinderen uit haar eerste huwelijk haar ‘vriend’ op 
zijn legerreizen volgen en dan ergens anders trouwen? Nog-
maals, dit scenario is mogelijk maar niet waarschijnlijk.

Maar als Jan Hendrik Spitteler, de vriend en niet de echtge-
noot van Catharina Jacoba Laret, dezelfde is als de echtge-
noot van Gesina Huetink is een niet te vinden huwelijk eigen-
lijk heel begrijpelijk. Als hij nog met Huetink was getrouwd, 
kon hij helemaal niet trouwen met de in 1809 weduwe gewor-
den Catharina Jacoba Laret. Maar niets belette hen natuurlijk 
om samen te wonen en kinderen te krijgen.
Dit scenario is helemaal niet vreemd in Amsterdam in de 
Franse Tijd en kort daarna. Een kleine 20 % van alle in de be-
ginjaren bij de Burgerlijke Stand aangegeven geboren kinde-
ren waren kinderen van of ongehuwde moeders, of ongehuw-
de ouders die samenwoonden of vondelingen. En bewijzen 
van een wettig huwelijk werden nooit gevraagd!

De ‘cold case’ opgelost! Of toch niet ...?

Het was enerzijds allemaal heel duidelijk. Er was in Amster-
dam in het derde kwart van de achttiende eeuw maar één ge-
zin Spitteler. Hoewel de verschrijvingen van de achternaam 
wel wat problemen opleverden, was dat in elk geval duidelijk. 
Er kon dus ook geen tweede Jan Hendrik zijn, en al helemaal 
geen twee Jan Hendrik-ken die allebei omstreeks 1777 in Am-
sterdam werden geboren. De Jan Hendrik die duidelijk uit dit 
‘oer-gezin’ stamde, was eerst getrouwd met Elisabeth Duijf, 
na een echtscheiding hertrouwd met Gesina Huetink en na 
twee kinderen bij zijn wettige echtgenote samenwonend met 
de weduwe Catharina Jacoba Laret. Bij zijn eerste onder-
trouw werd hij geassisteerd door zijn moeder, waarmee de 
verbinding naar het oergezin bewezen wordt. Hoe Jan Hen-
drik Spitteler en Catharina Jacoba Laret elkaar hebben leren 
kennen is ook duidelijk. Jan Hendrik’s zus Dirkje was al in 1795 
getrouwd met Catharina Jacoba’s broer Jacobus Laret. Jan 
Hendrik knoopte dus een relatie aan met de zus van zijn zwa-
ger. En met de dood van Jan Hendrik Spitteler in 1820 was een 
eind gekomen aan zijn, nog getrouwd met Huetink en intussen 
een relatie hebbend met Laret, driehoeksrelatie.

Echter ... er kwam een klein kinkje in de genealogische kabel, 
lees genealogische bewijsvoering.
Gesina Huetink beviel in op 9 oktober 1821 van een zoon Lo-
dewijk. De geboorteaangifte in de registers van de Burgerlijke 
Stand is opmerkelijk. De geboorte vond plaats in het Binnen-
gasthuis en werd dus aangegeven door de aldaar aangestelde 
vroedvrouw. Als moeder werd natuurlijk opgegeven Gesina 
Huetink, en als vader Jan Hendrik Spieteelder, militair.
Aangifte vanuit het Binnengasthuis omstreeks 1820 betrof 
normaal gesproken ofwel een ongehuwde moeder, ofwel 
een moeder waarvan de echtgenoot niet aanwezig kon zijn. 
Vanwege militaire - of zeegerelateerde activiteiten bij voor-
beeld.4 Deze aangifte paste precies in dat scenario. Het zou 
heel logisch zijn als de vader vanwege militaire verplichtingen 
niet aanwezig zou kunnen zijn en dus beviel de moeder in het 
ziekenhuis. Echter ... Jan Hendrik Spiteler/Spieteelder was al 
bijna 19 maanden daarvoor overleden.
Gesina Huetink werd tussen 1805 en 1814, maar waarschijnlijk 
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omstreeks 1811 /1812, verlaten door haar echtgenoot Jan Hen-
drik Spitteler. Het kan natuurlijk dat zij hem verliet, maar dat 
is hier om het even.
Catharina Jacoba Laret beviel op 4 oktober 1813 van een doch-
ter die naar haarzelf werd genoemd. De geboorte van dit kind 
werd niet aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Mogelijk was 
de precaire relatie van Jan Hendrik Spitteler daar debet aan. 
Daarna volgden kinderen in 1815, 1816 en 1819 waarbij Jan Hen-
drik Spitteler ‘netjes’ als vader en echtgenoot werd opgevoerd.
Gesina Huetink kreeg echter ook een buitenechtelijke re-
latie en beviel in oktober 1821 van haar zoontje. Gesina was 
officieel steeds wettig getrouwd gebleven en een kind, ook 
al was dat kind geboren uit een buitenechtelijke relatie, zou 
nog steeds het wettige kind van haar echtgenoot Jan Hendrik 
Spitteler zijn. Tenzij de verwekker, net als Jan Hendrik deed bij 
zijn vriendin, zich als vader zou aandienen en bij de burgerlij-
ke stand het kind als zijn kind zou aangeven. Waarom Gesina 
niet voor deze logische optie koos, blijft gissen. Mogelijk was 
de verwekker al weer uit het zicht verdwenen of vond hij het 
moeilijk om zich als vader te profileren bij het kind van een ge-
huwde vrouw. Of was hij mogelijk zelf gehuwd met een ander? 
In elk geval koos Gesina voor een ongebruikelijke gang van za-
ken. Ze ging naar het Binnengasthuis en werd daar tijdens de 
bevalling door een vroedvrouw geconfronteerd met de vraag 
wie de vader van het kind was. Zij gaf op dat de vader militair 
Jan Hendrik Spitteler/Spieteelder was. Het militair zijn van de 
vader verklaarde natuurlijk zijn afwezigheid. Hoe dan ook zou 
Jan Hendrik de wettige vader van haar kind zijn. Maar of zij 

zich dat nu wel of niet bewust was, haar wettige echtgenoot 
was al bijna 19 maanden dood! En het noemen van zijn naam 
als vader van haar kind was gewoon een leugen.

Gesina Huetink’s kind Lodewijk overleed helaas al heel jong, 
nog maar tien dagen oud. En dat is jammer, want als Lodewijk 
was blijven leven zou hij mogelijk zelf ook zijn getrouwd. En 
dan was ik wel heel benieuwd geweest welk verhaal er opge-
nomen zou zijn in de huwelijks bijlagen om de afwezigheid van 
zijn vader te verklaren. Maar dat is niet zo en dus moest ik zelf 
een oplossing bedenken. Ik hoop dat de lezers zich in deze 
verklaring voor dit bijzondere geval van een postume vader 
kunnen vinden.

Genealogie Spitteler

I.  Jan (Johan) Barend Spitteler, voor 1771 alleen vermeld als 
Jan Barens, geboren Lippstadt circa 1735, begraven Am-
sterdam (Karthuizer Kerkhof) als Jan Spieteler 23 decem-
ber 1787, trouwt (1) Amsterdam (Nieuwe kerk) 24 juni 1759 
Anna Wilhelm (Wilhelmijn), geboren Koblenz circa 1736, 
dochter van Christina Wildschut, trouwt (2) Amsterdam 
(Nieuwe Kerk) 6 september 1761 Caatje (Catharina) van 
Rijkom (Rijke, de Rijk, de Rijke etc.), gedoopt Amsterdam 
(RK Posthoorn) 13 juli 1737, begraven Amsterdam (Sint An-
toniskerkhof) 21 december 1804, dochter van Anthonij van 
Rijkom en Dirkje Sondorp (van Son). Zij ondertrouwt Am-
sterdam 11 september 1789 Jan Casper Roosenberg.
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Uit het tweede huwelijk:
1.  Dirk, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16 oktober 

1763, begraven Amsterdam (Sint Antoniskerkhof) 19 
februari 1765.

2.  Johannes, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 18 okto-
ber 1765, jong overleden.

3.  Elisabeth, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 18 novem-
ber 1768, begraven Amsterdam (Sint Antoniskerkhof) 
4 oktober 1772.

4.  Dirkje Spittieler/Spituler, gedoopt Amsterdam (Oude 
Kerk) 26 december 1771, trouwt Amsterdam 17 mei 
1795 Jacobus Laret (zie genealogie Laret, hiernaast).

5.  Jan Hendrik Spitteeler, volgt II.

II.  Jan Hendrik Spitteeler/Spieteelders, gedoopt Amster-
dam (Zuiderkerk) 2 maart 1777, boommakersknecht, over-
leden Amsterdam 18 februari 1820 , trouwt (1) Amster-
dam 20 augustus 1797 (gescheiden circa 1803) Elisabeth 
Duijf, geboren Amsterdam circa 1774, trouwt (2) Amster-
dam 5 juni 1803 Geesina Huetink, gedoopt Amsterdam 
(Zuiderkerk) 2 januari 1782, overleden Amsterdam 25 no-
vember 1828, dochter van Jan Huetink en Margaretha de 
Graaf.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Hannes Bernardus Spieteelders, geboren/gedoopt 

Amsterdam (Zuiderkerk) 23/26 februari 1804, be-
graven Amsterdam (Sint Antoniskerkhof) 20 maart 
1804.

2.  Jan Bernardus Spieteelders, geboren/gedoopt Am-
sterdam (Oude Kerk) 10/17 april 1805, begraven Am-
sterdam (Sint Antoniskerkhof) 21 juni 1805.

3.(!) Lodewijk Spieteelders, geboren Amsterdam 9 okto-
ber 1821, overleden Amsterdam 19 oktober 1821.

Genealogie Laret

I.  Willem Laret, gedoopt Amersfoort 9 oktober 1735, overle-
den Amsterdam (Buitengasthuis) 21 april 1799, zoon van Ja-
cobus Laret en Maijke Priem, trouwt Amersfoort 6 maart 
1774 Barnardina van Wijland, gedoopt Amersfoort 26 juli 
1743, begraven Amsterdam (Leidsche kerkhof) 1 mei 1796, 
dochter van Jacobus van Weijland en Geertruijd Sukkel.
Uit dit huwelijk o.a.
1.  Jacobus Laret, gedoopt Amersfoort 22 september 

1775, scheepstimmerman (gekocht poorter 14 oktober 
1803), overleden Amsterdam 4 april 1837, trouwt Am-
sterdam (Oude Kerk) 17 mei 1795 Dirkje Spituler, ge-
doopt Amsterdam (Oude Kerk) 26 december 1771, over-
leden Amersfoort 6 januari 1856. Hieruit nageslacht.
2.  Geertruij Laret, gedoopt Amersfoort 8 juli 1777, 

werkster, overleden Amsterdam (Werkhuis) 19 
maart 1830, trouwt Amsterdam 6 november 1808 
Cornelis van Est, gedoopt Amsterdam (RK Boom-
pje) 1 januari 1776, looiersknecht, overleden Am-
sterdam 12 oktober 1826, zoon van Jan van Es(ch) 
en Geertruij de Haart. Hieruit nageslacht.
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3.  Catharijna Jacoba, volgt II.
4.  Gerrerdus, gedoopt Amsterdam 13 januari 1785, be-

graven Amsterdam (Leidsche kerkhof) 5 april 1788.

II.  Catharijna Jacoba Laret, gedoopt Amersfoort 7 maart 
1779, werkster, overleden Amsterdam 11 februari 1855, 
trouwt (1) Amsterdam 18 mei 1800 Anthonij Wessels, ge-
doopt Amsterdam (RK Mozes en Aäron) 20 februari 1774, 
overleden/begraven Amsterdam (Leidsche kerkhof) 
25/29 januari 1809, zoon van Gerardus Wessels en Cor-
nelia Croes, heeft (2) een relatie met N.N., heeft (3) een 
relatie met Jan Hendrik Spitteler, gedoopt Amsterdam 
(Zuiderkerk) 2 maart 1777, boommakersknecht, overleden 
Amsterdam 18 februari 1820.

 Uit het eerste huwelijk, allen gedoopt Amsterdam (RK de 
Krijtberg):
1.  Jacobus, gedoopt 2 oktober 1800, begraven Amster-

dam (Leidsche kerkhof) 21 december 1800.
2.  Cornelis Wessels, gedoopt 23 januari 1802, tabakswer-

ker, boommaker, houtkoper, overleden Amsterdam 8 
februari 1869, trouwt (1) Amsterdam 21 augustus 1822 
Jansje Neupoort, geboren/gedoopt Amsterdam (Nieu-
we Kerk) 21/26 juli 1801, werkster, overleden Amster-
dam 18 juni 1840, dochter van Jan Neupoort en Catha-
rina Langeraat, trouwt (2) Amsterdam 3 februari 1841 
Catharina Kerner, geboren/gedoopt Amsterdam (Her-
steld Evangelisch-Luthers) 8/20 juli 1806, overleden 
Amsterdam 30 augustus 1855, dochter van Jan Hen-
drik Kerner en Catharina Mol, trouwt (3) Amsterdam 
19 juni 1856 Constantia Carolina de Vries, geboren Hil-
versum 18 juni 1811, overleden Amsterdam 7 mei 1884, 
dochter van Gerrit de Vries en Allegonda Wilhelmina 
de Hoogh. Uit het tweede huwelijk nageslacht.

