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Bij de voorplaat
Schilderij van Jean-Louis-Ernest Meissonier, 1890: Napoleon tijdens de slag bij Jena 1806. 'The Frick Art & Historical Center', Pittsburgh, 
Pennsylvania, United States.

Fragmentgenealogie
I.  Charles Meissonier, geboren omstreeks 1790, ondernemer in Lyon, trouwt Jeanne Berger.
 Uit dit huwelijk, behalve vier oudere dochters:
 1.  Jean Louis Ernest (Ernst) Meissonier, volgt II.
 2.  Gabriel Marie Meissonier, geboren Lyon circa 22 augustus 18171.
II.   Jean Louis Ernest (Ernest) Meissonier, geboren Lyon (Frankrijk) 21 februari 18152, kunstschilder, graveur en beeldhouwer, overleden 

Parijs 31 januari 1891, begraven Poissy 3 februari 1891, waar in 1894 een monument voor hem werd opgericht.
  Zijn vader verwachtte dat hij hem zou opvolgen3 maar Ernest begon al op vroege leeftijd met schilderen. De jongen ging aanvankelijk 

aan de slag bij een drogisterij, maar trok uiteindelijk toch naar Parijs met de ambitie om daar zijn brood als kunstenaar te verdienen.
  Meissonier schilderde veel historische doeken waarbij hij inspiratie haalde uit de Franse Revolutie en de Napoleontische periode. Hij 

begeleidde Napoleon III op zijn tocht naar Italië. Gedurende het beleg van Parijs was hij kolonel bij een regiment van de infanterie. Zijn 
meest ambitieuze project was het schilderen van een serie taferelen uit de militaire loopbaan van Napoleon Bonaparte, waaronder 
1814 en De Campagne van Frankrijk (1863/1864), Friedland (1875, nu in het Metropolitan Museum) en Currasiers voor de veldslag 
(1876). Van alle Franse kunstenaars uit de 19e eeuw is Meissonier een van de best betaalde geweest.

  Hij trouwt (1) 13 oktober 1838 Emma (Jenny) Steinheil, een protestantse vrouw uit Straatsburg en de zuster van M. Steinheil, een van 
de artistieke vrienden van haar man, zij overleed in juni 1888; trouwt (2) augustus 1890, Elisa Bezançon4.

 Uit het eerste huwelijk:
 1.  Thérèse Meissonier, geboren 1840. Op de geboorteakte beschrijft haar vader zichzelf als ‘schilder van geschiedenis’.
 2.   Jean Charles (Charles) Meissonier, geboren Parijs 1848, was ook een schilder en leerling van zijn vader. Hij specialiseerde zich 

in genre, kustscenes en landschappen. Hij werkte zowel met water- als olieverf en kon goed tekenen. Hij exposeerde vanaf zijn 
zeventiende in de Paris Salon en kreeg veel onderscheidingen. Hij overleed in 1917 5, 6.

Misschien was de familie verwant aan Juste Aurèle Meissonier (1695–1750), een goudsmid, beeldhouwer, schilder, architect en meubel-
ontwerper. Hij werd geboren in Turijn en werd beroemd in Parijs, waar hij ook overleed.7

Noten
1. www.familysearch.com
2. www.fondsenligne.archives-lyon.fr.
3. Catholic Encyclopedia, 1913.
4. Ross King: the judgment of Paris, 2006. Een dubbelbiografievan Ernest Meissonier en Edouard Manet.
5. www.christies.com.
6. www.askart.com.
7. Encyclopædia Britannica, 1911.
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Van de redactie

We beginnen met de bijdrage van Nelleke van Dam. Zij stuitte tijdens haar genealogische 
naspeuringen op de naam Heiltje Pellekooren, een naam die zij als kind eerder had gehoord en 
die zij opvallend on-Nederlands vond klinken. Na onderzoek bleek de oudst gevonden voorvader, 
Jan Pellekorne, geboren te zijn in 1667. Vervolgens ging ze de resultaten van haar onderzoek 
vergelijken met een bestaande genealogie Pellicorne, waarin een in Amsterdam geboren 
chirurgijn, Guillaume Pellicorne, voorkwam. Het resultaat is een familiegeschiedenis tegen een 
historische achtergrond.

In ‘De kwartieren van Pieter Abrahamsz van Hoogenhouck’ vertelt Hans Nagtegaal meer over de 
vormen en kleuren van de wapens van dit geslacht.

Peter de Rooden kwam bij zijn zoektocht in de Groninger courant van 1799 een advertentie tegen, 
geplaatst door zijn voorouder Antonie Buirma, waarin deze zijn zoon van laster beschuldigde.  
In het artikel onthult de auteur de achtergronden van deze ruzie, die hoog opliep en forse gevol-
gen had voor de familie.

En dan een artikel van Rob Verhoeve waarin Napoleon slechts een passant is op doorreis van 
Vlaan deren naar Holland. Het betreft een familiegeschiedenis van drie vissersfamilies uit 
Sluis en beschrijft een verbondenheid, die in de loop van de tijd groeide. Dit kwam doordat zij 
het zelfde beroep uitoefenden, meerdere onderlinge huwelijksverbintenissen aangingen en in 
dezelfde straat woonden. Dat zij door het overvaren van Napoleon en zijn gevolg een uitkering 
van de gemeente zouden krijgen, die tot hun dood zou duren, hadden zij niet verwacht.

Ons erelid Nico Hamers, inmiddels op zeer gevorderde leeftijd, laat in samenwerking met zijn 
broer Vic Hamers zijn licht schijnen over bijzondere verwantschappen in Friesland. Het betreft 
een drietal bestuursleden van de NGV afdeling Kwartier van Nijmegen en een viertal bekende 
topsporters: Epke zonderland, Swen Kramer, Irene Wüst en Hein Vergeer. Zijn bijdrage wordt 
aangevuld met een aantal persoonlijke ervaringen in de 75 jaar van zijn onderzoek.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor de agenda van de algemene ledenvergadering en voor een 
oproep voor het insturen van stukken voor ons blad.

Ik wens de lezer veel plezier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn

De officiele opening voor genodigden zal plaatsvinden op zaterdag 25 november, na de Algemene Vergadering.
Op zondag 26 november is er voor belangstellenden een open dag met uitleg en rondleidingen.
Eindejaarsluiting: het verenigingscentrum is gesloten van 22 december 2017 t/m 3 januari 2018.
Meer informatie leest u op de ‘actueel’ pagina van de website.

Het verenigingscentrum in Bunnik
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1. Gezicht op het stadhuis, de Nieuwe Kerk en de Waag te Amsterdam, prent van Jacob van der Ulft, 1654 en/of 1654-1673. Bron: Rijksmuseum 
Amsterdam.

NELLEKE  VAN  DAM

Van Pellicorne naar Pellekooren

Tijdens genealogische naspeuringen stuitte ik op de naam Heiltje Pellekooren. Als 
kind had ik de naam van mijn betovergrootmoeder van vaders kant vaker gehoord 
en toen al vond ik de achternaam opvallend on-Nederlands klinken. Nu ik haar 
andermaal als het ware ‘tegen het lijf liep’ besloot ik dat het tijd werd voor nader 
onderzoek. Al snel bracht de stamreeks een aantal in Hollands Midden wonende 
voorouders aan het licht.1 De oudst gevonden voorvader was Jan Pellekorne, 
geboren in 1667. Maar wie zijn vader was, dat was tot nu toe een raadsel.
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Mijn doelstelling werd het vinden van deze ontbrekende voor-
vader. In dit artikel kan ik hem presenteren: het gaat om Guil-
liam Pellecorne, Amsterdammer van geboorte, die zich begin 
jaren zestig van de zeventiende eeuw als chirurgijn vestigde 
in Nieuwerbrug, waar hij trouwde met Aeltje Gijsberts Ramp. 
Uit dit huwelijk stamt de voorvader van Heiltje Pellekooren. 
Met de vondst van deze voorvader leek de zoektocht ten 
einde, maar niets was minder waar. Vanuit twee invalshoe-
ken kwam de vraag op of er verwantschap bestaat tussen de 
onderzochte generaties Pellekooren en de uit Antwerpen af-
komstige familie Pellicorne. Ten eerste was mij gebleken dat 
de achternaam op zeer uiteenlopende wijze gespeld werd en 
dat ook de variant Pellicorne voorkwam. De tweede invals-
hoek was een bestaande genealogie Pellicorne, waarin de 
naam van een in Amsterdam geboren chirurgijn als Guillaume 
voorkwam.2 Mijn onderzoek spitste zich toe op de vraag of 
het om dezelfde persoon ging als de chirurgijn met vergelijk-
bare naam, die zich in Nieuwerbrug vestigde. In dit artikel kan 
ik deze vraag bevestigend beantwoorden. Dit zal worden aan-
getoond aan de hand van de levensbeschrijving van Guilliam 
Pellecorne. Nu mijn tweede doelstelling behaald was, bleek 
het mogelijk de stamreeks van Heiltje Pellekooren door te 
trekken tot in het Antwerpen van de zestiende eeuw, in feite 
een derde doelstelling, die op natuurlijke wijze voortvloeide 
uit de eerste twee.
De levensbeschrijving van Guilliam Pellecorne staat in de 
schijnwerpers, omdat hier de bewijzen liggen voor de ver-
wantschap. Ook aan zijn in Antwerpen geboren vader Johan 
Pellecorne zal ruimschoots aandacht worden besteed. Zijn le-
vensbeschrijving is waardevol omdat deze een inkijk biedt in 
de wording van de nog jonge Republiek. Tot slot bleek er over 
de laatste twee generaties in Antwerpen, en later in de Repu-
bliek, ook nog verrassend veel terug te vinden.
De variaties in schrijfwijze van de familienaam in de loop der 
tijd zijn talrijk. In dit artikel zal de naamsvariant worden aan-
gehouden waarmee men zelf ondertekende, gebaseerd op de 
gevonden handtekeningen van de beschreven generaties. De 
gezindte van de genoemde voorouders was nederlands her-
vormd, dan wel nederduits gereformeerd, tenzij anders ver-
meld. Om de voorouders zoveel mogelijk recht te doen zullen 
ook aanvullende gegevens worden geprestenteerd en de uit 
de huwelijken geboren kinderen genoemd worden.

Stamreeks Heiltje Pellekooren

I.  Heiltje Pellekooren, dochter van Jan Pellekooren (volgt II) 
en Margje Altekroese, geboren Middelburg (ZH) 15 okto-
ber 1837, overleden Gouda 15 januari 1891. In het register 
van de burgerlijke stand heeft de burgemeester van het 
Zuid-Hollandse Middelburg het volgende genoteerd bij 
haar geboorte: Op 16 oktober 1837, ’s avonds om zeven uur, 
heeft Jan Pellekooren tegenover hem en twee getuigen 
verklaard dat zijn huisvrouw Margje Altekroese op den 
vijftienden dezer maand des avonds ten zes uren is beval-
len van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan het welk 

hij bij deze geeft de voornaam Heiltje, en welk kind aan 
ons is gepresenteerd.

 Als jonge dochter trouwde zij te Reeuwijk op 13 maart 
1863 met Thomas Verbree, geboren Bodegraven 14 fe-
bruari 1829, jongman, van beroep bouwman en veehou-
der, overleden Zwammerdam 21 november 1884, zoon van 
Adrianus Verbree en Annigje Koning.

Voor haar trouwen heeft Heiltje gewoond op het adres 
Spoelwijk 18 te Middelburg. Het echtpaar Verbree woonde 
achtereenvolgens in Reeuwijk, Bodegraven, Alphen, Nieuw-
koop, Zwammerdam, Reeuwijk en Zwammerdam.3 In 1866 
was de gezindte van Heiltje christelijk afgescheiden.4 In 1885 
was Heiltje Pellekoorn, weduwe van Thomas Verbree, bouw-
vrouw te Zwammerdam, als voogdes over haar minderjarige 
kinderen Adrianus, Marrigje Wilhelmina Barbera en Annigje 
Verbree, een van de tien erfgenamen van Adrianus Verbree 
en Maartje Zuidam.5 Op 20 april 1886 verhuisden Heiltje en 
haar kinderen naar Gouda. De vermelde gezindte van hen was 
christelijk gereformeerd. Bij haar overlijden, op 15 januari 1891 
te Gouda, woonde zij aan de Karnemelksloot.6

Uit dit huwelijk:
1.  Adrianus, geboren Reeuwijk 1 december 1864, over-

leden Waddinxveen 4 april 1939, trouwt Gouda 23 de-
cember 1891 Jacoba van de Kleij.