3.  Jacoba Wessels, gedoopt 9 maart 1804, werkster, 
overleden Amsterdam 7 mei 1851, trouwt Amsterdam 
27 december 1844 Hendrik Jurriaan Karel, geboren 
Amsterdam 21 september 1820, sjouwer, werkman, 
overleden Amsterdam 11 maart 1873, zoon van Leen-
dert Karel en Magdalena Opperkamp. Hij hertrouwt 
Amsterdam 5 mei 1852 Johanna Adriana van Keulen.

4.  Franciscus Antonius Wessels, gedoopt 16 mei 1806, 
boommaker, overleden Amsterdam 19 juli 1885, 
trouwt (1) Amsterdam 24 februari 1830 Elizabeth Bo-
jen, gedoopt Amsterdam (RK Stadhuis van Hoorn) 21 
augustus 1807, overleden Amsterdam 27 april 1854, 
dochter van Rudolphus Bojen en Gertrudis Vasheim, 
trouwt (2) Amsterdam 15 februari 1854 Fransina Ker-
ner, geboren/gedoopt Amsterdam (Hersteld Evange-
lisch-Luthers) 22 maart/1 april 1804, overleden Am-
sterdam 6 mei 1865, dochter van Jan Hendrik Kerner 
en Catharina Mol. Weduwe van Roelof Andries. Uit het 
eerste huwelijk nageslacht.

5.  Antonius Cornelis Wessels, gedoopt 28 mei 1808, turf-
kopersknecht, pakhuisknecht, overleden Amsterdam 
22 november 1859, trouwt Amsterdam 20 december 

1837 Catharina Klijpool, geboren/gedoopt Amster-
dam (evangelisch luthers) 26/28 juli 1805, werkster, 
overleden Amsterdam 6 mei 1851, dochter van Jurrian 
Klijpool en Heijntje Zekat. Uit dit huwelijk geen nage-
slacht.

Uit de tweede relatie:
6.  Catharina Jacoba Laret, geboren Amsterdam 4 okto-

ber 1813, tabakswerkster, overleden Amsterdam 27 
november 1853, trouwt Amsterdam 5 oktober 1842 
Jan Dirk Selter, geboren Amsterdam 4 oktober 1816, 
kuipersknecht, sjouwer, werker van de handel, overle-
den Amsterdam 16 april 1889, zoon van Jan Dirk Selter 
en Johanna Broekhagen. Uit dit huwelijk nageslacht. 
Hij hertrouwt Amsterdam 30 augustus 1854 Maria 
Christina de Vos.

Uit de derde relatie:
7.  Johannes Bernardus Spitelers, geboren Amsterdam 11 

april 1815, sjouwer, overleden Amsterdam 30 juni 1851, 
trouwt (1) Amsterdam 17 augustus 1842 Dirkje Bode-
graven, geboren in de loop van 1813 in een onbeken-
de plaats, werkster, overleden Amsterdam 25 maart 
1850, dochter van Willem Bodegraven en Cornelia van 
der Lou, trouwt (2) Amsterdam 26 juni 1850 Hendrica 
Viermaal, als eerstgeboren aangegeven Amsterdam 7 
oktober 1817, werkster, winkelierster, overleden Am-
sterdam 27 december 1880, vondeling. Uit het eerste 
huwelijk nageslacht Spitelers.

8.  Willem Frederik Spittuler, geboren Amsterdam 14 no-
vember 1816, sjouwer, overleden Amsterdam 4 augus-
tus 1886, trouwt (1) Amsterdam 5 mei 1841 Alida Lens, 
geboren Amsterdam 31 juli 1817, werkster, overleden 6 
november 1852, dochter van Hendrik Lens en Regina 
van Offeren, trouwt (2) Amsterdam 29 juni 1853 Maria 
Nolting, geboren Amsterdam 19 februari 1824, overle-
den Amsterdam 14 april 1882, dochter van Maria Nol-
ting. Hieruit nageslacht Spittuler.

9.  Jacobus Spitteler, geboren Amsterdam 18 mei 1819, 
sjouwer, korenverschieter, werkman, overleden Am-
sterdam 7 december 1879, trouwt Amsterdam 4 mei 
1853 Susanna Sondervan, als eerstgeboren aangegeven 
Amsterdam 13 september 1814, dienstbode, overleden 
Medemblik (Krankzinningen Instituut) 22 september 
1887, vondeling. Hieruit nageslacht Spitteler.  <<

Noten
1. Zie Harmen Snel ‘Live and let die’, in Gens Nostra 57 (2002) 12, p. 656-657.
2. Zie Harmen Snel ‘Op het slechte pad (1) Inleiding’ in Gens Nostra 69 (2014) 3/4, 

p. 98-107.
3. De doop van Jan Hendrik is in de doopindex vanwege een leesfout opgenomen 

als Spiteeser.
4. Zie Harmen Snel ‘Joodse vroedvrouwen in Amsterdam (1668-1851)’, in Jaarboek 

Centraal Bureau voor Genealogie 60 (2006), pp. 131-162.
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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).

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.

Tijdschriften

Nederland
Alkmadders, jg. 34, 2016 nr. 135. F. van Rijn: De tijd dat iede-
re klant telde. Klomp van Rasse naar het museum; J. van der 
Meer: De Blauwe molen bij Rijpwetering [Kraan, de Wit].
 Idem, jg.35, 2017 nr. 137. G.-J. Van Beek: De oorlogsjaren 
van Jacques van der Geest; F. van Rijn: Keurslagerij van der 
Meer; Th. Van der Poel, Sj. Van der Geest: Café ‘t Lageland 
te Oud Ade (1) [cafehouders van 1866-2009; Baker, van der 
Hulst, van der Poel].

Amstel Mare, jg. 27, 2016 nr. 102. G. Lindeman: De Nessersluis 
[historie, naamsverklaring].
 Idem, 2016 nr. 103. P. van Schaik: Recensie: Van geboorte 
een Zwitser, R. Estoppey.
 Idem, jg. 28, 2017 nr. 104. A. Bulk-Bunschoten: De Van 
Speykschool [historisch overzicht]; M. van Munster: 100 jaar 
Koudijs [familiebedrijf in electrische apparaten].

Amstelodamum, jg. 104, 2017-1. I. Teijmant: Jacoba Froukje 
Pot-Keegstra (1908-1997), meer halen uit minder [architecte; 
projecten; exm. Posthuma]; G. Eijkelboom, G. Vermeer: Fras-
cati als dans- en concertzaal of de ongeëvenaarde kermissen 
van J.E. Stumpff [Smit, van den Corput, van Rhijn, Kemper, 
Geij kema, Daane, Kromenakker, Lans]; G. Berends: Duim, voet 
en roede, oude Amsterdamse lengtematen [sinds 1351; per 
stad verschillend]; Alle Amsterdamse Akten [ontsluiting nota-
rieel archief].

Amstelodamum, jb. 108, 2016. M. Boer: Vreemder en gek-
ker dan Peking. vreemdelingenverkeer, promotie en imago 
van Amsterdam 1883-1913; M. Carasso-Kok: Tjerk Reijenga 
(1858-1929), decoratieschilder [exm. Reijinge; x Geziena Din-
kela, Egenberger, de Vos, Verlat, Hendrickx]; G. Eijkelboom, 
G. Vermeer: Het Oudezijds Herenlogement aan de Grimburg-
wal (1647-1874) [mooi kaartmateriaal; Bicker, Luz, Trip, ten 
Brincke (uit Borculo), Vingboons]; T. Boers: Puissant rijk aan 
de gracht [vermogensontwikkeling familie Cromhout 17e-18e 
eeuw; van Wassenaar, Oetgens, Wuytiers, Poppen, de Vau-
demont]; G. van Tussenbroek: Bouwregelgeving en toezicht 
in de Amsterdamse bouwpraktijk volgens het register van 

de rooimeesters (1532-
1578) [met voorbeelden; 
van Glasen, van Hoppen, 
de Houtkoper, Appel-
man, Gaeff, Tengnagel]; 
F. Thuijs, M. Pedersen: 
Een kerk te weinig of een 
kerk te ver? Het Deens 
conventikel van Chris-
tiaen Abel, 1663-1673 
[von Zesen, Breckling, 
Sweigaard, Fischer/Vis-
scher].

De Angstelkroniek, jg. 17, 2016-46. L. van Wijngaarden-Bak-
ker, M. Carasso-Kok: Artisjokken op Koppelrust [Lutein Nol-
thenius]; W. Timmer: De naam van mijn straat De Koppeldijk 
[huizen en bewoners].
 Idem, jg. 18, 2017 nr. 47. R. Post: Abcoude-Baambrugge 
900 jaar brengt dorpen bij elkaar [feestjaar in 1985]; M. Hes: 
De voedselbank in historisch perspectief [vanaf 15e eeuw]; 
M. Carasso-Kok: De schilder Jan Visser Jr. [1856-1938]; T. Pep-
ping: Postbezorging, Telegraaf en Telefonie in Abcoude en 
Baambrugge [historie sinds 1799, met persoonlijke herinne-
ringen]; G.J. Walen: Kinderleven in een verzuilde maatschappij 
[historisch overzicht, met persoonlijke herinneringen; Visser, 
van Gortel, Werneke, Vermolen].

Aold Hoksebarge, jg. 50, 2017-1. Jubileumuitgave. D. Jordaan: 
Het wapen van Haaksbergen; N. Spit: Meest voorkomende 
familienamen in 1947; D. Jordaan: De begraafplaats aan de 
Enschedesstraat [historie; Waanders]; W.E. ten Asbroek, J.G.L. 
Overbeeke: De Haaksbergsche Schutterij; W.E. ten Asbroek: 
De familie Wiedenbroek [nazaten van de Duitse adellijke fa-
milie von Wydenbruck, sinds 1697 in Twenthe; Marckloff tot 
Ensinck, Therink, Buursink, Eijsink]; J.G.L. Overbeeke: Eem 
bruidsschat in 1859 [complete beschrijving uitzet en textiel-
benamingen]; J. Vredenberg: Dichter Herman Berghege [1864-
1931; exm. Zaalberg]; W. Rikkers, H. Scholten: Burger-oor-
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logsgetroffenen tellen 
na 60 jaar nog niet mee 
[bombardement 1945; 
werk Stichting 1940-
1945; monument met 
de namen]; J. Leppink: 
Jogchum ZuIdema, een 
moedige Fries op de 
Zuivelfabriek; J. Leppink: 
De voorgeschiedenis 
van Hotel-café-restau-
rant Centraal [te Linte-
lo, Scholten, Klaassen]; 
H.A.W. de Groot: A.J.W. de 

Groot, de eerste tandarts. Index 1967-2016 op naam auteurs 
en artikel.

Archievenblad, jg. 120, 2016-8. K. van Loon: De Koninklijke Ver-
zamelingen: zichtbaar, vindbaar, herkenbaar; P. Boselie: Ar-
chief De Domijnen: begrensd en grenzeloos tegelijk.
 Idem, 2016-9. G. Janssens: Het Coburg-archief. Een 
vorste lijke schat in Europa; E. Klijn: Googelen door archieven. 
Een revolutie in archieftoegang of sciencefiction?
 Idem, 2016-10. Archief 2020: Archieven, zet je (open) data 
in de etalage!
 Idem, jg. 121, 2017-2. Vondelingen en weeskinderen online 
[9000 kinderen, kinderkolonie Veenhuizen, Simon Vestdijk]; 
T. Haerkens: Archieven na eeuw terug naar Suriname; M. Ras, 
A. Goos: Een web van webarchieven [pleidooi voor samenwer-
king]; E. Kraai: Belanghebbenden in de Archiefwet [van belang 
bij bezwaar en beroep].
 Idem, 2017-3. W. van Dijk: Els Kloek: ‘Lang niet alles is op 
papier gesteld’ [historica, redactrice van ‘1001 vrouwen uit 
de Nederlandse geschiedenis’]; Kennisnetwerk Archieven: 
Facetten van digitale dienstverlening [kennisontwikkeling in 
de praktijk; met vervolgartikelen over e-Depot, digitaal oud 
schrift leren lezen en nadere toegankelijkheid van scans].
 Idem, 2017-4. I. Zandhuis: Wat te doen met historische 
data: verzamelen en publiceren [verplaatst zich naar het web; 
Worldcat, Zotero]; N. Schreuder: Registratie van persoonsge-
gevens door archiefinstellingen; F. Krikhaar: Samen bouwen 
aan duurzaam digitaal informatiebeheer [Zeeuws e-depot].

Arent thoe Boecop, jubileumuitgave 2016. Visafslag Elburg 
100 jaar.
 Idem, 2017 nr. 104. S. Wassing: Elburg, de Beeldenstorm 
(1566) en Alva’s Raad van Beroerten [historie, gevolgen voor 
de bewoners van de stad]; J.K. van Rossem: De geschiedenis 
rondom de Grote of Sint-Nicolaaskerk; W. van Norel: Waters-
nood in Elburg in 1916; K. van den Bosch: Burgemeester Jonk-
heer Rhijnvis Feith [burgemeester van 1923-1940; wapen, af-
komst en verwanten, Elburgse familie].

Asperensche Courant, jg. 37, 2016 nr. 138. De Zwarte Hoop, 
het rampjaar 1517 [plundering en volledig uitgemoord door 

Duitse huurlingen – de zg. Zwarte Hoop onder leiding van Jo-
han van Selbach – en de rol van zijn tegenhanger, de Arumer 
Zwarte Hoop onder leiding van Grutte Pier uit Kimswerd in 
Friesland, en de rol van de Gelderse hertog in het geheel en 
Maarten van Rossum]; De Raad van Beroerten (1566), As-
peren en de Beeldenstorm; Geboren en getogen in Asperen 
[Joodse stadgenoten].

De Bewaarsman, jg.23, 2017-1. M. Heurneman: Het dorp De 
Brand getekend door Jan Apeldoorn; R. Hopster: Van kerk-
schuur tot katholieke zuid-as; C. van Loen: Marechaussee 
Bertus Keizer (1901-1928); 

Bie t Schildt [Siddeburen e.o.], jg. 17, 2017-1. A. Wildeman: We 
wilden slagers zijn voor alle Siddebuursters [interview met F. 
en A. Bos]; D. Slagman: Waterbeheersing in oostelijk Duurs-
wold (6) [slot]; K. Wiers: Boderijders van de oostelijke Wold-
streek [Emmelkamp, Smedes, Spakman]; F. Schuurman: Tivoli 
Siddeburen (1) [beleveing uitgaansleven]; K. Meinardi: Het 
Lam Gods in de kerken van Fivelingo.

Bolswards Historie, jg. 7, 2017 nr. 12. Themanummer 400 jaar 
Bolswards stadhuis. O. van der Meer: Bolsward, vroege han-
delskern aan de Marne; D. Bosma-Faber: In gesprek met Sil-
vester Adema, architect met visie en passie.

Chronicke [Philippuslandt], jg. 17, 2017 nr. 30. B. Wisse, M. Wol-
se: Herinneringen van Bram Nouwen [veel handenarbeid en 
paarden in de landbouw]; J. Heijboer: De veren van Sint Phi-
lipsland (3) [de Waal, Plandsoen, Hoek, Maas, Westbroek]; 
C. van Moort: Herinneringen aan Sint Philipsland [Reinhout, 
van Moort]; P. van Hoeve: Weer een Zeeuw op Paaseiland; J. 
Mol: Memoires van M.M. Vermij-Filius (3); P. Heerschap: Over 
het ontstaan van familienamen; V. de Tier: De tien meest 
voorkomende familienamen in onze ledenlijst [Verwijs, 
Reijngoudt, den Braber, Quist, van der Reest, Kempeneers, 
Moerland]; H. Uil: Het vernoemen van de dominee in Sint Phi-
lipsland; G. Nieuwelink-Reit: Nieuwe – en oude – Link’en met 
Flupland [Nieuwelink, 1707-heden; Hooglander, del Campo, 
Tholens].

Dwars Op [Voorhout], jg. 19, 2017 nr. 59. K. den Elzen: War-
merdammen op Bergendaal [bewoners boerderij Bergen-
daal; Warmerdam (met bijnamen en kwst. 31 kwn.), van 
Schie, Oostdam, Waaijer, van Santen]; D. van der Meer: Jos 
Warmenhoven: ‘Ik geniet als vorm en functie samengaan’ 
[voorvechter lokaal cultureel erfgoed]; K. den Elzen: Otto 
Anne graaf van Bylandt, burgemeester van Voorhout en Sas-
senheim; K. den Elzen: Laag Teylingen, Pukkieslaan [van der 
Vlugt, van Rijn]; B. Slotboom: Jacco’s reis door het Rhijnlandt 
[verhaal uit 1598; Taglingi, Porret, van Boeckenburg]; M. van 
Buul, J. Warmenhoven: Het huis met de balken ‘uit de ruïne’; 
200 jaar Hageveld [seminarie]; K. den Elzen: Jan Zuijlhoff, 
timmerman en aannemer [*1864, exm. Geertje van de Velde; 
Hoogstraten].
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Eigen Perk [Hilversum], 2016-4. I. de Ronde: Dragonders en ge-
ndarmes in Hilversum; J. de Ley: Belgische vluchtelingen WOI.
 Idem, jg. 37, 2017-1. E. de Paepe: President Paul Kruger in 
Hilversum (1901-1904); H. Hoogenboom: Mest, brenger van le-
ven en dood [de Trompenberg; van Hengel, Penn].

Het Feyne kwartier, jg. 22, 2017-1. Gegevens uit ORA Brielle 
betreffende Goeree-Overflakkee (streekarchief Voorne-Put-
ten) [Holla, Pijl, Vierniet, Ruychrock, Commersteyn, Londer-
seel, Boel, Ormea, Dootlegger, van Meldert, en vele anderen; 
ook uit ORA’s van Heenvliet, Hekelingen, Nieuwe Goote en Ou-
denhoorn].

GEM, jg.25, 2017-1. H.C. Mathlener †: Verslag van een bijzon-
dere hongertocht januari 1943 [Mathlener, van der Sluis, 
Heijnsbroek, Geljon]; J.W. Koten: Psychiatrische zorg in vori-
ge eeuwen (1) [Wier, Pinel, Schroeder van der Kolk, Feith]; D. 
Kranen: Buurten. Iets over de geschiedenis ervan [historie, 
organisatie, ordonnanties]; A.P. Intveld: Scheepsemblemen 
van naoorlogse marineschepen vernoemd naar gedecoreer-
de marinemensen (1) [Chömpff]; Voorouders in Franse dienst 
in NIMH-database [met weblinks]; Wapenregister [12 wapens]; 
H.M. Lups: Beroepen van vroeger [voedster-vuurmaker].

Gen., jg. 23, 2017-1. L. Wessels: Herman Finkers over zijn deel-
name aan Verborgen Verleden [interview t.b.v. TV-program-

ma]; W. Schackman: 
Opbeuren uit ‘zedelijke 
verbastering’ [bede-
laarsgesticht op de Om-
merschans; armenzorg]; 
E. Bleeker: Barbara van 
der Veen [interview met 
een genealoge]; M. Bar-
tels: De wereld van de 
VOC [tentoonstelling in 
het Nationaal Archief]; 
H.E. Niemeijer: De VOC, 
Indische genealogie en 
slavernij [over bronnen 
en inleven in de Indische 

cultuur; relatie met inlandse vorstenhuizen en de context 
van de slavenhandel]; C. van den Donk: Gevangen gouver-
neur [Valcke nier, van Rheen]; A. Kieskamp: Erfgenamen van 
de Compagnie [collectie Museum van Loon; Crommelin, Va-
lentijn (afstammelingen van een tot slaag gemaakte man uit 
Sulawesi), Brood]; R. Guleij: Was je voorvader een VOC-die-
naar? [over diverse bronnen en on-line raadplgeging van de 
scheepssoldijboeken en Oost-Indische testamenten]; R. de 
Neve: Familienetwerken bij de Compagnie in Azië [veelal van 
gemengde herkomst en langs matrilinaire lijn; sociale stij-
ging en daling en veranderingen daarin in de 18e en 19e eeuw; 
voorbeelden o.a. Dormieux, Jonkwaart, van Berssen, Steup-
haas, Greving]; G. van Breugel: Gekoesterde kleinplastiek [be-
schrijft de ontwikkeling van verschillende typen zegels en de 

wapenafbeelding daarin]; R. van Drie: Pijler 7: Deel het resul-
taat van je onderzoek [laatste aflevering van De zeven pijlers 
van het genealogisch onderzoek; als thema terug te lezen op 
cbg.nl]; T. Kracke: Tien tips voor genealogische onderzoek in 
Duitsland [zeer praktische tips over bronnen, on-line databan-
ken en organisaties]; E. Hennekam: De dood laat veel bronnen 
na; E. de Visser: Gelukwensen voor een ‘pater familias’ [fami-
lieverhaal; van Houten].

Gens Germana, jg. 42, 2016-4. W. & J. Torn: Genealogie Torn 
(geduld is een schone zaak); J. Kaldenbach: VOC-kapitein 60 
jaar na overlijden niet uitbetaald [Martin Metzger alias Bur-
gers (1682-1731); erfenis ƒ175.000,-]; J. Kaldenbach: Duitsers 
in het Amsterdammer notariaatsarchief [Dickaman, Brandes, 
Schillemans, Isens, Hallfelt, Witheijn].

‘s Gravendeel, jg.23, 2017-1. P.W. de Zeeuw: Bijgeloof (1); H. 
Aardoom: Cornelis van Beveren verdronken [1685]; W. van 
Velsen: Angelique de Grave, een dure voor ‘s-Gravendeel [on-
derstandsverhaal]; D.W. Gravendeel: Vroege vogels – de eer-
ste dertig jaar (6) [verv.; ambachtslieden]; De familie Benders 
115 jaar (4) [verv.]; J. Visser: De vrouw van Leendert Verschoor 
[1909; met parenteel van Berend Bluemink, 4 gen., 1836-1970].

Heemtijdinghen, jg. 52, 2016-3. W.R.C. Alkemade: Woerden tij-
dens de Belgische Opstand, 1830-1831 [schutterijen, gevange-
nen, reactie bevolking].
 Idem, 2016-4. N. Stoppelenburg: De blekerij op de Pannebak-
kerijen buiten Woerden [18e eeuw; Stoppelenburg, Reehorst, 
Groenevelt, van Slagmaat]; P. Godefrooij: landgoed Linschoten: 
sporen van de geschiedenis in steen en in het groen [Strick].

Heemkunde Hattum, 2017 nr. 150. Jubileumuitgave. G. Kou-
wenhoven: De Hoenwaard te Hattem; G. Mesdag: De Hoen-
waard bij Hattem [geschiedenis gemene weide; eigendom en 
markegronden]; R. Segers: De Hoenwaard [in relatie tot de 
hertogen van Gelre; de rechten, scharengeld, lijst gerechtig-
den]; D. Jonker, R. Segers: Het vertrek van de boeren uit de 
binnenstad van Hattem naar de Hoenwaard [van Emst, van 
der Ziel, Streng]; G. Kouwenhoven: Een uitzonderlijke overtre-
ding en dito bestraffing op de Hoenwaard [schutten van trek-
paarden van Ds. Lohse 1822]; G. Kouwenhoven: Achterstraat 
48, een van de binnenstadspanden waarop scharen rustten en 
waarin koeien huisden [Muller, Keijl]; A. Bredenhof: De schil-
der Haverkamp, de molen en de bult; D.J. Septer: Verhaal van 
de heren P. Coster en G.J. Mulder [beiden overleden in 1995; 
over landleven vroeger].

De Historie [Ankeveen, ‘s -Graveland, Kortenhoef], jg. 32, 
2016-4. G. van Rijn-Luijer: Van Huizen gesproken: Kortenhoef-
sedijk 52 [van de Velden, Luijer].
 Idem, jg. 33, 2017-1. J. Immerzeel: Curtevenne of Curtenve-
ne [akte uit 1156; Calkoen]; K. Voorn: Voetbalvereniging Rood-
Zwart [1932]; G. van Rijn-Luijer: Van Huizen gesproken [Ver-
hoeven, Hageman].
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Historisch Purmerend, 2017 nr. 45. J. Besseling: Zeshonderd 
jaar geleden overleed Willem Eggert [eerste heer van Pur-
merend, tresorier en vertrouweling van graaf Willem VI van 
Holland, schatrijke ondernemer, bouwer van het slot Pur-
merstein dat in 1741 om politieke redenen werd gesloopt]; J. 
Otsen: Mart Stam, dichter van staal en glas [promotieonder-
zoek naar het werk van deze architect]; R. Luiks: Purmerends 
verzet neemt het op voor een Duitser [de Vries, Weber]; J. Ot-
sen: De Graanbeurs, tabakszaak in de Peperstraat; E. de Boer: 
Mijn opa in Purmerend [Tj. De Boer (1886-1966), bode in het 
gemeentehuis; herinneringen]; J. Otsen: Het Polderhuis van de 
Beemster in Purmerend [Blauw, de Dieu, van Goor Hinloopen, 
Duyvensz, Selleger, Gallis, Carbasius]; Nieuws uit het Water-
lands Archief.

Historisch Weesp, jg. 33, 2017-1. W. Pfeiffer: Molen De Vriend-
schap monument uit een rijk verleden [sinds 1694; Bellaar, 
Rittenberg, Schimmel, du Four]; 40 jaar Historische Kring 
Weesp; D. van Zomeren: De klokkenvordering in Weesp [1943]; 
E. Pouwels: Drie generaties Cohen aan de Hoogstraat [fami-
lie hield een huissynagoge, een Bank van Lening en een grote 
leerlooierij; Judel, Boas]; C. Pfeiffer: De verdwenen boerderij-
en in de Bloemendalerpolder [Papelant, Sinnigveld, Land voor 
Zand, Vechthoeve en Vechtwijck; Roest, van Wees]; W. van 
Dijk: Oude plakkaten roepen Weespers tot de orde [o.a. over 
drinkgelagen en tolgelden].

Historische Kring Eemnes, jg. 39, 2017-1. H. van Hees: Duit-
se families in Eemnes (4) [Bitterling, de Groot, Somerckamp, 
Steenman, Temmelman/Temmermans, Schmidt]; H. van Hees: 
Verhuizingen van Oost-Nederlanders naar Eemnes [lijst van 19 
namen met plaats van herkomst en beroep]; B. Snel: Levens-
verhaal van Toon Ruizendaal [*1922; familie reeds in Eemnes 
voor 1700]; H. van Hees: Eemnesser Merklappen (2); E. van An-
del: De Raboespolder (1) [historie, namen maatlanden]; P. Bruin: 
Een Dornier op de Driest [neergestorte bommenwerper].