2.  Jan, geboren Alphen 21 augustus 1866, overleden Alp-
hen 15 november 1866.

3.  Margje, geboren Alphen 3 november 1867, overleden 
Alphen 26 november 1867.

4.  Margje Wilhelmina Barbara (mijn overgrootmoeder), 
geboren Alphen 23 augustus 1869, overleden Gouda 
10 december 1937, trouwt Gouda 11 mei 1892 Hen-
drik Both, geboren Reeuwijk 11 maart 1867, overleden 
Gouda 31 maart 1951, zoon van Jan Both en Neeltje de 
Groot. Margje Wilhelmina Barbara is vernoemd naar 
haar grootmoeder Marrigje Altekroese en naar haar 
zusters Wilhelmina en Barbara.

5.  Annigje, geboren Alphen 22 februari 1871, overleden 
Zwammerdam 6 november 1874.

6.  Cornelia, geboren Zwammerdam 4 december 1872, 
overleden Zwammerdam 21 december 1872.

7.  Jan, geboren Zwammerdam 13 oktober 1874, overle-
den Zwammerdam 31 oktober 1874.

8.  Annigje, geboren Zwammerdam 6 december 1879, 
overleden 11 oktober 1959, trouwt Waddinxveen 10 mei 
1916 met Jan van Erk.

2. Handtekening Heiltje Pellekooren 3 maart 1885.7 Foto: auteur.
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II.  Jan Pellekooren, zoon van Jacob Pellekoorene (volgt III) en 
Cornelia Samson, geboren Achttienhoven (ZH) 3 septem-
ber 1796, gedoopt Noorden 4 september 1796, getuige 
Elsje Samson, overleden Reeuwijk 12 januari 1878, trouwt 
(1) Achttienhoven 17 september 1819 Annigje Hogendoorn, 
geboren Achttienhoven 16 juni 1799, overleden Abcou-
de-Proosdij 23 februari 1822, dochter van Dirk Hogen-
doorn en Cornelia Boshof, trouwt (2) Abcoude-Proosdij 
24 april 1825 Marrigje Altekroese, geboren Zegveld 15 juli 
1796, gedoopt 17 juli 1796, overleden Reeuwijk 11 decem-
ber 1858, dochter van Asa Altekroese en Heijltje Gijsberts 
Noordhoven.

De grootvader van Marrigje Altekroese is een achttien-
de-eeuwse immigrant in de Republiek: Jan Hendrik Christof-
felszoon Altekrusen. Hij was afkomstig uit het dorp Lienen, 
gelegen in het Duitse graafschap Tecklenburg.8

Jan was van beroep veehouder en landbouwer; in 1828 was 
hij bouwman onder Vinkeveen.9 Daarnaast was hij van 1848 
tot 1855 assessor en wethouder van Middelburg.10 Het mili-
tieregister van 1 april 1825 biedt aanvullende gegevens: Jan 
Pelkoorn, vrijgesteld van dienst voor de nationale militie uit 
hoofde van enige zoon te zijn; signalement: lengte 167 cm; 
aangezicht blozend; voorhoofd breed; ogen licht bruin; neus 
lang; mond middelmatig; kin rond; haar en wenkbrauwen 
blond; merkbare kentekenen geen.11

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jacob, geboren Achttienhoven 4 januari 1820, overle-

den Harmelen 25 januari 1879, trouwt (1) Rietveld 17 no-
vember 1842 Maria Bruijnes, trouwt (2) Kamerik Hout-
dijken 1 november 1850 Grietje Bekker.

2.  Dirk, geboren Achttienhoven 13 februari 1821, overle-
den Zwammerdam 12 januari 1879, trouwt Middelburg 
17 april 1850 Liedewij van Oosterom, weduwe van Jo-
hannes van Veen.

Uit het tweede huwelijk:
1.  Cornelia, geboren Abcoude-Proostdij 10 november 

1825, overleden Abcoude-Proostdij 18 september 
1826.

2.  Aza, geboren Abcoude-Proostdij 20 april 1828, overle-
den Abcoude-Proostdij 30 augustus 1828.

3.  Aza, geboren Abcoude-Proostdij 10 november 1829, 
overleden Middelburg 1 september 1834.

4.  Cornelia, geboren Middelburg 18 augustus 1833, 
trouwt Middelburg 1 oktober 1852 Matthijs Brak.

5.  Aza, geboren Middelburg 22 juni 1836, overleden Gou-
derak 10 februari 1883; trouwt Ouderkerk aan den IJs-
sel 28 september 1864 Wijna Schild.

6.  Heiltje (volgt I).
7.  Hilligje, geboren Middelburg 4 januari 1839, overleden 

Middelburg 27 oktober 1848.

III.  Jacob Pellekoorene, zoon van Jan Pellecoorene (volgt IV)
en Hilligje Groenevelt, gedoopt Noorden 28 augustus 
1757, getuige Beligje Vermeij, overleden Nieuwkoop 9 ok-
tober 1815, trouwt Nieuwkoop 26 november 1786 Cornelia 
Samson, jonge dochter, ondertrouwt 10 november, akte 3 
gulden, gedoopt Nieuwkoop 21 juni 1761, getuige Annetje 
Willems Outshoorn, overleden Achttienhoven 18 decem-
ber 1827, dochter van Abraham Samson en Marijtje Outs-
hoorn.

Bij de doopinschrijving van Jacob Pellekoorene in 1757 staat 
de volgende aantekening: de naam van het kindt, eerst Japik 
opgegeven, heb ik verandert in Jacob, omdat dit kind is ge-
noemt naar zijn grootvader Jacob Pellecoorne, die niet Japik 
maar Jacob teijkent.
Jacob was van beroep bouwman. Hij is daarnaast enkele jaren 
schepen in Achttienhoven geweest.12 In een notariële akte van 
26 oktober 1795 wordt procuratie gegeven tot transport van 
een boerenwoning en 42 morgen 300 roeden veen-, wei- en 
hennipland te Achttienhoven voor de som van 12.000 gulden 
naar Maarten van Eyk senior te Mydrecht, Gysbert van Eyck 
te Westveen, Frank van Eyck te Noorden en Jacob Pellicorne 
te Achttienhoven.13

Uit dit huwelijk:
1.  Jan, gedoopt Noorden 3 februari 1788, getuige Maritje 

Pellecoorne, begraven Noorden (in de kerk, impost 3 
gulden) 23 februari 1788.

2.  een kind van J. Pellecoorn, begraven Noorden (in de 
kerk, impost drie gulden) 23 maart 1790.

3.  Hilligje, gedoopt Noorden 11 maart 1792, getuige Neel-
tje Pellecoorne, overleden Bodegraven 26 februari 
1841, trouwt (1) Achttienhoven 29 april 1824 Gerrit 
Oudshoorn, trouwt (2) Zegveld 21 augustus 1840 Wil-
lem Hardenbol.

4.  Jan, geboren Achttienhoven 13 februari 1794, gedoopt 
Noorden 16 februari 1794, getuige Maritje Pellecoor-
ne, begraven Achttienhoven 25 maart 1794 (impost 
drie gulden).

5.  Jan (volgt II)

3. Handtekening van Jan Pellekooren 16 oktober 1837. Bron: Burgerlijke 
stand (FamilySearch).

4. Handtekening van Jacob Pellekoorene 9 mei 1805.14 Foto: auteur.
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6.  Abraham, geboren Achttienhoven 17 september 1798, 
gedoopt Noorden 23 september 1798, getuige Elsje 
Samson, overleden 30 november 1798, begraven Noor-
den (in de kerk, impost drie gulden), 6 december 1798.

7.  Marijtje, geboren Achttienhoven 29 juli 1800, gedoopt 
3 augustus 1800 te Noorden, doopgetuige Elsje Sam-
son; trouwt Zevenhoven 2 maart 1838 Jan Brandse, 
weduwnaar van Klazina Prijs.

IV. Jan Pellecoorene, zoon van Jacob Pellecoorne (volgt V)
en Neeltje Gerrits Besuijen, gedoopt Noorden 8 februari 
1733, getuige Trijntje Pelkoorn (zie VI.2), begraven Noor-
den (in de kerk, classis 15 gulden) 12 april 1785, trouwt circa 
1754 Hilligje Maertens Groenevelt, gedoopt Zevenhoven 
(remonstrants) 1 december 1726, getuigen Cnelis van Sta-
veren en Neeltje Bouwens, afkomstig uit de Armiaense 
gesinte in Bloklandt onder Sevenhoven15, begraven Noor-
den (in de kerk, classis 6 gulden) 9 januari 1783, dochter 
van Maerten Alberts Groenevelt en Maritje Jacobs van 
Staveren.

Jan Pellecoorene was van beroep bouwman. Op 9 juli 1762 
kocht hij een zeer schone en welgelegen hofstede en aanho-
rige landerijen, waaronder hooi-, wei- en hennipland, groot 
omtrent zesendertig morgen, gelegen in de ambachtsheer-
lijkheid van Achttienhoven, eerder verhuurd aan Jacob Janse 
Pellecoorne voor de periode van 12 jaar.16 Hij was een zestal 
jaar schepen in Achttienhoven.17 In 1785 was Jan Pellecoorene 
burgemeester van Achttienhoven. 18

Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, gedoopt Noorden 20 juli 1755, getuige Beligje 

Vermij, overleden voor 6 januari 1760.
2.  Jacob, gedoopt Noorden 8 augustus 1756, getuige Be-

ligje Vermeij, overleden voor 28 augustus 1757.
3.  Jacob (volgt III).
4.  Neeltje, gedoopt Noorden 6 januari 1760, getuige Be-

ligje Vermeij, begraven Noorden (in de kerk, impost 
drie gulden) 4 januari 1763.

5.  Margje, gedoopt Noorden 9 augustus 1761, getuige An-
nigje Dollemans, overleden Lekkerkerk 18 september 
1821, trouwt Lekkerkerk 12 december 1784 Pieter Gou-
wens.

6.  Maarten, gedoopt Noorden 10 oktober 1762, getuige 
Annigje Dolleman, begraven Noorden (in de kerk, pro 
deo) 13 december 1770.

7.  Neeltje, gedoopt Noorden 9 oktober 1763, getuige 
Beligje Vermij, begraven Noorden (in de kerk, pro deo) 

11 juni 1796, trouwt Nieuwkoop 22 juli 1785 Maerten 
Outshoorn.

8.  Annigje, gedoopt Noorden 9 december 1764, getuige 
Beligje Vermeij, begraven Noorden (in de kerk, classis 
3 gulden) 10 januari 1765.

9.  Geijsbert, gedoopt Noorden 31 maart 1766, Gedoopt 
op 2e Paeschdag, getuige Annitje Dollemans.

10.  Albert, gedoopt Noorden 24 juni 1767, getuige Annigje 
Dollemans, in de kantlijn: Deze Albert is tot Roomsch-
gezinden overgegaan.

11.  Annigje, gedoopt Noorden 8 oktober 1769, getuige An-
nigje Dollemans.

V.  Jacob Pellecoorne, zoon van Jan Pellekorne (volgt VI) en 
Grietje Jacobs Onderwater, gedoopt Nieuwkoop 11 no-
vember 1691, getuige Hilletje Jans, begraven Noorden (in 
de kerk, impost 3 gulden) 29 december 1778, trouwt (1) 
Nieuwkoop 11 mei 1721 Neeltje Gerrits Besuijen, weduwe 
van Baltus Willems Verlaan, begraven Achttienhoven 4 
maart 1746, impost nihil, trouwt (2) Klaartje van Vliet, be-
graven Noorden (in de kerk, classis 3 gulden) 19 december 
1782.

 Bij haar huwelijk met Jacob Pellecoorne had Neeltje Ger-
rits Besuijen een kind uit haar eerste huwelijk.20

Jacob Pellecoorne was vele jaren achtereen schepen in Acht-
tienhoven.21 In 1754 was hij substituut- secretaris.22 In de jaren 
1737 en 1748 waren Jacob en zijn vader Jan beiden in functie 
als schepen in Achttienhoven. Op 13 april 1734 stonden Willem 
Verdou en Jacob Pellicorne borg bij openbare verkoping van 
een hofstede en enkele morgen wei-, hooi- en hennipland ge-
legen aan de Kromme Mijdrecht; ondertekend Pellecoorne.23 
In 1735 was Jacob Pelkoorn diaken in Noorden: op 11 oktober 
1735 verkochten Lambertus Zegerszoon Reijser, predikant en 
Jacob Pelkoorn, diaken der Gereformeerde kerk te Noorden, 
voor hen zelf en handelend voor Willem Voordou, diaken, aan 
Jacobus Lietaert, wonend te Nieuwkoop, een schuldbrief ten 
behoeve van het diaconiehuis van Noorden.24 Op 7 augustus 
1737 was Jacob Pelkoorn koper van een vogelkooi, groot om-
trent twee morgen, gelegen in Achttienhoven, voor de som 
van 175 gulden.25 Op 23 april 1746 beloofde Jacob Pellecoorne 
het bedrag van 500 gulden, aan hem geleend door Jan Gerrit-
zoon Besuijen, schoolmeester in de Bodegravense Meije, te-
rug te betalen inclusief de verschuldige rente.26 Op 23 juni 1752 
is Jacob Pellicorne genoemd als geconstitueerde in de akte 
van procuratie om een hofstede te Zegvelderbroek te trans-
porteren aan de weduwe en erven van Johannnes de Jong.27

Het begraafregister van Noorden bevat op de datum 29 de-
cember 1778 een persoonlijke aantekening: begraven Jacob 

5. Handtekening van Jan Pellecoorene, 20 april 1782. 19 Foto: auteur.

6. Handtekening van Jacob Janse Pellecoorne, 20 april 174028 Foto: auteur.
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Pellecoorne, uit Den Haak te Achttienhoven, een man van 
diep in de 80 jaaren, altoos een best en vertrouwd vriend van 
wijlen mijn vader.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Een kind, gedoopt Noorden 28 maart 1723, begraven 

Achttienhoven (pro deo) 1 april 1723.
2.  Jan, gedoopt Noorden 24 september 1724, getuige 

Grietje Jacobs Onderwater, begraven Achttienhoven 
(pro deo) 2 december 1724.