Historische Kring Laren, jg. 36, 2017 nr. 139. I. Hilhorst e.a.: 
Monument voor Joodse kinderen [met lijst namen]; A. Arm-
brust: Gezondheidszorg in Laren (2) [Armbrust, Westerling]; 
M. van der Schaal: Kunstschilder Frits van den Berghe 1883-
1939; A. Kos: Erfgooiers en hun gemene gronden; J. Groene-
veld: De Brink: 250 jaar tussen vernieuwing en behoud; B.G.L. 
de Boer: De schedelmeter [Waldenburg (1873-1942)]; P.C.L. 
van der Ploeg: Nico van Harpen en de ‘Larensche Kunsthandel’ 
(1905-1921) [verv. 4 en slot].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 43, 2016 nr. 193. A. de Kloet: 
Scheepstimmerwerf Navis en ‘t Plashuis Oud-Loosdrecht; C. 
Lam: Doleantie.
 Idem, 2016 nr. 194. J.P. Kuhn: Ik heb alles met water [Dirk 
van den Oever *1927, schilder].
 Idem, jg. 44, 2017 nr. 195. N. Bakker: Herinneringen aan de 
Horndijk door Truitje van Wettum [x Sterenborg]; F. Brand: Uit 
oude notulen: 1940-1945.

Holland, jg. 49, 2017-1. Themanummer Holland onder water. D. 
Zeiler: Mirakels water [overstromingen en herinneringscul-
tuur in Kennemerland]; H. Pieters: Herinneren en vergeten van 
een watersnood in Holland [1825]; M. de Roever: De laatste 
doorbraak van de Zuiderzee [1916].

De Indische Navorscher [DIN], jb. 29, 2016. R.G. de Neve: Ge-
nealogie van de familie Burgemeestre (jongste staak) [verv. 

op de oudste staak in 
DIN 2010, begint met 
gen. IVb tot IXd, 1786-he-
den; verwantschap met 
de hierna te behandelen 
fam. Fransz; Adens, Ohl, 
Knops, von Wikkerman, 
Brondgeest, Smith, Bre-
ton van Groll, MacGilla-
vry, van Gumster, Noord-
hoorn]; R.G. de Neve: 
Oude Indische families. 
Een familie Fransz in 
Nederlandsch-Indië [8 
gen., van Colombo 1753 
naar Indië 1776; de Vos, 
Phefferkorn, Krijgsman, 

Gertner, Renne, Lufting, van Kruijne]; T.W. Schillhorn van Veen: 
De familie Julsing in Nederlandsch-Indië [5 gen., 1768-heden, 
van Groningen via Alkmaar naar Indië; Dekker, Struijk, Lantzi-
us, Schenkman, Lammens, van de Pol, Bouman]; R.G. de Neve: 
Johannes Augustinus Dezentje en zijn directe voor- en nage-
slacht [(1795-1839), landheer van Ampel, grootgrondbezitter 
en ondernemer; had tenminste 17 wettige en wettig erkende 
kinderen bij verschillende vrouwen; 4 gen., 1727-1942; Kops, 
Weener, Deux, Boode, Kruseman, Chasteau, Clifford Kocq van 
Breugel, Ellinckhuijsen]; Addenda en corr. op eerdere jaarboe-
ken. Index op familienamen.

Jaarboek Ootmarsum, jg. 34, 2017. R. Grimberg: ‘t Engels’ juf-
ferke en haar nalatenschap [Hendrika Antonia Engels (1843-
1917)]; P. Heitkamp: Bouwhistorisch onderzoek Kapelstraat 14; 
G. Broekhuis: Leidgeb in de Kapelstraat [koopman, poelier]; 
H. Eweg: Het Kerkplein in de loop der geschiedenis [historie, 
huizen en bewoners; Weustink, Geerdink, Steggink]; A. Lan-
sink: Marietje Lansink van Agelo naar Tanzania; J. Knippers: 
De trouwbrief (H.B. Buijvoets-M. Lavarre, 1873]; S. Scholten: 
Duitse seizoenarbeiders op de Kuiperberg [Wolterink, van 
Laar, Avéres, Roessingh Uding, Echterdieck, Riese]; G. Has-
sink: Siepelhangen [traditie binnen Ootmarsums carnaval]; F. 
Temmink: Vroedmeesters en vroedvrouwen in en om Ootmar-
sum [Pool, van Kersbergen, Rummel, Dopei-ten Bokum, van 
Benthem-ten Have, Steffens-Gérard].

De Kleine Meijerij, jg. 68, 2017-1. A. van Dorp: De kunstschil-
ders Barbiers en Helvoirt; M. van der Waals: Een markante 
Moerges telnaar herdacht [Louis Helmer, missionaris]; J. van 
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der Loo: De verhalen achter oude Udenhoutse briefhoofden 
[van Beek, van Iersel, de Weijer-Dallau, Vercammen]; A. van 
Dorp: Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1918 (130: Helvoirt 
(2).

Krommenieër Kroniek, 2017 nr. 85. J. Brasser: Herinneringen 
aan de Tweede Wereldoorlog: vliegtuigen; L. Groen: Liefde & 
leven langs de linie [Stelling van Amsterdam; Bakker, Schil-
peroord]; C. Berkhout: Genealogie werkgroep [Pel, Dupont, 
Huismans, Molthoff, van Leijden (6 gen., 1658-1824)]; J. van 
der Weide: Een wevershuisje aan de Heiligeweg 111 te Krom-
menie [Neses, van Assum, Molenaar, Woud, Rodmer (van St. 
Annaparochie), Dik, Oorthuis].

De Kostersteen [Bennekom], 2016 nr. 138. M. Aartsen: Fiet-
senmakers in Bennekom 1920-1950 [Vos, Hartman, van de 
Craats]; A. van Silfhout: Een boerderij genaamd Hollant in 
Bennekom [Slophoos, van Holland].
 Idem, 2017 nr. 139. A. Nooij: Villa ‘Landzegen’ [historie, be-
woners; Blokhuis, Jurling, Duijs]; H. Verwater: Villa ‘Welkom’ 
[Bussink, van Stein Callenfels, Grippeling].
 Idem, 2017 nr. 140. K. Heitink: De dichter Adriaan van Sloo-
ten [(1880-1946), tevens boekhandelaar in Bennekom en se-
cretaris van de VVV]; D. Willeman, B. Lever: Stolpersteine in 
Bennekom [onderzoek]; A. Nooij: Een historische blik op de 
Dorpsstraat.

Kringblad [Bemmel], jg. 27, 2017-1. R. Haegens: Cafés in Haal-
deren [ten Westenend, Holland, Peelen, Tap]; R. Derksen, R. 
Haegens: Laurens Louis Spengler, eerste burgemeester van 
Bemmel (1811-1817) [met korte stamreeks]; A. Stuart: Internet 
wetenswaardigheden [Rijksdienst Cultureel Erfgoed, beeld-
bank, Ned. Militairen in dienst van Napoleon].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 51, 2017-1. J. van Impelen: Het 
‘Verloren Kerkhof’ in Werkhoven [historie]; A.J. Gelok: De in 
Wijk bij Duurstede verdwenen offerschalen bij het H. Avond-
maal en de schenking van notaris Ten Noever de Brauw [2 
schalen, 1695, verdwenen na 1979].

De Kroniek [Schermereiland], jg. 34, 2017-1. E. Berkhout: Rij-
per persoonsbewijzen [uit 1940; auteursrecht]; C. Ney-Bruin: 
Sinkenoort, eiland in het Schermermeer [landmeter Baert 
Claesz 1633; Rijser, Scheepjen, Timmer, van Neck, Fortuijn, 
Persijn, Verloren]; D. Hoek: Beroerd geboren, beroerd gestor-
ven [WO II-slachtoffers; Hoek, Timmer, Kramer, Hop, Kokkes, 
Pols, Geerke, Doets]; E. Berkhout: De Langebrug; Spijkerboor 
in 1917 [Leegwater].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 45, 2017-1. J.H. Hans-
sen: Godefridus Tobben (ca. 1666-1757), molenaar te Neer en 
zijn nakomelingen [kocht de Friedesche molen 1695, voor-
heen Cnopsmolen (ca. 1620); parenteel, 4 gen., ca. 1666-1851, 
met verwantschaschema’s; Beckers, Venmans, Wijnen, Huls-
kens, Peters, Kochs/Cox, Keijers, Mievis, van Poll]; H.J.L.M. 

Boersma: De Maastrichtse vondeling Jan Pieter Arbeel [verv.; 
het uit elkaar vlechten van twee gelijknamige personen uit 
Berg en Terblijt en Klimmen].

Mars et Historia, Jubileumboek Traditie en Vernieuwing, 50 
jaar 1966-2016, met o.a.: E. Coumans: Het grijze gebied tus-
sen strategie en oorlogsvoering. De (r)evolutie van de oor-
logsvoering rond 1800; L. Sloos: Verzwegen, vergeten en be-
schimpt. De rol van de Nederlandse krijgsmacht in de oorlog 
van 1793-1795; D. Tang: Bevrijders of onderdrukkers? De Kon. 
Marine en het slavernijprobleem in de 19e eeuw; H. van Lith: 
‘Hij leeft nog!’ Angst en verlangen per post tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog; W. Zaagman: Het oude politiebureau van 
Leusden; C. Klep: Het onverwoestbaar geloof van militairen in 
technologie.
 Idem, jg. 51, 2017-1. C.D.M.J. Leebeek: De rol van de lucht-
eenheden bij de Slag in de Javazee (1942); T. Broos: Het vlieg-
boek van marineofficier-vlieger der 2e klasse Gerard Frederik 
Rijnders (1913-1992); L. Brama: Maritiem of marinehistoricus? 
[Anselm van der Peet].

Mededelingen Historische Kring West-Betuwe, jg. 45, 2017-1. 
A.F.M. van Berkel: Charles Leonardus van Berkel (1908-1984) 
[fabriekschef bij v/h van Wijk & Visser]; M. IJzerman: Armen-
zorg in het begin van de 17e eeuw in Buurmalsen (2) [toe-
lichting op inkomsten uit pachten, tijnsen, renten en giften, 
grondprijzen  kostgangers, veldnamen; Trugernyet, de Keijser, 
Verdingh].

Met Gansen Trou, jg. 67, 2017-1. B. Aarts: Speurtocht in Oud-
heusden (NB) [kasteel Nieuwenroy; historie sinds 1202].
 Idem, 2017-2. Bijzondere grafmonumenten: ruimen of be-
waren?; B. Meijs: M.J. Nefkens, kunstschilder uit Hedikhuizen 
(1866-1941); C. van Spijk: De historische ontwikkeling van de 
gemeente Drunen.
 Idem, 2017-3. B. Meijs: De watersnood van 1799 te Haar-
steeg (1) [de Jongh].
 Idem, 2017-4. Gé – Gerardus Cornelis Akkermans huisarts 
te Drunen 1932-1944 [exm. Schenkels, Canters, Le Blanc]. 

Misjpoge [www.nljewgen.org], jr. 30, 2017-1. B. van der Veen: 
Een heimelijke begrafenis in Naarden [Susholz, Wagenaar]; 
M. Maas: Rika Davids (1885-1943). Soubrette, commère en re-
vue-artieste [zuster van Louis Davids]; H. Snel, B. Schuurman: 
Joodse huwelijken in Amsterdam (4) [verv.; ook in publieke lo-
kalen]; B. Schijf: Twee vrouwelijke musici [Gelbart, Schmetter-
ling]; Italiaender alias Levi Vitoria.

Het Nederlands landschap, jg. 34, 2016-3. C. Witte: Stuifzand-
bestrijding op de Veluwe [incl. belangen van bewoners en ge-
bruikers]; G. van der Schrier, R. Groenland: De zomerstorm 
van 1 augustus 1674 [Utrecht en Noord-Holland zwaar getrof-
fen, reconstructie schade]; A. van Oostroom: Op zoek naar 
het grondbezit van Sint Marie [kaarten uit het archief van het 
kapittel in Utrecht; het lokaliseren van prekadastrale kaarten, 
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kaartboeken; veel grondbezit op het platteland en registra-
tie teelten]; E. van den Berg: Tussen heide en akker [landgoed 
Baest bij Oirschot]; S. Groeneboer: Molencomplex Kinderdijk 
[werelderfgoed].

De Nederlandsche Leeuw, jg. 134, 2017-1. J.T. Anema: De af-
stamming van het geslacht Dumon uit Oldemarkt [fragm.-gen. 
4 gen., 1770-heden; met fragm.-gen. Van den Santheuvel, 2 gen., 
1720-1845; zegel en wapens; blijkens DNA-onderzoek moet Du-
mon (onwettig) uit van Dedem stammen]; P.J.C. Elema: Meste-
rinck (Groningen) II [verv.; 5 gen., 1643-1789; Entinck, Remmer-
inck, Pesé, Rijnekes, Dikboom, Stellenwarf, Swalve, Bemer]; 
J.C.C. Borleffs: De Maassluise familie Das [afk. uit Maastricht; 
7 gen., ca. 1640-1906, met wapenafb.; Vannuy, de Vogel, van der 
Linde, van Willebroek, Karnaat, van Luijpen]; R.A. Van de Spie-
gel: Nogmaals over de herkomst van de Van Wassenaers en de 
Van Raephorsten en van Jacob burggraaf van Leiden [kritische 
beschouwing van de oudste generaties van en samenhang tus-
sen de families Van Wassenaer, Van Raephorst en de Leidse 
burggraaf in de publicaties van L.J. van der Klooster (1983) en 
B. de Keijzer (2010, 2011); auteur werkt hierbij met stemma’s: 
overzicht van (gedocumenteerde) naamdragers; centraal hier-
bij gaat het om Kerstant (dapifer), Doede van Voorhout, Philips 
I van Wassenaer, Dirk van I van Raephorst, Gerard van Horst en 
de ambachtsheren van Zuidwijk; schema met hypothetische 
verwantschap]; A. Vredenbregt: De herkomst van een zilveren 
bonbonbakje [Van den Tol, Oosterling].

Nieuwsblad Oud Lisse, jg. 16, winter 2017. W. Bosch: Groei 
naar VOL-waardige Historische Vereniging [terugblik]; G. 
Maas Geestermans: Sic Transit Gloria Mundi [cultuurhistorie 
bloembollenteelt]; L. Bemelman: Pastoor Hugo van der Vlugt 
in Noorwegen (2) [verv.]; L. Brouwer: Gregor Mendel en de con-
tacten met de firma Grullemans [erfelijkheid en bloembollen, 
met kwst. 15 kwn., van Konijnenburg, Slegtkamp, van Leeuw-
en]; D. Boogerd: Poortje van Cleef [buurtje; Daudeij].

‘t Onderschoer, jg. 39, 2017-1. M. Blokhuis: De zoektocht naar 
markestenen (2); B. Wierema: Hain Kamphuis 1923-2011. ‘Be-

scheidenheid sierde 
hem’ [kunstschilder]; S. 
Wynia: De wijkzusters 
van vroeger (3); J. Knip-
pers: Hermanus Masse-
ling naast uitvinder ook 
luchtvaartpionier? [uit 
Denekamp, 1858-1935]; 
B. Broekhuis: Een mys-
terieuze grafkelder in de 
tuin van het Huis Singra-
ven [Roessingh Udink, 
Bentinck van Schoonhe-
ten, Taets van Ameron-
gen].

Ons Voorgeslacht, jg. 72, 2017 nr. 694. J.B. Opschoor: Het ge-
slacht Rinck in en rond Zaltbommel. In de 17e en 18e eeuw 
feiten en ficties [correctie op vermeende samenhang tussen 
een aantal takken; schematisch overzicht van de eerste 8 
gen. (ca. 1480-1750) van 4 takken; Nijhof, van Attenhoven, de 
Bock, Huydenraedt, Verheij, Struijck, Boeljers, Blomhert, van 
der Crap, Pampus, van Toorn]; T.E. de Vroom: De familienaam 
Doorschot in Heusden [2 genealogieën; A: 5 gen., ca. 1570-
1758, B: 7 gen., 1592-1787; van Stamproij, van der Schoor, van 
Stiphout, Heijblom, van Lienden, van Weelen, van Reeken, Vis-
bagh]; L. van der Hoeven, T. van der Vorm: Voor het voetlicht 
(3) [Jaap Vervloet].
 Idem, 2017 nr. 695; J. Kloosterman: De vrouwe van Zijl, 
weduwe van Floris van Haemstede ridder, haar lijftocht en 
het klooster van Sion [goederenbezit, vererving/processen, 
de heerlijkheid Bergen in Kennemerland; met relatiesche-
ma’s; van der Maelsteden, van Stapele, Annoque, van Renes-
se, van Haeften van Neerijnen; Jan Lievense stichter van het 
kartuizerklooster Sion in Noordgouwe 1432]; H.M. Kuypers: Is 
Hillegen Jansdr een dochter van Hans/Johan Blasius en Ma-
richgen Balthisdr te Ameide? [vermeld 1643-1665, veel akten, 
gezinsoverzicht; conclusie: wel waarschijnlijk maar ultime be-
wijs nog niet geleverd; Kersberch, van Achthoven, Huijsman, 
Ockersz, van Geershaven]; Vragen en antwoorden: Maerlevelt 
alias Roskam alias Kroon, Van den Tol.
 Idem, 2017 nr. 696. L.M. Van der Hoeven, E.W. Roscam Ab-
bing: Genealogie van het geslacht Koedieff later Koedijk ge-
naamd (Brielle, Delft) [6 gen., 1564-1730; Stelman, Delehandt, 
Dolegiums, Bol, van der Falken, van Ruijven, Coster, Koppert]; 
W.H. Morel van Mourik: Van Mauderich in Varik [betreft bele-
ningen van de oudste generatie Van Vauderich in de 14e-15e 
eeuw; van Malderich, van Dryel]; K. van Dijk: 10e penning De 
Lier 1543 [transcriptie; bijna alle namen onder patronym].
 Idem, 2017 nr. 697. M. Neuteboom-Dieleman: Jan Ruych-
rock en zijn Antwerpse nageslacht [verhalende familiege-
schiedenis; 6 gen., 14e-16e eeuw; de Buyser, Ruychrock van 
de Werve, van Domburg, Kiekens, de Bot (But), van Ilpendam, 
Moys]; S.J. Lems: De Werken redres van de verponding 1731 
[herinventarisatie van de grondslag van de verponding; trans-
criptie; 89 bouwwerken met namen eigenaar, waarde en aan-
slag].

Oost-Gelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderij-
onderzoek, jg. 34, 2017-1. E.A.M. Claassen: Het faillissement 
van rentmeester Willem Hendrik Roeloffzen (2) [verv.]; G.J. 
Goorman: Nakomelingen van Hendrikus Teunissen Stege-
man [verv.; Nijland, Bankreis, Muil, Schutte, Vukkink, Bouhuis, 
Huusken]; J. Hiddink: Het geheim van Hackfort, ietsje ver-
der ontrafeld [onwettige nakomelingen; van Westerholt, van 
Heeckeren, van Wartensleben, van Nagell, Jimmink, van Linte-
lo, van Reinhartshausen]; W. Groot Enzerink: Het meisje voor 
dag en nacht [Groot Enzerink, Cornegoor, Ploos van Amstel 
Hollman, Kraassenberg, Nijman, Riethorst, Oldenkamp, Groot 
Boerle]; A.C.J. Viersen: Hietveld al 240 jaar in de familie [Groot 
Wesselink, Pasman, Bartels, van Hasselt, ten Behm Wentholt, 
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van der Sluijs, Ver Hüell]; Aanvullingen kwst. Wim Jansen  [Ho-
geweide/Ketelenbergh, Harmelinck, Heisterboom, Huijskes, 
Altsteehof, Onstenck/Onstedinck].

Oud-Meppel, jg. 39, 2017-1. H. Nederlof: Stichting Kunst in 
Meppel; D. van Straaten: Jeugdherinneringen aan Meppel 
(11); H.H. Harmsen: Ziekenhuisapotheek Meppel-Hoogeveen 
in de 20e eeuw; L. de Harder: Belevenissen tijdens de turf-
vaart naar Meppel en omstreken (3) [Hartman, Joustra]; H. de 
Zwaan: Het enige dat rest is een briefkaart [Tabak, Klein-de 
Vries (vermoord in Auschwitz)].

Oud Rhenen, jg. 36, 2017-1. H. Dekker †: Elias Stark [(1849-
1933), eerste gediplomeerde tandarts, tekenaar, kunstenaar, 
etser, fotograaf, muzikant en theosoof]; H.P. Deys, A.J. de 
Jong: Oude huizen in de Rhenese binnenstad en hun bewoners 
[van Gelder, Valckenaer, van de Well, Post, van Wees, van Leef-
dael, van Ommeren, van Brienen, Roghair]; J. van Klink: Eén van 
Nederlands bekendste moderne zeehelden groeide op in Rhe-
nen [Bussemaker].

Oud-Scherpenzeel, jg. 28, 2016-3. C. Gijtenbeek, J. Lagerwei: 
Het Erf Geijtenbeeck (2) [14e-18e eeuw].
 Idem, jg. 29, 2017-1. H. van den Ham: Genealogie, sport, Val-
leivogels en de Haar [van Ravenhorst, Wolswinkel, Roskam, 
van de Vliert, Werkman, Wiggeman].

Oud Wageningen, jg. 45, 2017-1. K. Gast: Het stadhuis van Wa-
geningen, de lange bonte voorgeschiedenis [17e-20e eeuw]; 
C. van den Anker: Hesselink van Suchtelen (1852-1934) [bur-
gemeester 1893-1922]; L. Keunen: Biografie van een huis [van 
Brakel 1551, van Lawick]; P. Leenknegt: Wageningse dienders 
zoeken deugdelijk onderdak.

De Proosdijkoerier, jg. 33, 2017-1. P. van Buul: Het gemeente-
wapen en de ambtsketen (2); S. Veerhuis: De Amstel en zo 
voort (3); R. Hartsink: Historisch Abcoude; Ch,. Woerden: De 
Mennonietenbuurt [verv.]; J. Frankenhuizen: Geldt ‘Luctor et 
emergo’ ook voor Wilnis? [over bestuurlijke ontwikkeling];

Scyedam, jg. 43, 2017-1. R. Stoorvogel: Schoolmeester aan de 
Armenschool (1763) [Cornelis Noort]; M. Ames: De Rentmees-
ter, het ontstaan van het De Groot Fonds; S. Rosman: ‘Ik ben 
een boer die verft’ [schilder Rien Poortvliet, exm de Boer]; R. 
Maarleveld: Atlas van de Schie, 2500 jaar werken aan land en 
water [boekbespreking].

n Sliepsteen, jg. 33, 2017 nr. 129. E. Heijink: De Enschedese po-
litie in krijgsgevangenschap; M. Meijer Hof: De West-Indische 
buurt – niet zomaar een buurt.

De Sneuper, jg.30, 2017-1 (125). E. Smits, H. Zijlstra: Admirali-
teitsschip Princesse Albertina [modelschip, Slag in de Sont 
1658]; N. Dijkstra: Dokkumer scheepstimmerman overleed 
in krijgsgevangenschap [Arjen Sjoerds 1797; Sprietsma, Eil-

bracht, Stolte]; J. de Vries: Wytze Petrus de Vries [(1852-1935), 
onderwijzer; Halbertsma]; R.J. Broersma: De dorpswapens 
van Morra & Nes; D. Douma, R. Tolsma: Vluchtelingen 1940-
1945 in Oostdongeradeel (2) [Venster, Boekhout van Solinge, 
van Niekerk, Angeneind, Smertink (uit Arnhem)].

De Spuije, 2017 nr. 100. F. de Kaart: Des Levens Lot [Magielse, 
Melio, Schipper]; G. van Ittersum: 150 jaar kanaal door Zuid-Be-
veland; H. van Rees: Een Zeeuwse boer uit 1892 [schilderij] 
/ Schilderijen van De Soomer; B. le Clercq: ‘Begrepen en ge-
fondeert’, het oprichtingsstatuut van de Kapelse rederijkers-
kamer De Wijngaartranke [1508]; P.J.A. van Voorst Vader: Ca-
tharina Margaretha Saaijmans (1763-1849), drie stoplappen en 
de oorpsrong van het vermogen van het echtpaar Vader-Saaij-
mans; A. Haaij: Aanvulling op artikel ‘Meestoof De Nijverheid 
te Kapelle’ [de Jager, Meulenberg, Vader, Blok].

Stad & Ambt Almelo, jg. 24, 2016-4. A. Holterman: Stilte in 
de kamers van de bibliotheek aan de Grotestraat [Tijhuis]; H. 
Holtmann: Nu komt weer samen, wat altijd bij elkaar hoorde 
[vererving Duitse goederen van Rechteren-Limpurg-Speck-
feld]; B. Nijkamp: Grensstenen rond Almelo.
 Idem, jg. 25, 2017-1. 
 Idem, 2017-2. H. Holtman: Frederik Reinhard Burchard 
Rudolph van Rechteren Limpurg (1752-1842) [biografisch ver-

haal]; G. Brouwer: Hoe 
Almelo eigen krant ver-
loor; V. van der Aa: Weg 
is ons leed, de brug is 
verbreed; H. Isendoorn: 
In de hoofdwinkelstraat 
van Almelo staat het 
Hofkeshuis; J. Haverka-
te: Twentse kranten ein-
delijk veilig onder dak; J. 
Wever: Jules Hedeman. 
Waarom deed hij dat? 
[(1869-1916), door fami-
liebedrijf uitgezonden 
naar Zuid-Afrika, vertrok 
naar Londen tijdens de 

Boerenkrijg, in 1906 naar Parijs waar hij opklom tot hoofdre-
dacteur en genaturaliseerd werd, in WOI aan het front gele-
gerd en gesneuveld].