3.  Jan, gedoopt Noorden 30 november 1727.
4.  Levenloos geboren kind, begraven Achttienhoven (pro 

deo) 26 maart 1730.
5.  Jan, gedoopt Nieuwkoop 5 augustus 1731, getuige Im-

migje Cornelis Bergshoef, begraven Achttienhoven 
(pro deo) 17 augustus 1731.

6.  Jan (volgt IV).
7.  Pieter, gedoopt Noorden op 18 april 1734, getuige Trijn-

tje Janse Pelkoorn (zie VI.2).

VI.  Jan Pellekorne, zoon van Guilliam Pellecorne (volgt VII) en 
Aeltje Gijsberts Ramp, gedoopt Waarder 1 januari 1667, 
begraven Achttienhoven (pro deo) 1753 als Jan Pellecoor-
ne, trouwt Waarder 29 januari 1690, ondertrouwt 15 janu-
ari Jan Giele Pellekoren, jongeman van Nieuwerbrugge 
Grietje Jacobs Onderwater, jonge dochter van Bodegra-
ven, wonende in de Lange Weijde, luthers gedoopt Bode-
graven 2 februari 1659, dochter van Jacob Janszoon On-
derwater en Belijtjen Gerrits.

Jan Pellekorne woonde in 1720 in de Meije onder Bodegra-
ven.29 Hij was diaken in Nieuwkoop in 1712, 1713 en 1714 en ou-
derling aldaar in 1722, 1723 en 1724.30 Ook was hij gedurende 
enkele jaren schepen te Achttienhoven.31 In de jaren 1737 en 
1748 bekleedden Jan en zijn zoon Jacob beiden deze functie 
in genoemde plaats. Op 1 februari 1719 testeerde zijn moeder 
voor notaris D. Swartendijk: Aaltje Gijsberts Ramp, eerst we-
duwe van Guillaume Pellekoorn en laatst van Willem Dirkz 
Pauw, woonende aande Nieuwerbrug. In het testament wordt 
beschreven hoe de moeder van Jan Pellekorne er aan toe was: 
zijnde sij comparante siekelijk van lichaam te bedde leggen-
de dog egter haar verstand, redenen en memorie volkomen 
magtig ende wel gebruijkende. De genoemde toekomstige 
erfgenamen zijn Neeltje en Jan Guillaume Pellekoorn, Dirk, 
Gijsbert en Jannetje Willems Pauw en de kinderen van haar 
overleden zoon Pieter Willems Pauw. Jan Guillaumszoon 
Pellekoorn wordt door zijn moeder aangewezen als execu-
teur-testamentair en als voogd over minderjarige of toezicht 
behoevende erfgenamen.32 Op 26 oktober 1720 was Jan Pel-
lecoorn mede erfgenaam en gemachtigde van de te verdelen 
erfenis van Leendert Gijsen Ramp.33 
De moeder van Jan Pellekorne overleed in 1724 in Nieuwer-
brug en werd op 30 maart begraven. Op 28 juni 1724 verkoch-
ten de erfgenamen, alle gesamentlijke kinderen en kinds kin-
deren van zaliger Aaltie Gijse Ramp, soo van heel als halven 
bedde, haar huis en erf te Nieuwerbrug.34 Een maand later 

vond in Nieuwkoop een dubbel huwelijk plaats; een zoon en 
een dochter van Jan traden op 30 juli 1724 beiden in het hu-
welijk.
Op 29 juni 1730 was Jan Pelkoorn medegebruiker van de lan-
den onder de heerlijkheid van Nieuwkoop en Noorden. In het 
request van die datum verzoekt Margaretha, Baronnese de 
Lijnde, te worden bevestigd in haar rechten op de ontvangst 
van de henniptienden.35

Uit dit huwelijk:
1.  Jacob (volgt V).
2.  Trijntje, gedoopt Bodegraven 6 februari 1695.
3.  Michiel, gedoopt Bodegraven 31 maart 1697, begraven 

Aarlanderveen (pro deo) 23 december 1766, trouwt 
Nieuwkoop 30 juli 1724, ondertrouwt 14 juli Emmigje 
Kornelis Berghoef, weduwe van Hendrik Jonkerzoon, 
akte drie gulden.

4.  Neeltje, gedoopt Bodegraven 1 januari 1700, begraven 
Nieuwkoop (impost drie gulden) 8 juni 1700.

5.  Neeltje, gedoopt Nieuwkoop 7 augustus 1701, getuige 
Marritje Cornelis van Staveren, overleden Nieuwkoop 
23 oktober 1773, begraven Bodegraven (in de kerk, pro 
deo) 26 oktober 1773, trouwt Nieuwkoop 30 juli 1724, 
ondertrouwt 14 juli Chiel Hendrikze Verwoerdt, jonge-
man van Bodegraven, akte drie gulden.

VII. Guilliam Pellecorne, zoon van Johan Pellecorne (volgt VIII) 
en Janneke de Neve, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 14 
juli 1639, getuigen Giljaem de Neve en Marija Baudesen, 
overleden tussen 1 mei 1670 en 22 mei 1672, trouwt (1) Am-
sterdam, ondertrouwt 12 april 1659 Magdeleentje Coer-
ten, overleden vóór 28 januari 1663, dochter van Baerent 
Courten en Engeltje Harmens, trouwt (2) Waarder, onder-
trouwt 11 februari 1663 Aeltje Gijsberts Ramp, begraven 
Bodegraven (classis drie gulden) 30 maart 1724, dochter 
van Gijsbert Pieters Ramp en Neeltje Pieters van Vliet.

Guilliam was het vijfde kind uit het tweede huwelijk van zijn 
vader. Guilliam is vernoemd naar zijn grootvader van moe-
derskant, die ook zijn doopgetuige was. Guilliam is opge-
groeid in Amsterdam en in Haarlem, waar zijn vader in 1642 
een huis aan het Spaarne kocht. Het jaar 1651 bracht twee 
ingrijpende gebeurtenissen. Guilliam was nog geen twaalf 
jaar oud toen hij kort na elkaar beide ouders verloor. Op 24 
april overleed zijn vader; op 4 mei, nog geen twee weken later, 
overleed zijn moeder. Naast een broer Embart en een half-
broer Francisco had Guilliam vier zusters, te weten Maria, 
Susanna, Anna en Johanna. Guilliams grootvader Guilliam de 
Neve, in Amsterdam woonachtig, werd voogd over de wees-

7. Handtekening Jan Pellekorne, 5 december 1736.36 Foto: auteur.
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kinderen. Door het aangaan van huwelijken en het aanvragen 
van akten van meerderjarigheid37 zullen zij de beschikking 
over de nalatenschap van hun ouders gekregen hebben en hun 
weg naar zelfstandigheid gevonden hebben. In januari 1654 
overleed Guilliam de Neve, grootvader en voogd; hij werd op 
16 januari 1654 begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op 
23 januari 1659 vond de verkoop plaats van het huis aan het 
Spaarne in Haarlem door de erfgenamen.38 Als voogden wor-
den in de akte genoemd: Johannes van Arensbergh, chirurgijn 
te Amsterdam, voogd in plaats van Guiljaem de Neve en Adam 
Michiels als medevoogd over de drie onmondige kinderen van 
Capiteijn Johan Pelcoorn en Johanna de Neve. De jongste kin-
deren, Anna, Guilliam en Johanna, stonden eind januari 1659 
nog onder voogdij. Hun voogd Jan van Arensbergh was door 
zijn huwelijk met Hillegonda van Teijlingen in 1655 zwager ge-
worden van Guilliams zuster Susanna. Hij was een uit Leiden 
afkomstige chirurgijn en woonde in Amsterdam op de Nieuwe 
Zijds Voorburgwal.39 Bij zijn ondertrouwinschrijving in Am-

sterdam in 1659 was Guilliam van beroep chirurgijn. Het lijkt 
aannemelijk dat hij in Amsterdam bij zijn voogd in de leer is 
geweest om het chirurgijnsvak te leren. Naast praktijklessen 
volgden leerling chirurgijns ook onderwijs en anatomische 
lessen, die overigens ook voor een groter publiek toeganke-
lijk waren. Een bekend, deels verloren gegaan, schilderij van 
Rembrandt verbeeldt de anatomische les van Dr. Deijman in 
1656. Het is zeer wel mogelijk dat Guilliam hierbij aanwezig is 
geweest. Amsterdam had halverwege de zeventiende eeuw 
nog geen eigen anatomisch theater. Het chirurgijnsgilde had 
de beschikking over een snijkamer op de zolder van de kleine 
vleeshal aan de Nes.40

Guilliam had een vak geleerd, waarschijnlijk mede dankzij in-
spanningen van zijn voogd. Hij was in staat de kost te verdie-
nen, maar stond in 1659, toen hij trouwplannen koesterde, nog 
onder het gezag van zijn voogden. De meerderjarigheid zou 
hij pas op de leeftijd van 25 jaar bereiken of door het aangaan 
van een huwelijk. Guilliam was negentien jaar toen hij op 12 

8. Doopinschrijving Guilliaem 14 juli 1639, zoon van Johan Pellecorne en Jannen de Neve, Oude Kerk Amsterdam

9. De grote en de kleine vleeshal aan de Nes, met op zolder de Rederijkerskamer (1) en de Anatomiekamer (2), prent van Claes Janszoon Visscher, 1611. 
Bron: Rijksmuseum Amsterdam.
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april 1659 in Amsterdam in ondertrouw ging met de twintig-
jarige Magdeleentje Coerten. Bruid en bruidegom woonden 
beiden aan de Regulierspoort. Bij ondertrouw werd de bruid 
geassisteerd door haar moeder, die nog geen twee jaar daar-
voor als weduwe was hertrouwd met de 26-jarige Christoffel 
Huijsman.41 De ondertrouwinschrijving van Guilliam en Mag-
deleentje bevat een verwijzing naar het huwelijkskrakeelre-
gister.42 Wat was er aan de hand? Nadat het huwelijk op twee 
achtereenvolgende zondagen in de kerk was afgekondigd 
werd het derde gebod opgehouden door de commissarissen 
van huwelijkse zaken. Guilliam had verzuimd zijn voogden toe-
stemming te vragen voor het huwelijk. De commissarissen 
bogen zich over de kwestie. Op 26 april verscheen Guilliam 
Pelcoorn voor de commissarissen, die hun werkruimte hadden 
op de tweede etage van het nieuwe stadhuis op de Dam.
Zij kwamen bijeen om te beraadslagen. Jan van Arensbergh en 
Adam Michiels, voogden van Guilliam waren aanwezig, even-
als zijn grootmoeder Maijken Denijs, weduwe van Guilliam de 
Neve, zijn zwagers Abraham van Nickelen en Jan van Vilekens 
en zijn ooms Jacob en Denijs de Neve. De familie kwam met een 
zware delegatie: de zaak werd kennelijk hoog opgenomen. In-
houdelijk kan uit de tekst van het huwelijkskrakeelregister het 
volgende afgeleid worden. Er staat letterlijk dat de gedaagde 
bekent de bruid beslapen te hebben. Na beraadslaging is beslo-
ten dat het huwelijk doorgang kon vinden, onder de voorwaar-
de dat Guilliam onder het gezag van zijn voogden of van de he-
ren weesmeesters zou blijven tot aan zijn mondige jaren. Wat 
betreft zijn erfdeel heeft dit geïmpliceerd dat hij daar in 1659 
nog niet, of nog niet volledig over kon beschikken, zoals blijkt 
uit twee nader te toe te lichten notariële akten uit 1663.
In de marge van de ondertrouwinschrijving van de kerk staat 
de aantekening dat de akte waarin de bruidegom een akkoord 
is aangegaan met zijn voogden, is vertoond, zodat het derde 
gebod kon voortgaan op 11 mei. Uit het huwelijk van Guilliam 

en Magdeleentje werd een dochtertje geboren. Janneke werd 
gedoopt op 11 dec 1659 in de Oude Kerk in Amsterdam. Het 
begraafregister van de Nieuwe en Engelse kerk vermeldt dat 
er op 20 september 1660 is begraven een kint van Giljam Pel-
cooren op de Reguliersbreestraat. In januari 1663 was Guil-
liam weduwnaar van Magdalena Courte. Een overlijdensda-
tum van Guilliams eerste vrouw is niet bekend. Zij moet jong 
overleden zijn.

Nieuwerbrug

Guilliam Pellecorne heeft tussen zijn 21ste en zijn 23ste le-
vensjaar zijn geboorteplaats Amsterdam verlaten. Waarom 
hij dat heeft gedaan weten we niet. Mogelijk ligt de achter-
grond hiervan in de turbulente en tragische levensgebeurte-
nissen die hij kort na elkaar in Amsterdam heeft meegemaakt 
en heeft hij een nieuwe start in zijn leven willen maken. Begin 
1663 staat zijn naam in twee notariële akten vermeld als Guil-
liam Pellicorne, chirurgijn, wonende aan de Nieuwerbrugge 
onder Bekenes. Dan dringt zich vervolgens de vraag zich op 
hoe een chirurgijn uit Amsterdam halverwege de zeventiende 
eeuw terecht kwam in Nieuwerbrug. Mogelijk bestonden er 
beroepsmatige contacten met Leiden. Jan van Arensbergh, 
zijn vroegere voogd, was chirurgijn en afkomstig uit Leiden, 
evenals Jan van der Spaer, de man die in 1685 met Guilliams 
dochter Neeltje zou trouwen. Nieuwerbrug was een buurt-
schap gelegen op een kruispunt van druk bevaren waterwe-
gen, waar de Oude Rijn uitstroomt in de Dubbele Wiericke. 
Met de aanleg van het jaagpad tussen Leiden en Utrecht in 
1664 werd het verkeer van personen en goederen verder ge-
intensiveerd.
In januari 1663 stond Guilliam, 23 jaar oud, op het punt om 
voor de tweede maal te gaan trouwen. De aanstaande bruid 
was Aeltje Gijsberts Ramp, dochter van Gijsbert Pieters 

10. Nieuwerbrug, detail van een kaart uit 1687. Bron: Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland.43
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Ramp en Neeltje Pieters van Vliet. In 1660 woonde Aeltje op 
seecker hoftstede groot veertien morgen lant gelegen aen 
de Nieuwerbrugge onder Waerder. Gijsbert Pieters Ramp leg-
de, na het overlijden van zijn vrouw, voor de weeskamer van 
Waarder de rechten van zijn kinderen vast. Hij beloofde on-
der andere de kinderen die nog thuis woonden te leren lezen 
en schrijven. De kinderen beloofden bij trouwen vader tijdig 
te waarschuwen zodat hij voldoende tijd had om de beloofde 
penningen op te brengen.44 Het register van de kerk in Bode-
graven bevat een ondertrouwinschrijving met als datum 28 
januari 1663. De bruidegom is Guiljam Pellecoorn, weduwnaar 
van Magdelena Courte, de bruid is Aeltje Gijsberts Ramp, 
beyde woonende aende Nieuwerbrugge. De inschrijving is 
met pennestreken doorgehaald; voordat er getrouwd kon 
worden, moesten er eerst nog huwelijkse voorwaarden opge-
steld worden. Op 2 februari 1663 werd de akte van huwelijkse 
voorwaarden voor notaris Van Gorcum gepasseerd.45

In de akte is Guilliam Pellecorne genoemd als weduwnaar 
van Magdalena Coerten. Aeltje Gijsberts Ramp werd geas-

sisteerd door haar vader. In de akte werd vastgelegd welke 
bedragen beide echtelieden zouden inbrengen. Aeltje Gijs-
berts Ramp beschikte over haar moederlijk erfdeel van 2200 
gulden. Haar vader Gijsbert Pieters Ramp zal een bedrag van 
2000 gulden voor zijn dochter tenminste gedurende drie jaar 
beheren, maar haar wel een bedrag van 200 gulden uitkeren 
omme tot eerlijcke cledinge en reedinge tegens haer huwe-
lijcsdach te gebruijcken. In de akte is de bepaling opgenomen 
dat de bruidegom binnen de periode van drie jaar zal moeten 
aantonen dat hij evenals de bruid beschikt over een bedrag 
van 2200 gulden eigen geld.
De notariële akte van 2 februari 1663 en de ondertrouwin-
schrijving in Bodegraven van 28 januari 1663 vormen tot twee 
maal toe het bewijs dat Guilliam Pellecorne, de chirurgijn die 
in 1663 Aeltje Gijsberts Ramp huwde, de in Amsterdam ge-
boren zoon van Johan Pellecorne is. De naam van Guilliams 
eerste vrouw verwijst immers naar zijn eerste huwelijk in Am-
sterdam en brengt zo ook de indertijd betrokken familieleden 
in beeld.

11. Detail akte huwelijkse voorwaarden 2 februari 1663. Foto: auteur.

12. Handtekeningen akte huwelijkse voorwaarden 2 februari 1663. Foto: auteur.
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De ondertrouwinschrijving vond kort daarna plaats in Waar-
der en bevat de volgende gegevens: Mr Guilliamus aende 
Nieuwerbrugge is genoemd als weduwnaar. Bij Aaltjen Gijs-
berts Ramp, aen voornoemde Nieuwerbrugge, is de toevoe-
ging ‘jonge dochter’ met pennestreken doorgehaald. De drie 
huwelijksafkondigingen hebben zonder verhinderingen plaats 
gehad, als laatste op 11 februari 1663. Bruid en bruidegom zijn 
na de kerkdienst samen heen voornoemde gelopen.

Uit het tweede huwelijk:
1.  Neeltje, een kind van mr Guillian, gedoopt Bodegraven 

9 maart 1664.
2.  Neeltje, gedoopt Bodegraven 18 februari 1665, getui-

ge Geertje Gijsberts Ramp, begraven Bodegraven (in 
de kerk, vier gulden betaald) 3 november 1744, trouwt 
Waarder 2 september 1685, ondertrouwt 1 september, 
met Jan van der Spaer. Uit dit huwelijk werden elf kin-
deren geboren.

3.  Jan, een kint van Mr Guiljan, (volgt VI).
4.  Gijsbert, een kind van Guylian, schoolmeester, ge-

doopt Waarder 16 september 1668.
5.  Janneke, een kind van de schoolmeester aende Nieu-

werbrugge, gedoopt Bodegraven 9 maart 1670.

Notariële akte van maart 1663 

In de notariële akte van 14 maart 1663 verklaart Mr. Guilliam 
Pellicorne, chirurgijn, wonende aan de Nieuwerbrug onder 

Bekenes, tegenover notaris Van Gorcum dat hij 250 carolus 
gulden heeft ontvangen van Johannes Vilekens, getrout heb-
bende Anna Pellicorne, wonende tot Amsterdam. Het bedrag 
bestaat uit rente op en uitbetaling van twee weesmeester-
kennissen, beheerd door de weduwe van de balansmaker te 
Amsterdam, ter waarde van 700 gulden, waarop comparant 
en Anna ende Johanna Pellicorne, sijne susters recht had-
den.46 Uit de akte komt, evenals uit de akte van 2 februari 
eerder dat jaar, naar voren dat Guilliam op 23-jarige leeftijd 
nog niet de volledige beschikking over zijn erfdeel had. De 
vermelding van de weduwe van de balansmaker te Amster-
dam verwijst naar Guilliams grootmoeder Maijken Denijs, die 
als jonge dochter van Beemster op 4 mei 1608 in Haarlem 
met Guillaume de Neve trouwde, nadat zij een dag eerder in 
Amsterdam in ondertrouw waren gegaan.47 In 1663 moest zij 
een respectabele leeftijd bereikt hebben. De genoemde akte 
bevat ten derde male het bewijs dat Guilliam Pellecorne, chi-
rurgijn in Nieuwerbrug, de in Amsterdam geboren zoon van 
Johan Pellecorne is. De namen van zijn zuster Anna Pellicor-
ne, zijn zwager Johannes Vilekens en van zijn zuster Johanna 
Pellicorne verwijzen rechtstreeks naar het vroegere ouderlijk 
gezin.
Op 7 juni 1665 verschenen voor schout, schepenen en wees-
meesters te Waarder: Guilian Pellecoorn als man en voogd 
van Aeltie Gijsberts, dochter van Gijsbert Pieterz Ramp en 
Neeltie Pieters zaliger, en Dirck Pieterz van Vliet, haar gewe-
zen voogd. Hij wordt van zijn voogdij- en momboirschap ont-
slagen en bedankt voor zijn getrouwe administratie, bewint 
en regeeringh.48 Op 14 mei 1669 worden in een transportakte 
de erven van Gijsbert Pieters Ramp genoemd. Onder de erf-
genamen zijn Guljam Pellecoorn, getrouwd met Aeltje Gijs-
berts Ramp.49

Schoolmeester

Dat Guilliam van beroep naast chirurgijn ook schoolmeester 
was, komt vanaf 1668 uit archiefstukken naar voren. Nieu-
werbrug, bestuurlijk gezien afhankelijk van de omringende 
schoutambachten, beschikte desondanks of misschien juist 
wel vanuit de behoefte om bepaalde zaken zelf te regelen, al 
vroeg in de zeventiende eeuw over een eigen school. Deze lag 

13. Ondertrouwinschrijving Waarder 11 februari 1663. Foto: auteur

14. Handtekening Guilliam Pellecorne, chirurgijn en schoolmeester, 1 mei 
1670. Foto: auteur.
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op een stuk grond westelijk van de brug, ook wel de Kapel van 
Nieuwerbrug of de Kapelwerf genoemd. Een college van ka-
pelmeesters vormde het bestuur van de school. Oostelijk van 
de plek waar de Dubbele Wiericke uitstroomt in de Rijn heeft 
in de zestiende eeuw inderdaad een kapel gestaan, die na de 
Reformatie in onbruik is geraakt.50 Het archief van de Kapel-
meesters bevat een document op grond waarvan aangeno-
men kan worden dat de school daadwerkelijk in de voormalige 
kapel gehuisvest was. Uit het document blijkt dat er onder-
houd aan het gebouw gepleegd moest worden, dat werd be-
kostigd met de rente op een bedrag van 200 gulden, dat aan 
de school was nagelaten.51 Het document is gedateerd 1 mei 
1670 en is geschreven en fraai ondertekend door de toenma-
lige schoolmeester Guilliam Pellecorne. Het is het tevens het 
laatste levensteken van hem dat de archieven weten te bie-
den. Hij was op dat moment dertig jaar oud.
Toen Aeltje Gijsberts Ramp op 22 mei 1672 in ondertrouw 
ging, was zij weduwe. Guilliam is overleden tussen 1 mei 1670 
en 22 mei 1672, ten hoogste 32 jaar oud. Een overlijdensdatum 
is niet meer te achterhalen. Guilliam is ook voor zeventien-
de-eeuwse begrippen jong overleden.
Op 22 mei 1672 gingen in Woerden in ondertrouw: Willem Dirckz 
Pauw, jonghman wonende op Bekenes inde landen van Woer-

den met Aaltjen Ghijsberts Ramp, weduwe van Michiel Jans 
Pellecoor. Op 12 juni 1672 vond in Bodegraven het huwelijk 
plaats tussen Willem Dirckz Pauw, j.m. van Beekenes, en Aal-
tje Gijsberts Ramp, weduwe van Guiljaem Pellecorne. Wat 
opvalt is dat de bruid bij ondertrouw weduwe van Michiel 
Jans Pellecoor wordt genoemd en bij haar huwelijk weduwe 
van Guiljaem Pellecorne. De naam Guilliam, met variaties als 
Guilliaem, Guillaume, Gilliamus, Guilliam, Guiljam, Guiljaem, 
Guljaem, Guiljan heeft aanleiding gegeven tot verwarring met 
de naam Michiel. Mogelijk heeft de uitspraak van de naam 
Guilliam bijgedragen aan de naamsverwarring. De beginlet-
ter van de naam is van oorsprong een zachte G geweest, zo-
als in Guillaume. De naam van Guilliams zoon Jan komt in ar-
chiefstukken geregeld naar voren als Jan Giele of Jan Chiele. 
Vermoedelijk is de zachte G op een zeker moment vervangen 
door een harde G en heeft de roepnaam de doopnaam inge-
haald.