Stad en Lande [Schouwen-Duiveland], jg. 53, 2016 nr. 147. 
J. Padmos: Gids van Joods erfgoed in Nederland; J. de Jon-
ge: Het weeghuisje van Viane; J. Padmos: De Statenbijbel 
van bakkersbaas Anthoni Meermans; P. Noordermeer: Boek 
werpt nieuw licht op de slavenopstand op de Neptunus van 
18-10-1785; R. van Langeraad: Het gezin Der Weduwen-Der 
Weduwen; I. van den Broek: Uut de pepieren [oorkonde uit 
1368 waarbij Zierikzee ‘eeuwige’ rechten kreeg op een stuk 
grond op Schonen in Zweden].
 Idem, jg. 54, 2017 nr. 148. ‘Goed gereformeerd’, de roerige 
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geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Nieuwerkerk; 
Evacuatieperikelen ‘44-’45; ‘Door ‘t Vrije onze gevangenschap 
tegemoet’ [23 stolpersteine; Wilkens, Israël, Spalter, Dreyfus]; 
Hotel Schraver, ‘grote tuin met amusementen’ [te Brouwers-
haven; Constandse, Hocke, Braam].
 Idem, Kroniek Stad en Lande, 2016. T. Oosterhuis: Het 
tragische leven van Jan van Renesse [in Vlaanderen een held, 
in Holland verguisd en vergeten; historische verwikkelingen 
in de 13e eeuw]; H. van Duivendijk: De scheepsbouwdynastie 
van Duivendijk [scheepmakers en scheepswerven op Schou-
wen-Duiveland; 18e-20e eeuw]; J. Dekker: Schouwen-Duive-
land in de Franse tijd; A. Flikweert: De hoogst aangeslage-
nen van Schouwen-Duiveland [de rijkste inwoners 1848-1917; 
naamlijsten met plaats en periode]; G.J. Kouwen: ‘Brinio’s 
brieven uit Zierikzee’ [beeld uit het begin van de 20e eeuw]; 
J.G. Steenhof de Jong: De man die het eiland onder water zet-
te [A.J. Ilcken 1892-1979]; R.C. van Leeuwen: Waterwerkers, 
de rol van Van Oord op Schouwen-Duiveland van 1953-1986.

De Stamboom, jg. 19, 2017-1. Aanvulling en vervolg op de 
kwartierstaat van Arie van Tilborg [kwnrs. 512-853; van Tiel, 
Nooteboom, van Wingerden, Nagtegaal, Vroom, Rover, Schor-
teldouck, Wapperom]; Z. Erkelens-Aanen: Doofstom – Speci-
aal onderwijs anno 1821 [historie, voorbeeld: Cornelis van As-
peren (1807-1849)].

De Stelling [Weststellingwerf], jg. 35, 2016 nr. 138. H. Deems: 
Heffing kanaalgelden en wipgeld op de Tjonger en reglement 
op de invordering van die gelden (1886/1887); R. Schelhaas: 
Het verhaal van Jannes en Neeltje in de kolonie [Frederiks-
oord; Nieuwenhuis]; H. Deems: Bevoegd erkende beoefenaren 
van de onderscheidene vakken der geneeskunst in de Stel-
lingwerven rond 1827; J. Roorda: Jac Van der Klei onderwijzer 
en schrijver van jongensboeken [pseudoniem: Jaap van Boyl; 
Ellerbroek, Heeroma, Hafma].
 Idem, jg. 36, 2017 nr. 139. H. Deems: Markten in Weststel-
lingwerf; E. Lantinga: Het geslacht Frens-Frent-Frint-Vrind-
Vriend in Drenthe, Overijssel en Friesland [stamreeks 7 gen., 
1707-1850; Sap, Bovenkamp]. Jaarverslag 2016.
 Idem, 2017 nr. 140. H. Deems: De Maatschappij van Welda-
digheid in de Zuidelijke Nederlanden en het vervolg daarop 
[historie]; A. Sikkema-Jager: Fijne herinneringen aan Vinkega; 
G. Bakker: Parenteel van Harmen Willems Vrind (Frent, Frens) 
(1) [5 gen., 1785-2007; Bovenkamp, Mulder, Pape].

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg, 31, 2016-4. P. den Har-
tog: Genealogieën Joodse inwoners IJsselmonde in de 2e We-
reldoorlog; Kwartierstaat Jos Brink (1942-2007) [Luders Fray, 
Nobel, Dorr]; H. Aardoom: Verhalen uit de Vierschaar: Een 
charmante boef [Brummel].

Terra Westerwolda, jg. 3, 2014-1 [nagekomen]. J. Abbes: Vani-
tas Vanitatum ofwel Alles is ijdelheid [de Ligne, van der Marck, 
de Croy-Chimay]; J. Kok: Hotel Dopper; J.S.A. Huizing: Inter-
neringskamp Vriescheloo; H. Blaauw, H. Kämink: ZKZZP’ers 

[jeugdherinneringen]; H. Lemein: Piena Kruize-Draadjer (90) 
zag levenslicht in bedstee van oudste zaak in dorpshart Sel-
lingen; R. Wegman, M. Sanders: Een conflict over de aanwas 
der heerlijkheid Wedde [16e eeuw; kaart]; A. Migchels: Het 
portret van ... Geert Harms Migchels en Roelf Migchels; J.S.A. 
Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde [resoluties en 
rekesten 1626-1633]; H. Kämink: De etsen van Johan Hemkes; 
R. Wegman, M. Sanders: De windmolen van Wedde [16e eeuw; 
Addinga, Schenck van Tautenburg, Orth].
 Idem, jg. 4, 2015-2 [nagekomen]. G. Volders: Tragedie van 
de heer Addinga; J. Kok: Buinerverlaat; H. ter Heijden: ‘Gro-
ningers zijn zulke ellendige mensen om boeken aan te verko-
pen’ [Keuning, Visser, van Leeuwen]; J.S.A. Huizing: De bouw 
van een tweede graanmolen te Bellingwolde [1527, 1626/27]; 
J. Westendorp: Zandberg een Duitse kolonie in het Valther-
moeras; J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde 
[akten 1642-1647]; R. Pinxterhuis: Het Philipsgevoel van Jo-
hannes Pieter Koedam; W. Bruining: Het portret van ... Klaas 
Jonkheim en Gepke Scheper; A. & R. Hazelhoff: Van weerts-
huis tot borggraafhuis [verv.]; G. Luth: Sellingen ten tijde van 
meester Neuteboom; G. Volders: 350 jaar Eerste Münsterse 
Oorlog 1665-1666; J. Been: Het Stadskanaal in Ter Apel.
 Idem, jg. 5, 2016-2 [nagekomen]. J. Rendering: Van Ren-
werinck, Renweringh naar Rendering [eigenerfden familie te 
Veele sinds 1504, 10 gen., ca. 1470-1903]; J.S.A. Huizing: Het 
oude kerkhof van Bellingwolde eindelijk gevonden; H. Scholte: 
De Rhederbrug (2) [jeugdherinneringen]; H. ter Heijden: Trij-
nie Koolhof-Tammes: altijd in actie; J.S.A. Huizing: Rembt ten 
Ham. De held van Jipsinghuizen [aanvoerder van de troepen 
van Stad en Lande]; T. van Dijk: De kolonisatiemaatschappij 
Eigen Haard. Landontginning en kolonisatie als antwoord op 
de revolutie; H. ter Heijden: Van Lauwerzee tot Dollard tou (3).
 Idem, jg. 6, 2017-1. B. Scholte: Terug naar Bourtange [her-
inneringen aan de jaren vijftig]; J.S.A. Huizing: Klokkengieter 
Tittie Goosens [uit Bellingwolde, 18e eeuw]; H. ter Heijden: 
‘Dij mooie, zangerge Westerwoldsche taol’; H. ter Heijden: De 
lessen liedjes van cabaretier Henk Lagerweij; A. Migchels: 
Het portret van ... Jan Maarsingh en Margrietha Maarsingh 
[1854-1910 en 1857-1942]; A.C. Jansen: Benvenuto! Welkom, in 
Bellinwolde! [historie van villa en bewoners [Bontkes, Addens, 
Jansen, Hazekamp]; J.S.A. Huizing: ‘De brugge sal tol vrij sijn 
en comen tot laste van de carspels Bellingwolde en Blijham’ 
(10) [in regestvorm,1654-1658].

Tussen Vecht en Eem, jg. 34, 2016-3. Themanummer Weesp en 
zijn industrie. A. Zondergeld-Hamer: Het nieuwe Werkhuis. De 
lakenfabriek van het Armeweeshuis te Weesp; G. Zondergeld: 
‘Rokende Schoorstenen en Dreunende Machines’; E. Pouwels: 
Bietjes en opgewarmde spaghetti. Vijftig jaar Italiaanse gast-
arbeiders in Weesp [Dammo, di Giacomo, Passaro, Tarantola, 
Colombo]; C. Pfeiffer: De familie Van Houten en haar villa’s; P. 
van Dam: Opvallende reclame bezorgde Van Houten wereld-
faam; M. van Melle: De breukbanden van Van Houten. Voor-
oorlogse gezondheidszorg in Weesp; L. Schulp: Weesper Kluit, 
boven alles uit! Herinneringen aan de Weesper margarinefa-
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briek De Valk; D. van Zomeren: Opkomst en ondergang van 
Becht & Dyserinck; C. Pfeiffer: Briefhoofden als visitekaartje; 
W. van Dijk: Weesper industrie in de archieven van het RHC 
Vecht en Venen.
 Idem, 2016-4. J. Vrieswijk: Foeke Kamstra: een socialist 
in Blaricum [(1870-1950), ook schilder; Luitjes, Kots]; H. Mous: 
Volkspartij zoekt volk [NSB 1931-1935]; L. Calis: De Tweede 
Wereldoorlog in Blaricum volgens de briefwisseling van een 
boerenechtpaar [Hendrik Bakker x 1929 Elisabeth de Graaf]; 
H. Michielse: De actualiteit van de ‘Moderne Devotie’; J. Cam-
melbeeck: Wie was Jakle Miedema? [de man achter een pla-
quette].
 Idem, jg. 35, 2017-1. H. Mous: De wereld werd kleiner [OV 
tussen Vecht en Eem 1600-1900]; F. Booy: Galathea, ziet de 
dagh komt aan! [P.C. Hooft introduceerde de Renaissance]; P. 
Hoogenraad: De Hilversumse tankgracht; A. Medema: Het 
Naardens verzet tegen gemeentelijke herindeling; K. van Ag-
gelen: Kaart van de Vechtstreek door Daniel Stopendaal; M. 
Stam: Vervlogen verleden [de Baarnse gasfabriek].

Tweestromenland, 2016 nr. 170. Th. van Herwijnen: Nog een 
familie Hol-van Swolgen in de tweede helft van de achttien-

de eeuw te Alphen [hu-
welijk 1777; 4 gen. Hol, 
1721-1826; gezinsstaat 
van Swolgen 1742-1785]; 
Kwartierstaat van Ha-
ren-den Bekker [huw. 
1921; van Wolferen, van 
Dreumel, Soetekouw, 
van den Boogaard, Rem-
mits]; R. van Hoften: Het 
veer van Nederasselt 
naar Grave 1381-1929 
[van Tongelaar, Hazen, 
Knapen, Bogemeker, Ve-
ren].
 Idem, 2017 nr. 171. J. 

Kolen: Macht en Devotie [15e eeuws getijdenboek uit Baten-
burg; van Bronkhorst-Batenburg, van Gronsveld, van Alphen, 
van Hönnepel]; E. Klei: Experimenteren met democratie met 
Joan Derk van der Capellen tot den Pol; M. Bergervoet: Pe-
ter-Hans Kolvenbach, generaal der Jezuiten; A. Maters: Wees-
vader Johannes van ‘t Lindenhout (1836-1918) [opvang wezen, 
later vooral van kinderen onttrokken aan de ouderlijke macht; 
kinderhuis Neerbosch te Nijmegen, relatie met Heldringstich-
ting].

Van ‘t Erf van Ermel, 2016-80. M. Bosch: De garage van Jan 
Bosch; J. van der Bosch: De winkel van Hop; G. Hofsink: De Bij-
bel van Witteveen; G. van de Pol: Broekhuis, meer dan auto’s; 
Twaalf eeuwen Telgt; L. Fraanje: 25 jaar Jac. Gazenbeek Stich-
ting; Hendrikus van Spiek bij Jan Bontan; A. de Groot: De Er-
melosche Kerkbode [genealogische bron]; Th. Koster: Zoeken 
bij de Beeldbank.

 Idem, 2017 nr. 81. 
 Idem, 2017 nr. 82. A. Streefland-Wijnacker: Erfgoed en 
kunst, een boeiende combinatie; G. Hofsink: Tweede Wereld-
oorlog populair; A. de Groot: Benvenuto in Ermelo [1937-2016, 
laatstelijk rusthuis; bewoners]; Hendrikus van Spiek bij Jannie 
Vossebelt [interview]; P. Paulus: Bakker Lammert Paulus.

Van Zoys tot Soest, jg. 38, 2017-1. De historische basis van 
een Landjuweel [feest schutterijen]; Gezondheidszorg in 
Soest (7): Huisartsen tijdens WO II; Soester verzetsmensen 
(8): ir. Menko.

Vechtkroniek, 2016 nr. 46. S. Verster: Harwijne, meester-
broodbakker te Loenersloot [1865-1947]; J. Jonker-Duynstee: 
Twee flinke bakkersvrouwen Magdalena Visser en Matje 
Leeman; M. Kennis: Postkantoor Loenen verliest twee me-
dewerkers [door verdrinking, 1887; Grevenstuk, Bosson]; M. 
Kennis: De onverbeterlijke weduwe uit Vreeland [Willempje 
Scholbroek-van der Doozen (1788-1867); naar Veenhuizen en 
Ommerschans gestuurd]; S. Griffioen: Loenens dorpsleven in 
de 19e eeuw.

Velisena, jg. 24-25, 2015-2016. J. Morren, S.Y. Comis: Een vroeg 
17de-eeuwse boerderij bij Velsen [met eigenaren onder pa-
tronym]; J. Morren: Boerderij aan de Velserdijk [Lans, Wilde-
man, Munter, Pompeus, Trip, Roos]; A. Meert: Ontwikkelingen 
van Velsen van agrarisch naar industrieel gebied van 1863 tot 
1988; J. Morren: De steenfabriek op de Hogeberg in IJmuiden 
[Swart, Hölscher, van Wensen].