Rampjaar

Kort na het huwelijk van Aeltje Gijsberts Ramp met Willem 
Dirckzoon Pauw, op 17 juni 1672, werd het weiland tussen de 
Enkele en de Dubbele Wiericke onder water gezet. De Hol-

15. Spiegel der France Tirannye gepleecht opde Hollantsche Dorpen, 1672, prent van Romeyn de Hooghe 1673. Bron: Rijksmuseum Amsterdam.
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landse Waterlinie werd in werking gezet om de oprukkende 
Franse troepen tegen te houden. De inundaties waren effec-
tief, totdat het begon te vriezen. In december raakte Nieu-
werbrug in het oorlogsgeweld betrokken. De ingetreden vorst 
bood de Fransen de kans om over het ijs door te stoten naar 
het westen richting Leiden en Den Haag. Op 27 december 
gingen 7800 infanteristen, 900 ruiters en 500 dragonders op 
pad via de bevroren Meijepolder. Toen kort daarna de dooi in-
zette, trokken de Fransen zich terug, dood en verderf zaaiend. 
Op 30 december bereikten ze via Nieuwerbrug de Rijndijk 
en uiteindelijk hun stellingen in Woerden. Op hun terugtocht 
lieten ze een spoor van vernielingen achter. De wreedheden, 
begaan in Zwammerdam en Bodegraven, werden breed uit-
gemeten in de pamfletten die het jaar daarna in de Republiek 
verschenen. Ook de zuidzijde van de Rijn bleef zwaar getrof-
fen achter, getuige het verslag in geuren en kleuren van een 
tijdgenoot.52 
Guilliam Pellecorne heeft het Rampjaar niet meer meege-
maakt, maar zijn jonge kinderen wel. Voogden over deze 
halfwezen waren Geerlof Gijsberts Ramp en Huig Dirkszoon 
Rijsevelt. Inbreng in de weeskamer van Bodegraven op 22 juli 
1675: een rentebrief met een waarde van 1300 gulden en een 
obligatie van 200 gulden, ten behoeve van de weeskinderen 
van Guiljam Pellecoorn.53

 Uit het tweede huwelijk van Aeltje Gijsberts Ramp (met 
Willem Dirkszoon Pauw, overleden in 168954):
1.  Dirck Willems.
2.  Gijsbert, gedoopt Waarder 27 januari 1675.
3.  Jannigje, gedoopt Waarder 22 november 1676.
4.  Pieter, gedoopt Waarder 12 juni 1678, overleden vóór 1 

februari 1719.
5.  Willem, gedoopt Waarder 3 maart 1680.

VIII. Johan Pellecorne, geboren Antwerpen 1582 als buiten-
echtelijke zoon van Embert Pellicorne55 (volgt IX) en een 
onbekende moeder, overleden Haarlem 24 april 1651, 
trouwt (1) Amsterdam (Nieuwe kerk) 30 januari 1622, on-
dertrouwt 1 januari Elisabeth de Gosee, gedoopt Amster-
dam (Oude Kerk) 22 juni 1603, dochter van Françoijs de 
Gosee en Maria Baudesen56, overleden voor 7 november 
1630, trouwt (2) Amsterdam 30 december 1631, onder-
trouwt 18 november Janneke de Neve, gedoopt Amster-
dam (Oude Kerk) 3 maart 1611, overleden Haarlem 4 mei 
1651, dochter van Guilliam de Neve, balansmaker in de 
Warmoesstraat, en Maijken Denijs.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Marie, gedoopt Amsterdam (Oude Waalse Kerk) 24 

maart 1623, getuigen Embrecht Pellicorne en Marie 
Baudesen.

2.  Embrecht, gedoopt Amsterdam 21 december 1624, ge-
tuige Andries de Vernis.

3.  François, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27 juni 
1627, getuige Andries de Vernis, kapitein in dienst van 
de Admiraliteit van Amsterdam in 166657, begraven 

Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel: Francisco Pellicorne, 
komt uit de Kerkstraat bij de Leidsestraat 25 februari 
1683), trouwt Amsterdam 9 januari 1652, ondertrouwt 
8 december 1651 Johanna Paren, Venia Aetatis 165158.

4.  Lucretia, gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25 fe-
bruari 1629, begraven Amsterdam (Oude Kerk, Lukre-
sia Pelkooren komt uit de Warmoesstraat) 6 februari 
1646.

5.  Jacobus, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 7 novem-
ber 1630, met vermelding Elisabeth de Gaze saliger, 
getuigen Simon Ruttens en Geertjen Pellecorne, we-
duwe van Louwijs Du Bois (X. 4).

Op 12 november 1631 werden er voor de weeskamer regelin-
gen getroffen voor de vijfjarige Francisco en voor Lucretia, 
tweeëneenhalf jaar oud.59 Johan, weduwnaar, hertrouwde nog 
hetzelfde jaar. De tekst van de ondertrouwinschrijving luidt: 
Jan Pelcoorn van Antwerpen, weduwnaar van Elisabeth de 
Gaze, capiteijn, wonende op de O. Z. Achterburgwal, en Jan-
netie de Neve van Amsterdam. Het huwelijk vond plaats in 
Amsterdam op 30 december 1631. De naam van de predikant 
die het huwelijk bevestigde staat vermeld in het trouwboek 
van de Nieuwe Kerk: D. Silvius.
Bij hun huwelijk in 1631 woonden Guilliams ouders op de Oude 
Zijds Achterburgwal in Amsterdam. Alle kinderen zijn ge-

16. Jan Cornelis Sylvius, ets van Rembrandt, 1633. Bron: Scottish National 
Galleries.
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doopt in de Oude Kerk aldaar. Hoewel geen wettige nakome-
ling van zijn vader droeg Johan wel de familienaam, evenals 
het patroniem Embertsen. Als Jan Pellicorne Embertsen komt 
zijn naam in het begin van de zeventiende eeuw verschillende 
malen voor in notariële protocollen in Amsterdam, waaruit 
onder andere blijkt dat hij aandeelhouder was in de V.O.C.60

Toen hij in 1622 in ondertrouw ging gaf zijn vader zijn con-
sent; de bewoordingen in genoemde ondertrouwinschrijving 
zijn gelijkluidend met die in de ondertrouwinschrijving van 
zijn halfzuster Maria (IX.4). Het vermelde woonadres, de 
Breestraat, is bij beide ondertrouwinschrijvingen eveneens 
hetzelfde. Ook de aanwezigheid van doopgetuigen uit brede-
re familiekring bij de doop van zijn kinderen kan worden ge-
zien als een aanwijzing dat Johan in de familie is opgenomen. 
Hoewel zijn status als bastaardzoon een andere is geweest 
dan die van zijn halfzusters, lijkt het aannemelijk dat Johan in 
het gezin van zijn vader is opgegroeid, al is hij waarschijnlijk al 
jong gaan varen en weinig thuis geweest. 
Bij zijn huwelijk in 1622 was hij circa veertig jaar oud en had 
hij, als kapitein in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam, 
zijn sporen verdiend. De eerste vermelding van zijn naam als 
kapitein ter zee is van 1605. In 1607 nam hij deel aan de slag 
bij Gibraltar, de zeeslag waarin de Staatse vloot de Spaanse 
vloot wist te verrassen en te overwinnen.61 De scheepsmacht 
van de Republiek bestond uit grotere en kleinere schepen, die 
voeren voor de vijf Admiraliteiten, de voorlopers van de ma-
rine. Op 3 mei 1614 berichtte de Admiraliteit van Amsterdam 
aan de Staten-Generaal dat het voornaamste van de bij Ber-
gen opererende roofschepen was opgebracht door Cleuter 
en Pellecoren. Zij achtte het overbodig de voor Barbarije be-
stemde schepen nog naar Noorwegen te zenden en wachtte 
nadere instructie van de Staten-Generaal af.62 Op 9 mei 1614 
besloten de Staten-Generaal dat Cleuter en Pellecoren di-
rect weer moesten uitvaren, als ze nog binnen zouden zijn. In 
een pamflet uit 1614 werd de loftrompet gestoken over het 
optreden van de Hollandse kapiteins, officieren, matrozen 
en bootsgezellen tegen zeerovers die de Noordzee onveilig 
maakten. Eén van de kapiteins die een piratenschip najoegen 
en het bij het Noorse Bergen wisten te overmeesteren was de 
met name genoemd Pellecoren.63

Pellecorne werd herhaaldelijk uitgezonden met als taak het 
bekruisen en beveiligen van de Middelandse Zee, waar de 
Barbarijse zeerovers grote schade toebrachten aan de koop-
vaardijschepen.
In 1615 leidde hij een korte diplomatieke expeditie naar Al-
giers en Tunis, waar hij onderhandelde met de pasha’s van de 
Barbarijse staten over de vrijlating van gevangenen.64 Op 21 
juni 1617 werd aan het College ter Admiraliteit te Amsterdam 
geschreven, dat de Heren Hoog Mogenden met Zijne Excel-
lentie gesproken hebben over het bemannen van het schip 
van kapitein Pellicoren.65 Het college werd gelast het schip te 
bemannen met 130 bekwame matrozen, vooral vanwege de 
dubieuze houding van Algiers.66 Er volgden enkele expedities 
tegen de Barbarijse zeerovers met een offensief karakter.67 
In 1617 en 1618 was Pellecorne kapitein op het schip Hollandt, 

groot 300 last en bemand met 130 koppen, het grootste en 
het best bezeilde schip.68

Twee transportakten uit 1618 laten de aankoop zien van een 
tuin met getimmerte en een erf, gelegen buiten de Reguliers-
poort in Amsterdam.70 De achtergrond hiervan lijkt, juist in 
een tijd dat hij zo druk bezet was met expedities, niet me-
teen duidelijk; mogelijk had hij opslagruimte nodig voor goe-
deren.
De expeditie van december 1619 tot oktober 1620 vond plaats 
onder commando van Lambert Hendrinkszoon, bijgenaamd 
Moy Lambert.71 Er namen twaalf oorlogsschepen van de vijf 
Admiraliteiten aan deel. Pellecorne was kapitein op het schip 
Zeelandia, groot 280 last. In februari 1620 wisten de Amster-
damse kapiteins Valck en Pellecorne een groot Algerijns vaar-
tuig te overmeesteren. Ze slaagden erin 84 gevangenen bij el-
kaar te krijgen, die ze via moeizame onderhandelingen wisten 
om te ruilen tegen gevangen landgenoten.72 Gevangen zeero-
vers werden lang niet altijd in leven gelaten; zo kende com-
mandant Moy Lambert, die tijdens de expeditie twee vaartui-
gen veroverde, geen genade. De expeditie werd beschouwd 
als een overwinning en leverde een gedenkpenning op.73 Jan 
Pellecoren of Pellicoren, zoals zijn naam veelal terug te vin-
den is, schreef met regelmaat brieven aan de Staten-Gene-
raal, waarin hij hen op de hoogte hield van de situatie op zee 
en levendige verslagen van eigen optreden gaf.74

Met het aflopen van het Twaalfjarig Bestand werd de be-
scherming van straatvaarders anders georganiseerd; zij voe-
ren voortaan in vaste konvooien, begeleid door oorlogssche-
pen.75 De Admiraliteiten zetten hun kapiteins nu ook in voor 
de beveiliging van de zee en de binnenwateren van de Repu-
bliek. In een krantenbericht van 20 maart 1621 valt te lezen 
dat de Staten-Generaal, na overleg met de prins van Oranje, 

17. Ondertekening brief Jan Pellecorne aan de Staten-Generaal d.d. 20 
april 1618.69 Foto: auteur.
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een aantal kapiteins van de Admiraliteit van Amsterdam heb-
ben genomineerd voor deze taak. Jan Pellecoorn werd inge-
zet voor de beveiliging van de Rijn.76 Hoewel er ook kapiteins 
Buyten Duyns werden ingezet, is hij vanaf deze datum niet 
meer op zee te vinden.
In september 1625 meldde de Admiraliteit van Amster-
dam dat alle commandanten op de juiste plaats lagen en de 
schepen voldoende bemand waren. In een lijst van namen en 
plaatsen ook die van Jan Pellecoren, die met zijn schip voor 
het Spui boven Schenkenschans lag. Ook andere Admiralitei-
ten hadden maatregelen getroffen. De kapiteins kregen de 
instructie hun schepen niet zonder schriftelijke toestemming 
te verlaten en geen kruit te verspillen aan ereschoten.77 In 
een ongedateerde brief aan Ernst Casimir verzocht kapitein 
Pellicorne, zoals de brief ondertekend is, om de levering van 
kruit en scherp, waarvan zijn schip voorzien behoorde te blij-
ven.78 In 1635 lag kapitein Pellecoren met het schip Mauris op de 
Rijn onder Xanten.79 Francisco Johanszoon is in een bepaalde 
periode commandant op het schip van zijn vader op de Rijn ge-
weest.80

Haarlem, testament en boedelinventaris

Op 29 maart 1642 kocht Jan Pellecoorn een groot schoon 
ende nieuw betimmert huys, met seeckere woningen ende 
erven daaraen, destijds genaemd het Maechdenhuys voor 
het bedrag van 3550 carolus gulden.81 Op 4 februari 1651, rond 
de klok van drie uur, maakten den erentfesten en manhaften 