Veluwse Geslachten, jg. 41, 2016-4. A. van Ooik: Kinderen en 
kleinkinderen van Rutger Jansz, ‘dach huereder’ van Barne-
veld [4 gen., 1665-1791; van de Hoeff, Kampert, Bosch, van de 
Vaarst, van Oijk]; F. Stoffels: Het portret van ... moeder Engel-
barta en dochter Metta Everarda [Veldhoen, Teekman]; R. van 
Drie: De 7 pijlers van het genealogisch onderzoek (4): Bouw 
een solide bewijsvoering op; G. Klopman: Het nageslacht van 
Jan Redeker uit de graafschap Lippe [9 gen., ca. 1650-1969; 
Hagedoorn, Woonink, van Moorselaaar, Kok, Pol, van Dasse-
laar]; J. Dolleman: Dodelijke primeur voor vrouw Jan Brum-
melkamp [wegens moord ter dood veroordeeld met de guil-
lotine; 3 gen., ca. 1723-1882; Brummelkamp, van den Clooster, 
Nepping, Langen]; E. de Jonge: Hoe zoek je in het rechterlijk 
archief Veluwe en Veluwezoom? [voorbeelden]; M. Wilbrink: 
Onechte ouders!? [fouten in BS].
 Idem, 2016-5. T. van den Brink: Stamreeks van Prof. dr. El-
bert Dijkgraaf [12 gen., 1671-1974, van Eck, Bosch, Veenendaal, 
Sevenhuysen]; A. van Ooik: Scherpenzeel: bakermat van het 
geslacht Van Ooik, Ojik, Ooijik [6 gen., ca. 1595-1862; Wolven, 
van Mispeler, Lagerweij, van Lambalgen]; R. van Drie: De ze-
ven pijlers van het genealogisch onderzoek (5): Respecteer 
privacy en de persoonlijke levenssfeer; G.H. Klopman: Nako-
melingen van Jantje Dirks (1764-1845), met oorsprong Escho-
ten onder Otterlo (1) [parenteel 4 gen., 1764-1908; Steeg, van 
Gent, van den Berg, van den Brink, Schutterhoef].
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 Idem, jg. 42, 2017-1. G.H. Klopman: Nakomelingen van Jan-
tje Dirks (1764-1845) (2) [verv.; van den Berg, van den Top, van 
Galen, Nijhoff, Goor]; R. van Drie: De zeven pijlers van het ge-
nealogisch onderzoek: pijler 6; H.J. Hamer: De nakomelingen 
‘Broek Jan’ Hamer uit Rhienderen bij Brummen (1) [van Ton-
den/Tunden, Heuvenaer, van Zoeren, Meijers, Swarthoff, Pek-
kelriet, ten Broek].
 Idem, 2017-2. W.H.G. Van Aggelen: Wageningse wortels 
van Pieter Mondriaan en de danseres Kamares [(1872-1944); 
Kamares pseudoniem van W.J.Th. (Willy) van Aggelen (1890-
1979); verwantschapsschema naar gemeenschappelijk ouder-
paar van beide en van de auteur: Jan van Raaij van Achelen x 
<1670 Antonia Heij(e) Kesteren]; P. Bouw: Een verhaal bij een 
onbekende foto! [ fragm.-gen. Hoegen, 4 gen., 1808-1993; van 
Muijen, van de Veen, van de Pol, Boeve, van de Hoef, Mouw]; 
R. van Drie: De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek 
(7 en slot) [Deel het resultaat van onderzoek]; Stamreeks van 
bekende Veluwenaren: prof. dr. Willem Frederik van Raaij 
[*1944; 10 gen., ca. 1640-heden; Cornelisse, Renes, Scheerder]; 
H.J. Hamer: De nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer uit het 
buurschap Rhienderen bij Brummen (deel 1-2) [verv.; van Heu-
vel, Scheggetman, Jesseke, van de Graaff, Dix].

Virtus [adelsgeschiedenis], jb. 23, 2016. B. Pope: Finding 
safety in feuding. Nobles’responses to Nuremberg’s rural 

security policy in the 
mid-fifteenth century; J. 
de Weerd: Adellijke be-
schermers van een chris-
telijke gemeenschap. 
Velwuse edelen tussen 
machtswerking en re-
ligieuze verandering in 
de zestiende eeuw [van 
Arnhem, van Sallandt, 
van Wees, Schellart van 
Obbendorf, van Voorst, 
Hacfort]; M. Seelig: The 
longing for leadership. 
Collective memory of 
nobles, the perception 

of their present days () in the Weimar Republic [in een ap-
pendix biografische informatie over 15 adellijke personen, 
o.a. Karl von Einem, Hugo Freiherr von Freytag-Loringhoven 
en Alexander Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst]; Y. Kuiper: 
Landed elites, landed estates and lifestyles in Europe (1880-
2000); E.C. Macknight: Dining in aristocratic households of 
19th century France. A study of femal authority; A. Snellman: 
The economic and social transformation of the Finnish lan-
ded elite, 1800-2000; E. Storms-Smeets: Fromelite to public 
landscapes [case: landgoed Klarenbeek te Arnhem, 1880-
1950; van Pallandt]; D. Menning: Redefining nobility. Germany 
during the 19th and early 20th centuries; M.J. Broers: De zes-
tiende-eeuwse ‘adelskroniek’ van graaf Floris van Pallandt 
[vergelijkemde studie van een aantal oude kronieken omtrent 

de fantastische afstamming van de Van Culemborg’s, meest 
in vrouwelijke lijn; van Egmond, van Brederode, van Gelre, 
Pont, van Teisterbant]. Uit de boekbesprekingen: S. Thiry: Ma-
kelaars in adellijke communicatie. De evolutie van het heraut-
schap in het H. Roomse Rijk (12e-16e eeuw).

Vosholkroniek [Ter Aar], jg. 33, 2016-3. Dienen onder keizer 
Napoleon [16 mannen; Banthout, Clant, Vork]; R. Biegel: Drie-
koningen (2) [Hoogeveen, van Winden, Stijnman].
 Idem, 2016-4. Korenmolen ‘De Vlinder’ in Ter Aaar [17e-20e 
eeuw; Oudewater, van Ardenne, van Erpekum, IJdoo].
 Idem, jg. 34, 2017-1. Het verdronken ambacht Schoot 
[17e-18e eeuw; Bentschup]; Cornelis van Aerssen (1646-1728) 
[ambachtsheer van Ter Aar].

Werinon [Nederhorst den Berg], jg. 25, 2016 nr. 91. G. Baar: De 
oudste nog levende Indiëganger uit het dorp [Bram Schriek]; 
Paarse wortelen en soepzorgen [water genoeg, toch op zoek 
naar water]; L. Houtop: J. Groenenberg, predikant Gerefor-
meerde Kerk van Nederhorst den Berg (1929-1947); E. Boeve: 
Herinneringen aan 1940-1949; B. Kieboom: Watermolen aan 
Ankeveensepad trotseert stormen en sloopplannen.
 Idem, 2016 nr. 92. Themanummer Levensboek – Doot ende 
begraven. Geschiedenis van het kerkhof, plattegrond, overle-
denen op alfabetische volgorde (210 blz.(!), met veel foto’s van 
de overledenen), overledenen op grafnummer, bronverant-
woording.
 Idem, jg. 26, 2017 nr. 93. J. Hendriks: Burgemeester Schim-
melpenninck (1928-1939) vond Nederhorst den Berg te nat; 
C. Pfeiffer: Zwaanwijck Suikerzoet [lustoord ‘Lustige Witwe’; 
Brants, Oostwaard, de Pré, Theunissen]; K. Joustra: Boeddha 
aan de Middenweg; K. Joustra: Willie Das-van Schaik, een 
sprankelende vrouw; G. Baar: Jacob Gons, tuinder-transpor-
teur; L. Houtop, G. Baar: Vonjo en andere uitbaters op Vree-
landseweg nummer 42; E.N.G. Damme: Alfer V van der Horst 
(ca. 1401-1466) en Otte van Beesde (ca. 1415-1469) [van Beest, 
van Heessel, van Varik].

Westfriese Families, jg. 57, 2016-3. J. Bijl: Genealogie van 
Pieter Jansz Bijl [uit Enkhuizen, 10 gen., 1705-heden; Butter, 
Jaring, Fasol, Harlaar, Lastdrager]; D. Vermeulen: Ida Wie-
bes [x Hem 1766 Pieter Jansz Roos; zoektocht naar ouders]; 
J. Bijl: Genealogie van Arien Doef [uit Enkhuizen, 9 gen., voor 
1755-heden; Tromp, Swiers, Zuijker, Kooij, Kruk, Kistemaker].
 Idem, 2016-4. 
 Idem, jg. 58, 2017-1. J. Selie: Parenteel Verwer-Houter [4 
gen., 1811-1995; Baart, Oosten, Viege, Houter, Herold, Balder, 
van Leijen, Starreveld, de Haas, Vijselaar, van der Linden]; 
1000 jaar Schouten [gezin met 14 kinderen gezamenlijk 1010 
jaar oud; kwst. van de kinderen 5 gen.; Commandeur, Koop-
man, Bakker, Duin, Konijn, Rentenier, Vriend, Borst, Zuurbier]; 
J. Bijl †: Genealogie van Pieter Jansz Bijl [aanv.; gen. IVb-X, 
1877-heden; Cremers, Berkman, Kuiper, Liefhebber, Smit]. 
Met index en inhoudsopgave 2016.
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De Zandloper, jg. 44, 2016-4. A. van der Valk: Bijzondere cor-
respondent [Jos Hoeck (1898-1968), publiceerde gedichten in 
Ons Leven]; A. Homoet: Rooie rakkers tussen zwarte kousen 
[een eeuw socialisme in Ede]; J. Kijlstra: Een Edese fietsenfa-
briek? [Durabo]; G. van Bruggen: Pak maar een doos (7) [Prins]; 
J. Arnold: Kernhem van buiten naar binnen (2) [inboedelbe-
schrijving 1665, meubilair, wapentuig, etc.; van Arnhem, van 
Wassenaer].
 Idem, jg. 45, 2017-1. F. van Oort, P. Standaart: Negentig 
jaar Rijsemus’ vis op iedere dis [familiebedrijf]; J. Kijlstra: Het 
gemeentewapen van Ede, een poging tot verheldering; G. 
van Bruggen: Pak maar een doos! (8) [archief brandweer en 
brandbestrijding]; D. Kranen: Wie was de vader? [afhandeling 
van onwettige geboorten en trouwbeloften; o.a. Rembrand en 
voorbeeld uit Ede (onder patronymen)]; F. van Oort e.a.: Huis 
Kernhem en zijn vier pachtboerderijen [van Wassenaer Ob-
dam, Renesse van der Aa, Moens, van Arnhem, Peelen, de Ja-
ger].

Zeeuwse Familiepraet, jg. 31, 2016-2. Genealogische Aanteke-
ningen (27): ‘Westcappel ter stee’ in 1645 [Wittewrongel, Deck    
er, Blauwaert, Jobsse, Joris, Kogge, Lapper, Leijnsse]; Bewo-

ners van de verdronken Polder van Namen [Sardijn, Heijman, 
van Gijsel, Blommaert, Solet, Bauwens, de Bruijne, Ceuleman].

Verder ontvingen wij:
Blesewic, 2016 nr. 75. Themanummer geschiedenis IJsclub 
Bleiswijk.
Bulletin Streekmuseum Hoeksche Waard, 2017 nr. 132.
E-data & Research, jg. 11, 2017-2.
Die Haghe, jg. 127, 2017-2.
Heerlijck Ni-js [Wehl], 2016 nr. 61. R. Giesen: Giesen Schoen-
mode [100 jaar, familiebedrijf].
Johanniternieuws, jg. 67, 2016 nr. 261.
De Klapperman, 2016-oktober. Themanummer: Het ontstaan 
van Woudenburg en De Reformatie in Woudenberg.
Krommenieër Kroniek, 2016 nr. 84. A. Rijks-Leguijt: Arie 
Mandjes, vogelvriend, amateurfotograaf en toneelspeler; S. 
Mooijman: Hoofdonderwijzer Mooijman van school B.
Kroniek Arent thoe Boecop, 2017 nr. 159.
Kroniek Roterodamum, 2017 nr. 13.

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

 Ї Mannes Schoppink: Hofman, allemaal familie van mijn 
vrouw, Zeewolde/Hellendoorn; november 2016; 160 p; Ill, 
geen index; eigen beheer, informatie via mannesschop-
pink@gmail.com.