Johan Pellicorne, capitein te water ten dienste deser lande 
en de achtbare Johanna de Neve, echteluijden, ... woonachtich 
hier te stede, aan Jacob Schoudt, notaris te Haarlem, hun ui-
terste wil bekend. Het testament is opgemaakt in aanwezig-
heid van beiden in hun huis aan het Spaarne en bevat bepalin-
gen voor het geval Johan eerder zal komen te overlijden, als 
ook bepalingen voor de situatie waarin Johanna eerder sterft. 
In het laatste geval zal elk van haar kinderen zijn of haar moe-
derlijk erfdeel van 3000 carolus gulden erven, welke bedra-
gen door hun vader zullen worden beheerd tot hun mondige 
jaren of huwelijk.82 
Enkele maanden later, op 22 juni 1651, is een inventaris opge-
maakt van wijlen capiteijn Johan Pellicorne ende Johanna de 
Neve in haere tijt geechte luijden, ende beijde overleden bin-
nen Haerlem.83 Johan Pellecorne overleed op 24 april 1651, 
68 of 69 jaar oud. Nog geen twee weken later, op 4 mei 1651 
overleed Janneke de Neve op 40-jarige leeftijd. Wat zich heeft 
afgespeeld, is niet meer te achterhalen. Het testament bevat 
geen aanwijzingen voor een zwakke gezondheid van één van 
beide echtelieden. Het bevat wel de klassieke bewoordingen 
over de broosheid van dit tijdelijke leven, de zekerheids des 
doods en de onzekerheid van de tijd en het uur daarvan. Wel 
kan de verkoop van zijn huis aan het Zijlkooster, op 31 maart 
1651, met een getroffen betalingsregeling voor een lager be-
drag dan enkele jaren eerder aangekocht, worden gezien als 
een aanwijzing dat er iets aan de hand was. Mogelijk zocht 
Pellecorne gehaast naar een manier om zichzelf en gezin van 
inkomsten te voorzien.84

18. Oorlogsschip op zee, datering 1615-1629, tekening door Hendrik Corneliszoon Vroom. Bron: Rijksmuseum Amsterdam.
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Uit het tweede huwelijk:
1.  Embart, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 28 novem-

ber 1632, getuigen Willem de Neef en Marija Baude-
sen, op 27 oktober 1656 getuige bij de doop in de Oude 
Kerk in Amsterdam van Johannis van Tijlingen, zoon 
van zijn zuster Susanna, Venia Aetatis 1656. In 1656 
was hij reeds enkele jaren koopman in Bordeaux,85 
overleden Bordeaux vóór januari 1659.

2.  Maria, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 5 maart 1634, 
getuigen Simon Ruttens en Maria de Neve, trouwt Slo-
ten 4 augustus 1658, ondertrouwt Amsterdam 20 juli 
Abraham van Nickelen, koopman. De bruid werd geas-
sisteerd door mr. Jan van Arensbergh, voogd, afkom-
stig uit Leiden. Zij tekent: Maria Pellicorne.

3.  Susanna, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 12 de-
cember 1635, getuigen Jacommo Paenno en Suzanna 
Mijtens, trouwt Amsterdam (Nieuwe Kerk) 3 novem-
ber 1654, Johannes van Teijlingen, wijnkoper. De bruid 
werd geassisteerd door haar grootmoeder Maria de 
Neve en haar oom Denijs de Neve. Zij tekent: Susanna 
Pellicoren.

4.  Anna, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 22 februari 
1637, getuigen Govert Gerts Grewel en juffrouw Gel-
dorff, begraven Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12 maart 
1686, trouwt Sloterdijk 16 maart 1659, ondertrouwt 
Amsterdam 1 maart, Johannes van Vilekens, horlo-
gemaker. De bruid werd geassisteerd door Jan van 
Arensbergh, voogd. Zij tekent: Anna Pellicorne.

5.  Guilliam, (volgt VII).
6.  Johanna, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) 27 februari 

1642, getuigen Giljaem de Neve en Marija Pellekoorn.

IX.  Embert Pellicorne, zoon van Jean Pellicorne (volgt X) en 
Anna Emberts Claessens, geboren te Antwerpen, over-
leden na 25 mei 1622, trouwt voor 1579 met Maria Deegh-
broot.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna, geboren Antwerpen circa 1579, begraven Am-

sterdam (Nieuwe en Engelse Kerk, Anna Pellekorens 
bij de Niesselsbrug) 31 augustus 1602, trouwt Amster-
dam (Nieuwe Kerk), Hans Barentszoon (Bontemantel), 
koopman. Bij ondertrouw op 25 januari 1597 werd Anna 
geassisteerd door haar vader en moeder.

2.  Johannes, gedoopt Haarlem 8 juli 1586, getuigen Jan 
Pellicoren, Hans van de Wijhe en Josina Hamelis.

3.  Anthonis, gedoopt Haarlem 16 oktober 1587, getuigen 
Anthonis Sarijn en Maria Mijtens.

4.  Maria, gedoopt Haarlem 6 december 1588 (vader Eim-
brecht Pellikoren), getuigen Jan Pellicorne en Anna 
Thibault, begraven Amsterdam (Zuider Kerk) 14 de-
cember 1657, ondertrouwt 13 juni 1619, trouwt Amster-
dam (Nieuwe Kerk) 2 juli 1619, Simon Ruttens, notaris 
op het Rokin. De bruid werd geassisteerd door haar 
moeder; haar vader heeft zijn consent verklaard. Het 
woonadres was de Breestraat. Er bestaat een schil-

derij van Maria Pellicorne op 33-jarige leeftijd, ge-
schilderd door een navolger van P. Moreelse, dat kon 
worden geïdentificeerd aan de hand van het gedeelde 
wapen, met heraldisch links Ruttens en heraldisch 
rechts Pellicorne.86

5.  Catharina, geboren omstreeks 1599, trouwt Am-
sterdam (Nieuwe Kerk) 11 april 1638, Pieter Ruttens, 
notaris op het Rokin, ondertrouw 26 maart. Toen zij 
trouwde had de bruid geen ouders meer en werd zij 
geassisteerd door haar zuster Maria Pelcoorn, wonen-
de op de Nieuwe Zijds Voorburgwal.

In de Oude kerk in Amsterdam werden kort na elkaar drie jon-
ge kinderen van Embert Pellicorne begraven (4 januari 1593, 
21 februari 1595 en 9 maart 1600).
In 1582 kreeg Embert een buitenechtelijke zoon Johan (volgt 
VIII).87 De moeder is onbekend. Uit het huwelijk met Maria 
Deeghbroot hebben de dochters Anna, Maria en Catharina de 
volwassen leeftijd bereikt. Johan is degene die de geslachts-
naam heeft doorgegeven aan de volgende generaties.

Antwerpen

Embert is na de val van Antwerpen als emigrant naar de noor-
delijke Nederlanden gekomen. Over zijn leven in Antwerpen, 
in de roerige tijden van de opstand tegen het Spaanse gezag, 
zijn nog veel gegevens te vinden. In 1577, kort na de Spaanse 
furie koos het stadsbestuur van Antwerpen de zijde van de 
opstandelingen. De stadsverdediging kreeg de vorm van een 
burgerwacht, georganiseerd in 80 vendels van 200 dienst-
plichtige mannen onder 16 kapiteins. Embert is enkele jaren 
kapitein van de burgerwacht geweest.88 Op 1 juli 1581 werd de 
uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst in Antwer-
pen geschorst. Embert Pellicorne was een van de kapiteins, 
die tot de taak hadden de kloosterlingen te verzoeken hun 
habijt af te leggen en elders woonruimte te zoeken.89 Zo be-
zochten de kapiteins van de burgerwacht in de maand juli van 
1581, onder andere, het nonnenklooster van de Victorinnen, 
de Witte Zusters en de Cellebroeders om deze boodschap 
te brengen. Op 15 mei 1582 kocht Embert tegen betaling van 
een jaarlijkse erfelijke rente, een zogenaamd speelhof, een 
buitenverblijf op het Sint Willeboortsveld.90 Op advies van 
Willem van Oranje, die in deze periode in Antwerpen verbleef, 
kregen acht kolonellen, vertrouwensmannen, het opperbevel 
over de burgerwacht. Zij werden door het stadsbestuur ge-
kozen uit vooraanstaande kooplieden. Verschillende van hen 
hadden als oud-wijkmeester deel uit gemaakt van het stads-
bestuur, zoals ook Embert Pellicorne.91 Embert heeft van ja-
nuari 1583 tot december 1584 de functie van kolonel van de 
burgerwacht bekleed.92 Hij is ook enkele maanden, van april 
tot 11 juni 1583, hoofd en superintendent over het garnizoen 
en de soldaten van het fort te Lillo geweest.93 In 1583 vroe-
gen kooplieden de stad Antwerpen om steun voor hun poging 
tot oprichting van een handelscompagnie voor zeehandel 
op Frankrijk, Spanje, Portugal en elders westwaarts. Het 
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rekwest werd mede ondertekend door Embert Pellicorne.94 
Embrecht Pellicoren woonde in 1584 en 1585 in de 9e wijk, in 
het oostelijk deel van de stad Antwerpen. In de Arenberg-
straat huurde hij het pand Klavecimbel, een pand met een 
huurwaarde in de bovenste middenklasse.95 Op 19 juli 1584 
zocht kolonel Pellicoren samen met andere leden van het 
stadsbestuur en de burgerwacht een geschikte ruimte in het 
Groot Gasthuis om gewonde officieren en soldaten te verple-
gen; het toezicht over deze te verlenen zorg kwam te liggen 
bij de Oude Aalmoezeniers van de stad.96 Op 3 augustus 1585 
verkocht Embert, koopman, het eerder genoemde speelhof, 
evenals een tweede buitenhuis op het Sint Willeboortsveld, 
inden Pothoeck.97 Dat Embert zo vlak voor de val van Ant-
werpen zijn onroerend goed verkocht, zal zeker met zijn aan-
staand vertrek te maken hebben gehad. Antwerpen werd al 
meer dan een jaar belegerd door de Spaanse troepen onder 
leiding van Farnese, de hertog van Parma. De stad moest zich 
uiteindelijk op 17 augustus 1585 overgeven. Embert, die een 
vooraanstaande rol bij de stadsverdediging had gespeeld, 
vertrok naar de noordelijke Nederlanden, evenals vele andere 
kooplieden en ambachtslieden, die dat om economische en 
religieuze redenen deden.98

Engelbrecht Pellikooren met attestatie van Antwerpen. Zo 
werd hij op 23 december 1586 ingeschreven in het lidmaten-
register van de kerk in Haarlem, waar hij openlijk zijn protes-
tantse religie kon belijden. Hij woonde in de St. Janstraat.99 

Eerder dat jaar, op 30 april 1586, kocht Engelbert Pellecoorn 
een huis op het Steenschuur in Leiden samen met zijn broer 
Jean (X.2.). Op 19 juni 1590 verkocht Embert zijn deel van het 
huis.100 In 1591 verzorgde Engbert Pellicorne, coopman ofte 
nouvellier in Keulen wekelijks handgeschreven nieuwsbrie-
ven, met nieuws uit Italië en Duitsland, voor de Staten-Ge-
neraal in ’s-Gravenhage. Hij was dit werk als correspondent 
begonnen zonder dat er afspraken over bezoldiging waren 
gemaakt. Toen hij verzocht om een vergoeding voor zijn werk, 
kenden de Staten-Generaal hem een jaarlijkse toelage van 
honderd gulden toe.101 Er bestond in deze tijd veel belang-
stelling van overheden voor dit soort nieuwsbulletins, die als 
voorlopers kan kranten gezien kunnen worden. Een transpor-
takte van 1 mei 1592 laat de verkoop zien van een tuin met 
erf en spijker gelegen aan de Heiligeweg in Amsterdam aan 
Engelbrecht Pellecoorn.102 Op 25 mei 1622 verkocht Engelbert 
Pellecoorn een halve tuin en erf, gelegen aan de Heiligeweg 
buiten de stadspoort.103

Zoals meer kapitaalkrachtige kooplieden in die tijd trad Em-
bert Pellicorne ook op als assuradeur van goederen of sche-
pen. Hij was een van de verzekeraars van drie ladingen Balti-
sche rogge die in drie schepen van Holland en Zeeland naar 
Italië werden gezonden, waar schaartse aan graan heerste.104 
De drie vrijwel gelijkluidende polissen zijn ondertekend op 20 
januari 1592 en worden beschouwd als de oudste in Nederland 
opgestelde zee-assurantiepolissen.105 Van deze drie schepen 

19. Een van de drie oudste bekende Nederlandse zee-assurantiepolissen, 20 januari 1592. Bron: ELO. De laatste ondertekening is van Embert Pellicorne. Tran-
scriptie: £ IOO.- Ick, Embert Pellicorne, ben tevrede in dese assorrantie, die Godt beware, de somme van honder pont Vl. 1592, den 20 Gennaio in Amsterdam.