Dit betreft een uitgebreide genealogie van de familie Hof-
man, de familienaam van de echtgenote van de schrijver van 
dit boek. De heer Mannus Schoppink is een productief schrij-
ver, aangezien hij reeds boeken heeft gemaakt over de familie 
Schoppink, Kleinnijenhuis, Van der Zwaag en Ter Burg. En nu 
dus een boek over de familie van zijn vrouw.
De familie Hofman is afkomstig uit Hellendoorn en de stam-
boom begint met ene Wijte Jansen die plm. 1660 trouwde met 
Mechtelt Tonis. Hun kinderen dragen de familienaam Hofman 
en hun nakomelingen worden in het eerste gedeelte van het 
boek tot in de zesde generatie uitgewerkt.
In het tweede gedeelte van het boek maakt de schrijver als het 
ware een nieuwe start met de stamvader Egbert Hofman, ge-
boren in 1780 te Hellendoorn, waarvan alle nakomelingen zijn 

opgespoord en een plaats hebben gekregen in deze genealogie.
Het boek begint echter met de interessante beschrijving van 

de historie van Erve Hof-
man, de best bewaard 
gebleven boerderij van 
Hellendoorn, zoals de 
schrijver opmerkt. Thans 
is deze boerderij inge-
richt als regionaal streek-
drachtenmuseum.
Het boek is rijk voorzien 
van illustraties, waaron-
der veel familiefoto’s en 
foto’s van overlijdensad-
vertenties en is verluch-
tigd met een aantal fami-
lieverhalen. (TB)
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Op 12 april 2017 is het verenigingscentrum in Weesp 
verkocht en is de huurovereenkomst voor het nieu-
we verenigingscentrum in Bunnik getekend. De 
NGV verhuist vóór 1 juni 2017 naar Bunnik.

Voorzitter Toon van Gestel en secretaris Arie van Herk heb-
ben de overeenkomst tot verkoop van het verenigingscen-
trum getekend bij de notaris. Het oude pand is verkocht voor 
€ 500.000. Ook is tegelijkertijd de overeenkomst tot huur van 
het nieuwe verenigingscentrum aan het Kosterijland 3-5 te 
Bunnik getekend voor een periode van tien jaar met de moge-
lijkheid van verlenging voor vijf jaar. De verhuizing vanuit het 
oude, gesloten pand naar de nieuwe locatie met een eigen-

tijdse uitstraling biedt de mogelijkheid om de NGV als een 
moderne partner met expertise van familiegeschiedenis en 
heraldiek neer te zetten.
Vanaf 1 juli 2017 zijn de bibliotheek en de heraldische verza-
meling weer beschikbaar voor bezoekers. Vanaf 1 augustus 
zijn de andere diensten weer aanwezig. De digitale collecties 
op de website blijven toegankelijk.

Foto van het nieuwe gebouw van Maja Westhoff.
Drie foto's van Peter de Bruin van het tekenen van de stukken 
met Toon van Gestel en Arie van Herk. Jos Taalman, voorzitter 
van de commissie huisvesting laat nog een laatste blik gaan 
over de documenten.

Arie van Herk

Verhuizing verenigingscentrum

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
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Bij Gens Nostra jg. 72 (2017) nr. 3, De kwartierstaat: biologisch of juridisch?

In de bijdrage van Toon van Gestel wordt uit een van mijn 
boekbesprekingen een citaat opgenomen. Nu kan allicht een 
misverstand ontstaan als een zinsnede uit zijn context wordt 
gehaald, en dat is hier wel van toepassing. 
In de inleiding op de besproken kwartierstaat wordt vermeld 
dat een kwartierstaat een overzicht is van alle biologische 
voorouders van een persoon. En dat is de betreffende kwar-
tierstaat nu juist niet, want die gaat uit van de juridische af-
stamming. Een dergelijke inconsequentie signaleren is het 
werk van degene die de bespreking schrijft. Mag nu worden 
geconcludeerd dat ik geen oog heb voor nieuwe ontwikke-
lingen en de wetenschap, en wat die kunnen betekenen voor 
genealogisch onderzoek? Gelukkig niet. Als we gebruik kun-
nen maken van nieuwe technieken moeten we dat zeker niet 
laten. Als we vooralsnog geen middelen hebben om een goe-
de controle uit te voeren op de door ons door middel van ar-
chiefonderzoek gevonden gegevens, blijft de juridisch bewijs-
bare afstamming leidend. In de meeste gevallen zal dat niet 
uitmaken, omdat in de meerderheid van de gevallen de bio-
logische en juridisch bewijsbare afstamming wel samen zal 
vallen. Zoals Toon van Gestel terecht aanvoert zijn er echter 
gevallen waar we gerede twijfel kunnen hebben bij die juridi-
sche afstamming. Die twijfel kunnen we uiten, en in mijn eigen 
kwartierstaat heb ik daarvan een voorbeeld.
Mijn voorouder Joannes Vromans is twee maal getrouwd, 
eerst in 1816 met Anna Maria van Wijk, en na haar dood in 
1845 met Elizabeth van Tilburg. Uit geen van beide huwelijken 
werden kinderen geboren. Zijn eerste vrouw had in 1814 het 
leven geschonken aan een dochter Katharina (erkend bij het 
huwelijk in 1816), en zijn tweede vrouw had uit haar eerste hu-
welijk verschillende kinderen en was in 1845 nog jong genoeg 
om zwanger te worden. De periode van ruim anderhalf jaar 
tussen de geboorte van Katharina en het huwelijk van haar 
moeder was vanaf het begin in mijn ogen al verdacht. Het ver-
der ontbreken van zusjes en broertjes van Katharina nam die 
twijfel niet weg, maar versterkte die zelfs. Ik twijfel aan het 
vaderschap van Johannes Vromans, en voor mijn gevoel heb 
ik daar goede argumenten voor. Juridisch is hij mijn voorvader, 
maar is hij dat ook biologisch? Helaas, ik weet het antwoord 
niet. Bij deze afstamming heb ik mijn twijfel vervolgens in de 
kwartierstaat verwoord, maar ik heb hem wel laten staan.
In het artikel geeft Toon van Gestel aan dat hij dit geschied-

vervalsing vindt, omdat de werkelijkheid wordt aangepast 
aan de fictie van de wet. Maar is dat zo? Ik neem in het geval 
van Joannes Vromans aan dat hij mogelijk niet de vader is van 
Katharina Vromans. Maar welke bewijzen heb ik daarvoor? 
Het antwoord is: geen enkel bewijs. Theoretisch is het moge-
lijk dat Anna Maria van Wijk toch nog een aantal malen zwan-
ger is geworden, maar dat die zwangerschappen zeer vroeg 
zijn geëindigd door een miskraam. En ja, de tweede vrouw 
was nog jong genoeg om zwanger te worden. Maar ik ken haar 
medische situatie niet, en er kunnen daarom best redenen zijn 
waarom zij geen kinderen meer kreeg. En er bestaat ook nog 
een kans dat Joannes wel degelijk de biologische vader was. 
Per slot van rekening zijn wij geen van allen bij de verwekking 
aanwezig geweest. Met andere woorden: mijn gerede twijfel 
kan door anderen onderuit gehaald worden.
Wanneer zou er wel sprake zijn van geschiedvervalsing? Die 
zou ontstaan op het moment dat ik willens en wetens gevon-
den feiten verzwijg of vervals om op die manier tot een ge-
wenst resultaat te komen. En het vermelden van wat eerder 
de fictie van de wet genoemd is valt daar niet onder. Immers, 
de gevonden feiten worden niet verzwegen, en ze worden niet 
vervalst. Geschiedvervalsing zou het zijn indien ik DNA-on-
derzoek had laten doen en de resultaten daarvan vernietigd 
had omdat ze mij niet uitkomen. De term geschiedvervalsing 
koppelen aan de manier waarop dat gebeurde vind ik dan ook 
niet juist en beslist een brug te ver. 
Wat we wel kunnen stellen is hoe onvolkomen ons onderzoek 
kan zijn. Geen van de door ons gebruikte bronnen is destijds 
ontstaan met het doel dat ik anno 2017 kan aantonen dat ik 
van een persoon uit het verleden afstam; ik maak gebruik 
van die bronnen in al hun onvolkomenheid. Allerlei feiten die 
pro of contra zouden kunnen worden gebruikt zijn misschien 
niet vastgelegd of bewaard gebleven. De eventuele gaten die 
overblijven vul ik door middel van beredenering, die ik vervol-
gens wel moet verantwoorden. Zoals bij elk historisch onder-
zoek moeten we constateren dat elk genealogisch onderzoek 
onvolkomen blijft. Het kan zomaar gebeuren dat nieuw gevon-
den gegevens, op basis van onderzoek in archieven of biolo-
gisch onderzoek, een eerder vastgelegde afstamming onder-
uit halen. Zo gaat dat in het leven.

Hans van Felius

Lezers schrijven
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Lezers schrijven

Bij Gens Nostra jg. 72 (2017) nr. 1, Genealogie Storm van Wena, pagina 30, tweede kolom:

II.  Gerrijt Willem Stormsz trouwt met Marie N.N.33, vermeld 
als weduwe van Gerijt Storm 4 febr. 148134.

Noten
33.  Secundaire bronnen vermelden: Maria Vrancken van der Meer, overleden 4 

febr. 1481, dr. van Vranck Lambrechtsz van der Meer en Catharina van Foreest, 
De Nederl. Leeuw jaargang 82 (1965) 127, Gens Nostra (1990) 434. Waarschijn-
lijk is dit gebaseerd op de vernoeming van de tweede zoon Vranck. In primaire 
bronnen wordt zij nergens Maria Vrancken van der Meer genoemd, het patro-
niem Vrancken is waarschijnlijk een veronderstelling. Er zijn ca. 1400 meerdere 
personen met de naam Vranck in Delft die daarvoor in aanmerking komen.

34.  C. Hoek, ‘Acten in een cartularium van het oude Gasthuis te Delft betreffende ’t 
Woud, Maasland, Hodenpijl, en De Lier’ (inv. nr. 517), Ons Voorgeslacht jaargang 
39 (1984) 332.

Cornelis Frank Kwakkelstein merkt op: naar mijn mening 
moet dit zijn:
II.  Gerrijt Willem Stormsz trouwt met Maria Vranckendr van 

der Meer, dochter van Vranck Lambrechtsz van der Meer, 
schepen van Delft 1423, en Catharina van Foreest.

Bronnen
1.  In De Ned. Leeuw (1902) kol. 57 staan de kwartierwapens van Pieter Pietersz 

van Rhoon en Margaretha Wena, o.a. ‘Wassenaar/Wena en Storm/(van der) 
Meer’. Omdat de plaatsing van kwartierwapens op verschillende wijze kan ge-
schieden is mogelijk bij het opschrijven daarvan een fout ingeslopen waardoor 
een juiste reconstructie lastig is geworden.

2.  Kwartierstaat Kwekel, Kwartierstaten boek II, Gen. Ver. Prometheus (1992), blz. 
224, kwartier 152.540/152.541.

Reactie en verbetering van Hans Nagtegaal
II.  Gerrijt Willem Stormsz trouwt met Maria Vranckendr van 

der Meer, dochter van Vranck Lambrechtsz van der Meer, 
schepen van Delft 1423, en Catharina van Foreest.

Redactie
Wat Catharina van Foreest betreft; zij is al lang een bron van 
discussies. Zie vooral de bijdrage van Hans Jacobs (lid van de 
NGV en oud bestuurslid van het KNGGW) op zijn site http://ja-
cobs-schumacher.eu/foreest.pdf
Deze is ook te vinden op de Karel de Grote website, samen 
met het artikel van Van der Tas, die meende dat Catharina van 
Foreest nooit heeft bestaan, op :www.kareldegrote.nl/Excur-
siones/excursio.php?excurs=29. Naar de mening van de re-
dactie verdient Catharina van Foreest nader onderzoek.

Bij Gens Nostra jg. 72 (2017) nr. 1, Genealogie Storm van Wena, pagina 31 tweede kolom:

II-6. Margriet Gerijts Stormsdr, trouwt Pieter van Roden 
(Rhoon), schepen van Delft 1511, 1512, 1514-1517, dijkgraaf 
van Delfland 1510, ambt gepacht voor 5 jaar van Jan de 
Heuter, 1518, 151947, samen met zijn vier broers heer van 
Rhoon48, overleden 1533, zn. van Pieter van Roden, heer 
van Rhoon en Adriaen(a) Dierc Zaijendr van der Lee. Tocht 
zijn vrouw met ¼ deel (land in Pendrecht) ten Zeeuwse 
rechte na koop op 1 juli 1471 te Brugge na dode van zijn 
broer Dirck van Roden.49

Noten
47.  Hoogheemraadschap van Delfland, Lijst met baljuwen en dijkgraven 1460-1795.
48.  F. Kwekel, ‘Kwartierstaat Kwekel’, Kwartierstatenboek II, (Gen. Ver. Prometheus, 

Delft, 1992) 219, kwartier 98.248/98.249.
49.  C. Hoek, ‘Repertorium op de grafelijke lenen in Albrantswaard en Riederwaard 

(1199-1648)’, Ons Voorgeslacht 42 (1987) 244.

Cornelis Frank Kwakkelstein merkt op: naar mijn mening 
moet dit zijn:
II-6. Margriet Gerijts Stormdr trouwt Pieter van Roon, overle-

den 28-6-1509.

Bron
Nevenstaande noot 48.

Reactie en verbetering van Hans Nagtegaal:
II-6. Margriet Gerijts Stormdr trouwt voor 23 mei 1474 met 

Pieter van Roden, sinds 1 augustus 1455 samen met zijn 
vier broers heer van Rhoon; hij tocht zijn vrouw met .deel 
(land in Pendrecht) ten Zeeuwse rechte na koop op 1 juli 
1471 te Brugge na dode van zijn broer Dirck van Roden, 
overleden 28 juni 1509, zoon van Pieter Roden, heer van 
Rhoon en Adriaen(a) Dierc Zaijendr van der Lee.
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, is 
hét programma bij uitstek voor de genealoog die meer 
wil dan alleen een opsomming van namen en jaartallen. 
In GensDataPro plaatst u al uw 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
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