338  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 6



is bekend dat ze veilig in Genua aangekomen zijn; dat was 
echter lang niet altijd het geval. Uit de vele insinuaties in Am-
sterdamse notariële protocollen, waarin zijn naam voorkomt, 
blijkt dat Embert Pellicorne geregeld ervaren moet hebben 
dat de gevaren op zee talrijk waren.106

Op 27 augustus 1595 testeerden Embert Pellicorne en zijn 
vrouw, voor notaris Lieven Heylinc.107 In 1597 was Embert Pel-
licorne een der medeverzekeraars van diverse goederen in 
het schip het Paradijs, dat gezeild was van Brazilië naar Vene-
tië.108 Op 5 december 1602 was hij getuige bij de ondertrouw 
van zijn nicht Marie du Bois Loysdochter, van Antwerpen, wo-
nend op de Nieuwendijk, met Gillis van de Luffele de jongere, 
van Antwerpen, wonende in Rotterdam. Embert Pellicorne 
woonde in 1622 op de Breestraat in Amsterdam. Embert is 
overleden na 25 mei 1622.

X.  Jean Pellicorne, zoon van François Pellicorne en Maria 
Sautaing, geboren omstreeks 1512/1513, overleden na 14 
juni 1585 en voor 13 november 1586109, trouwt Anna Em-
berts Claessens, geboren ’s Hertogenbosch, overleden 
na 12 januari 1594110, dochter van Heimbert Claessens en 
Luytgarde van Haaren.
Uit dit huwelijk:
1.  Embert (volgt IX).
2.  Jean, geboren Antwerpen 1560, leverde als saaireder 

in Leiden zijn bijdrage aan de bloei van de textielnijver-
heid aldaar; hoofingeland van de Beemster voor 1625; 
begraven Leiden 30 juni 1644, Pieterskerk; huwelijk 
met Anna Thibault (huwelijkse voorwaarden Middel-
burg 16 maart 1585), begraven Leiden (Pieterskerk) 
1599. Uit dit huwelijk nageslacht.111

3.  Pierre, overleden 17 januari 1622, trouwt Antwerpen 20 
oktober 1591 Susanna Charles.

4.  Geertruid, begraven Amsterdam (Oude Kerk) 7 maart 
1631, trouwt Antwerpen 5 september 1561 Louis Du 
Bois, overleden voor 1607. Zij woonden te Keulen en 
Amsterdam. Uit dit huwelijk nageslacht.112

5.  Anna, trouwt Embert Tholinx.
6.  Lucretia, geboren 1550, overleden Keulen 5 april 1635, 

trouwt Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwekerk) 17 febru-
ari 1571 Gualtero del Prato, ook bekend als Waltherus 
Vermeerschen. Zij woonden in het Italiaanse Pesaro 
en later in Keulen.113. Van Lucretia Pellicorne is een olie-
verfportret uit 1608 bekend, geschilderd door Gortzi-
us Geldorp.114 Uit dit huwelijk nageslacht.

7.  Jeanne, overleden voor 14 juni 1585; trouwt Marten Hu-
reau le Jeune. Uit dit huwelijk nageslacht.

Op een lijst van september 1566, waarop inwoners van Ant-
werpen, onderscheiden naar hun gezindte, met name ge-
noemd staan komt de naam Jean Pellicorne voor onder de 
calvinisten.115 Hij woonde toen aan de weg naar Turnhout. In 
dat jaar konden er rond Antwerpen openlijk hagepreken ge-
houden worden. In 1568 verdeelde Jean de goederen van zijn 
schoonvader. Van hem is bekend dat hij handelde in saaien, 

een soort kamgaren stoffen en handelscontacten onderhield 
met Hamburg en Venetië.116 In 1571 ging hij een compagnon-
schap van enkele jaren aan met twee anderen voor de han-
del op Narva, een in Lijfland gelegen havenstad op de grens 
met het Moskovische rijk, waar zij huiden inkochten.117 Op 24 
april 1577 heeft de 62-jarige koopman Jan Pellicorne, wonend 
in de Huyvetterstraete, verklaard dat de Italiaan Domenico 
Boglione, die hij al een jaar of acht kende als producent en 
met wie hij bevriend was, niet kan hebben deelgenomen aan 
plunderingen tijdens de Spaanse Furie omdat hij de Italiaan 
gedurende die tijd bij hem thuis onderdak heeft geboden.118 
Jean Pellicorne heeft de functie van wijkmeester bekleed in 
1577, 1587 en 1579.119 Op 18 juli 1579 is, Janne Pellicoren, wijk-
meester, samen met burgemeesters, schepenen en andere 
met name genoemde leden van de Brede Raad betrokken 
geweest bij de besluitvorming rondom de aansluiting van Ant-
werpen bij de Unie van Utrecht. Deze heeft plaats gevonden 
op 29 juli 1579.120

In de jaren 1584 en 1585 was koopman Jan Pellicorne eigenaar 
van een pand in de Schuttershofstraat en huurder van een 
pand in de Huidevettersstraat.121 Twee maanden voor de val 
van Antwerpen, op 14 juni 1585, testeerde Jean Pellicorne, 72 
jaar oud, met toestemming van zijn vrouw voor notaris Hen-
drik van Uffelen; constituant was Louis Du Bois, schoonzoon. 
Uiteindelijk hebben vier van hun kinderen Antwerpen verla-
ten en zich elders gevestigd. Op 13 november 1586 testeerde 
Anna Embrechts, weduwe, voor notaris J. Nicolai in Antwer-
pen. In de jaren daarna woonde Anna waarschijnlijk in Keulen. 
Op 7 december 1587 was zij doopgetuige van haar kleindoch-
ter Lucretia del Prato aldaar. Op 12 januari 1594 verleende 
Anna Imbrechts, weduwe Pellicorn, assistentie aan haar 
kleindochter Janneken Hureau bij haar huwelijk met Abraham 
van der Voort in Keulen evenals aan haar kleindochter Anna 
Hureau bij haar huwelijk met Zacharias Heyns op dezelfde da-
tum in dezelfde plaats.

Conclusie

Zes generaties naamdragers van de stamreeks van Heiltje 
Pellekooren woonden in Hollands Midden. Zij waren werk-
zaam in agrarische beroepen en bleken allen ook publieke 
functies te hebben vervuld. Dankzij de vele schepenen onder 
deze voorouders was het mogelijk van hen een handtekening 
te vinden. Van de familienaam zijn talrijke spellingsvarianten 
naar voren gekomen. In notariële akten uit 1734, 1752 en 1795 
werd de naam geschreven als Pellicorne. Een herinnering 
aan de oorspronkelijke familienaam, zo bleek later in het on-
derzoek, die eind achttiende eeuw nog voortleefde. Centraal 
in dit artikel staat de in 1639 geboren Guilliam Pellecorne, 
chirurgijn en schoolmeester, die in 1663 in Nieuwerburg met 
Aeltje Gijsberts Ramp trouwde. Over hem bleken gegevens 
terug te vinden, die zijn persoonlijk leven dichtbij wisten te 
halen. Jong wees geworden, opgevoed door voogden, verwik-
kelingen rondom zijn eerste huwelijk en jong weduwnaar ge-
worden. Pas met zijn tweede huwelijk kon hij beschikken over 
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het erfdeel dat zijn ouders hem hadden nagelaten. Hij heeft 
hier, jong overleden, niet lang van kunnen profiteren. Ver-
wantschap met de Antwerpse koopmansfamilie Pellicorne 
kon worden aangetoond aan de hand van zijn levensbeschrij-
ving. Guilliam Pellecorne bleek niet alleen de gezochte voor-
vader te zijn, maar ook de verbindende schakel tussen twee 
bestaande stamboomonderzoeken. Zo werd het mogelijk de 
stamreeks van Heiltje Pellekooren te koppelen aan voorou-
ders Pellicorne en de stamreeks door te trekken tot tien ge-
neraties.
Guilliams vader Johan Pellecorne, koopman en scheepskapi-
tein, was als buitenechtelijk zoon geen wettige nakomeling 
van zijn vader. Maar hij was wel naamdrager en heeft de ge-
slachtsnaam doorgegeven aan de volgende generaties. Ook 
hij heeft de publieke zaak gediend, en dan niet als nevenfunc-
tie maar uit hoofde van zijn beroep van kapitein bij de Admi-
raliteit van Amsterdam. Uit zijn levensbeschrijving kwamen 
gegevens naar voren die een inkijk boden in de actualiteit van 
de jonge Republiek, zoals de bestrijding van zeerovers die de 
koopvaardijschepen bedreigden en de verdediging van de bin-
nenwateren tijdens de 80-jarige oorlog. Een generatie eerder 
had Johans vader, Embert Pellicorne, een vooraanstaande rol 
gespeeld in de verdediging van de stad Antwerpen tegen de 
Spaanse legers. En evenals zijn vader Jean, had Embert als 
wijkmeester ook deel uit gemaakt van het Antwerpse stads-
bestuur. Die vroegste twee generaties waren van beroep 
koopman, en uit de handelsbetrekkingen die zij onderhielden 
komt iets naar voren van het internationaal geörienteerde on-
dernemerschap van die jaren. Na de val van Antwerpen trok-
ken Embert en zijn zoon Johan naar de noordelijke Nederlan-
den. 
Na alle overeenkomsten valt nog de tegenstelling tussen stad 
en platteland op. De vroegste generaties in de stamreeks wa-
ren stedelingen in havensteden, voor wie de zee van levens-
belang was. De kapitein bij de Admiraliteit van Amsterdam 
was zelf veelvuldig op zee te vinden. Met de chirurgijn die zich 
in Nieuwerbrug vestigde kwam het keerpunt. Zijn nakomelin-
gen waren agrariërs in Hollands Midden. Al was water in Hol-
land overal aanwezig, de zee was ver weg.
Tot slot nog een opmerking over het persoonlijk leven. Wie 
met hedendaagse blik naar het leven van onze voorouders 
kijkt springt de vele zwangerschappen en de hoge kinder-
sterfte in het oog. Het was de werkelijkheid van voorgaande 
generaties, evenals strijd en oorlogsgeweld, waar velen in hun 
leven mee te maken kregen.

Wapen Pellicorne en middeleeuwse wortels van 
het geslacht

Van het wapen Pellicorne zijn de volgende varianten beschre-
ven: een wapen met in goud drie groene klaverbladeren, een 
wapen met in goud drie zwarte klaverbladeren en een wapen 
met in zilver een blauwe pelikaan met haar jongen in 't nest en 
in een gouden schildhoofd drie groene klaverbladeren122. Van 
nageslacht van Jean Pellicorne (X.2) en Lucretia Pellicorne 

(X.6) is bekend dat ze een van deze deze wapens voerden.123 
Het wapen op het eerder genoemde schilderij van Maria Pel-
licorne (IX.4)124 is de variant van de pelikaan op het nest met 
jongen met in het schildhoofd drie klaverbladeren. Gezien 
de vermelde leeftijd van 33 jaar is het schilderij te dateren 
rond 1621. Het wapen van haar tante Geertruid Pellicorne (X. 
4), een generatie eerder dus, bevat drie groene klaverblade-
ren in goud en heeft als helmteken een pelikaan die, volgens 
de legende, haar jongen voedt met eigen bloed.125 Een Franse 
heraldische bron beschrijft het wapen met de drie groene 
klaverbladeren in goud als Pellicorne de Dury, Artois.126 
Vermoedelijk is dit de oudste vorm van het wapen en is de 
pelikaan op het nest met jongen er later bijgekomen. Moge-
lijk eerst als helmteken, om vervolgens af te dalen naar het 
wapen zelf. Verschillende brieven van Johan Pellecorne (VIII) 
bevatten een lakzegel, met in het wapen een pelikaan op een 
nest met jongen.127 De drie klaverbladeren, die kunnen worden 
gezien als een verwijzing naar het voorouderlijk stamgebied, 
ontbreken. Dit lijkt, gezien zijn status van bastaardzoon, in de 
lijn der verwachting te liggen. De wortels van het geslacht Pel-
licorne liggen vermoedelijk in Noord-Frankrijk, in het plaatsje 
Dury. Dit kwam naar voren uit de beschrijving die de genoem-
de Franse heraldische bron geeft van het wapen met de drie 
klaverbladeren in goud. Dury is een in het graafschap Artesië 
gelegen dorp, oostelijk van Arras en westelijk van Cambrai. 
Ook het gemeentewapen van Dury, drie groene klaverblade-
ren in goud, kan worden gezien als een aanwijzing dat hier de 
bakermat van de familie Pellicorne ligt. 
Genealogisch onderzoek voor nadere onderbouwing is ech-
ter niet voorhanden. Wel bestaat er een zeventiende-eeuwse 
kroniek waarin de auteur in een bepaalde richting wijst. Mis-
schien liggen er nog mogelijkheden voor nader onderzoek op 
basis van de gegevens die hij presenteert. Zo noemt Le Car-
pentier diverse generaties Pellicorne met als stamgebied 
het plaatsje Dury en omstreken; hij gaat daarbij terug tot in 
de elfde eeuw. In de kroniek worden namen opgevoerd met 
bijbehorende titels als Sire de Dury, Chevalier en Escuyer. 
Generaties lang zou de familie Pellicorne het leengoed Moeu-
vres in leen hebben gehad van de kanunniken van de Eglise 
Saint-Géry in Cambrai.128 In de registers van de genoemde 
kerk zouden de namen van de Pellicorne’s genoteerd zijn met 
de vermelding van het jaar waarin zij hun hommage of eed van 
trouw aan de leenheer, in dit geval een kerkelijke heer, zouden 
hebben afgelegd. Toen de Franse koning Lodewijk XI vanuit 
zijn politiek van centralisatie aan het eind van de vijftiende 
eeuw de macht van de plaatselijke heren wilde breken zou de 
familie Pellicorne naar het noorden verdreven zijn.  <<
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Ook in ons nieuwe Centrum in Bunnik zal er weer een Duits-
landdag plaatsvinden. Tientallen experts uit Duitsland en 
Nederland zullen op zaterdag 3 februari 2018 van 10.30 tot 
16.00 uur present zijn. Nieuwe sites, zoekmogelijkheden, hun 

Duitslanddag 3 februari 2018 in het vereningscentrum in Bunnik

publicaties en onze eigen bestanden zullen worden getoond. 
Het bezoek is voor iedereen gratis. Meer informatie in het ja-
nuarinummer en op onze website.

Wil van der Horst en Jos Kaldenbach
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1. Heraldische kwartierstaat van Pieter Abrahamsz van Hoogenhouck

HANS  NAGTEGAAL
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Hier volgt weer een kwartierstaat van de ‘Kwartierstaten 
van Delftse Vroedschappen’ van mr. Willem van der Lely.1 De 
oorspronkelijke wapens waren gearceerd, de gegevens zijn 
nu verder uitgewerkt waar nodig gecorrigeerd en van bron-
nen voorzien.

I
1.  Pieter Abrahamsz van Hoogenhouck, ridder, geboren 

Delft 3 februari 1613,2 veertigraad 1643, meester van het 
Oude Gasthuis 1639-1651, schepen 1655-1658, weesmees-
ter 1663, thesaurier 1665, 1674, burgemeester 1669-1673, 
1677-1679 van Delft, adjunct ter dagvaart 1664, kerkmees-
ter van de Oude- en Nieuwe kerk 1679, rentmeester van 
het Oude- en Nieuwe Gasthuis 1651-1679, regent van het 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1677,3 jm. wonend aan de 
Koornmarkt 1636, de Voorstaat 1679, overleden Delft 26 
januari 1679, begraven Delft (Oude Kerk) 31 januari 1679 
met 18 dragers en 16 flambouwdragers. Hij trouwt Delft 
(ondertrouw aldaar 12 juli 1636) 27 juli 1636 met Cathari-
na Hermansdr van Ruyven, geboren Delft 26 april 1613, jd. 
wonend aan de Voorstraat te Delft 1636, overleden Delft 
16 juni 1695, begraven Delft 21 juni 1695 met 18 lijkdragers 
en 16 flambouwdragers, dochter van Harmen Pietersz en 
Trijntje Pietersdr van Ruyven.4

II
2.  Abraham Maertensz van Hoogenhouck (Hogenhoeck), ge-

boren Delft 5 april 1580,5 brouwer in Den Eenhoorn en in 
de Dubbelle Sleutel, wonend aan de Koornmarkt te Delft 
1607, 1641, gasthuismeester van Delft 1614-1633, veer-
tigraad aldaar 1638-1641, schepen 1639, weesmeester 
1640, overleden Delft 12 juli 1641, begraven Delft (Oude 
Kerk) 15 juli 1641, trouwt (2) Delft 22 februari 1615 Mar-
garetha Jansdr van Santen, geboren 28 november 1581, 
wonend aan de Koornmarkt 1615, overleden Delft 28 de-
cember 1648, begraven Delft (Oude Kerk) 4 januari 1649, 
trouwt (1) Delft 2 september 1607:

3.  Clara Pietersdr van der Burch, jd. wonend aan de Koorn-
markt 1607, overleden Delft 7 april 1614.

III
4.  Maerten Jansz van Hogenhouck, geboren 23 februari 

1541,6 gasthuismeester 1580, 1581, veertigraad 1586, sche-
pen 1581, thesaurier 1593 en burgemeester 1598 van Delft, 
testeert Delft 7 januari 1612,7 begraven Delft 24 juli 1613, 
trouwt (1) (huwelijkse voorwaarden Delft 18 juni 1563)8 
Margriete Sasboutdr van der Dussen, geboren circa 1541 
(13 jaar in 1555 bij verkoop van lijfrente),9 overleden 10 
september 1566,10 dochter van Sasbout Cornelisz van der 
Dussen en Elisabeth Jansdr van Santen.11 Hij trouwt (2) 
Delft 16 september 1576:12

5.  Catharijne (Trijntgen) Adriaensdr Bruijns van der Dussen, 
geboren 27 maart 1556 (8 jaar oud in 1564 bij verkoop van 
lijfrente),13 testeert Delft 9 januari 1612,14 overleden Delft 
17 februari 1617, begraven Delft (Oude Kerk) 18 februari 

1617, op 5 mei 1617 wordt de inventaris van haar nagelaten 
goederen opgemaakt.15

6.  Pieter Reijersz van der Burch, brouwer in de brouwerij de 
Drie Lelien, testeert met zijn vrouw 15 december 1586,16 
overleden vóór 10 april 1590, trouwt:

7.  Maria Cornelisdr van Santen, vermeld als weduwe 10 april 
1590 en wonend in de brouwerij aan de Koornmarkt,17 wo-
nend aan de Oude Langedijk te Delft 1599, overleden na 2 
januari 1599.

IV
8.  Jan Jacobsz (Hogenhouck), geboren ca. 1518, wonend te 

Delft, aangeslagen voor de tiende penning van 1543 voor 
een bedrag van 3 ponden als Jan Jacobsz ‘barrendewijn-
man’ aan de Burchwal,18 vermeld als brouwer in het Os-
senhoofd, vroedschap te Delft 1555, schepen 1555-1557, 
1559, 1561-1564, thesaurier 1574, 1575, burgemeester 1573, 
weesmeester 1558, 1565, 1566, 1571, kerkmeester Nieuwe 
Kerk 1561, overleden Delft 21 februari 1586, zoon van Jacob 
Jansz (Hogenhouck), wantsnijder en lakenkoper, en Neelt-
ge Maertensdr, trouwt vóór 30 januari 1548:

9.  Anna Jansdr van der Mije (Meije), overleden 27 maart 1601.
10.  Adriaen Jacob Jan Bruijns (van der Dussen), als brouwer 

toegelaten te Delft 1544,19 koopt van ‘Keizerlijke Majes-
teit als Grave van Holland’ een woning met 26 morgen 
land in Den Lier 1557,20 koopman, brouwer, beleend met 4 
morgen in Rijswijkerbroek en vijf schaar beesten 17 april 
1570,21 buitenhavenmeester 1560, veertigraad 1569-1576, 
weesmeester 1566, 1567, 1571, 1574, 1575, havenmeester 
Delfshaven 1568, schepen 1565, burgemeester van Delft 
1573, regent van het Oude Gasthuis 1554-1559, regent van 
het Meisjeshuis en het Oude Mannenhuis, benoemd tot 
bestevader en voogd over de weeskinderen van zijn over-
leden dochter Maritge Adriaensdr 7 januari 1575,22 over-
leden Delft 21 oktober 1576, zoon van Jacob Jan Bruijn en 
Claesje Ewouts. 

 Zijn kinderen zijn na 1595 de naam Van der Dussen gaan 
voeren. Hij trouwt Delft (huw. voorw. 17 januari 1545): 23, 24

11.  Elisabeth (Lijsbeth) Fransdr van Bodegom, moeder van 
het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Delft 1580-1584, 
testeerde als weduwe te Delft 24 augustus 159525 en 21 
september 1599,26 lidmaat december 1596, begraven 
Delft (Oude Kerk) 29 januari 1602, dochter van Frans Wil-
lemsz van Bodegom, veertigraad van Delft, en Maria Cor-
nelisdr van Seijst.

12.  Reijer Heijndriksz van der Burch, brouwer te Delft, veer-
tigraad van Delft 1561, kocht op 19 april 1544 een huis en 
erf aan de Oude Delft, later genaamd ‘De Rosbel’ van zijn 
zwager Jan Jan Joestenz, hij testeerde met zijn vrouw op 
26 januari 1565,27 overleden Delft 28 januari 1565, zoon van 
Heijdrick Aemsz (van der Burch) en diens tweede vrouw 
Geertrui Beukelsdr van Santen, trouwt:28

13.  Clara Vranckendr van der Meer van Berendrecht, overle-
den Delft 10 mei 1602, dochter van Frank Pietersz van der 
Meer en Clara Jansdr van Berendrecht.
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14.  Cornelis Jan Beukelsz van Santen, gasthuismeester te 
Delft 1536-1575, schepen 1557, veertigraad 1560, kerk-
meester aldaar 1548, thesaurier 1553, 1561, 1573, 1574, aan-
geslagen in de tiende penning van 1543 voor 3 ponden en 
12 schellingen voor een huis in de Poppesteeg,29 overleden 

20 mei 1575,30 zoon van Jan Beukelsz van Santen, schepen 
van Delft, en Cornelia van Segwaert,31 trouwt 1560:32

15.  Soetje Fransdr Duyst van Voorhout, dochter van Frans 
Duyst van Voorhout, schepen van Delft, en Adriana Ja-
cobsdr (Oem?).  <<

Afkortingen
GAD  Gemeentearchief Delft
NA   NatiONAal archief Den Haag
ONA  Oud Notarieel Archief
ORA  Oud Rechterlijk Archief
OV  Ons Voorgeslacht
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Wij vragen u om de resultaten van uw genealogisch onder-
zoek op papier te zetten en naar ons toe te sturen. We ontvan-
gen graag:
-  Familiegeschiedenissen en kwartierstaten, mits deze zijn 

voorzien van een passend verhaal over de hoofdpersonen.
-  Korte kritische analyses en beschouwingen betreffende ge-

nealogisch bronnen, digitaal en niet-digitaal, die men heeft 
gebruik bij zijn onderzoek. Veel genealogische onderzoe-
kers kunnen met hun ervaring in gebruik en interpretatie van 
vondsten beginnende onderzoekers verder helpen. 

-  Bijdragen over dode punten in het eigen onderzoek en hoe 
deze zijn overwonnen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van akten over goederenbezit en heraldiek, of door de ver-
wevenheid van personen met de dorps-, stads- en streekge-
schiedenis.

Een paar suggesties als inspiratie:
-  Verhalen waarin de immigratie naar Nederland een grote rol 

heeft gespeeld.
- Een bepaald beroep dat in uw familie veel voorkomt.
- Het gebruik van DNA-onderzoeksmethoden.

Raadpleegt u vóór het schrijven en insturen van uw artikel 
eerst de ‘Richtlijnen voor publicatie in Gens Nostra’, Deze 
kunt u vinden op de webstek van Gens Nostra (www.ngv.
nl). Stuur uw bijdrage naar de redactie van Gens Nostra:  
GNredactie@ngv.nl
Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u binnen drie weken een 
bevestiging van ontvangst en binnen ongeveer drie maanden 
sturen we u de eerste informatie over plaatsing.

Frits van Oostvoorn

Wie wil er een artikel schrijven?
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PETER  VAN  ROODEN

Antonie Buirma en zijn lakennegotie 
te Groningen

Een bijzonder geval van familieruzie waarbij Harmannus bo-
vendien in de gevangenis van de Apoort gedetineerd was (het 
blijft onduidelijk of dat naar aanleiding van bovenstaande 
beschuldiging was). Wat hier waar van is, is na verder onder-
zoek in de rechterlijke archieven niet bekend geworden.4 In 
de kranten wordt later geen melding meer gemaakt van deze 
vete zodat we, helaas, niet weten hoe dit bijzondere voorval 
geëindigd is. Van Harmannus is een geschreven brief bekend, 
maar de inhoud van deze brief lijkt geen relatie te hebben met 
bovenstaande vete.5 Maar wie was deze Antonie Buirma, die 
in deze advertentie een dringend beroep doet op de lezer? In 
dit artikel zal ik een korte biografie van mijn voorvader Anto-
nie geven.

Antonie’s jeugd

Antonie werd geboren in Helpman en op 29 november 1740 
in de Grote Kerk van Groningen gedoopt als zoon van Geert 
Buirma en diens derde vrouw Margaretha van Dam.6 Hij werd 
vernoemd naar zijn opa Antonie van Dam (1671-1745). Toen 
Antonie in 1742 nog geen twee jaar oud was, overleed zijn va-
der, die toen ongeveer 42 jaar oud was. Hoewel zijn broertje, 
Geert Jan, als baby is overleden, groeide de jonge Antonie op 
met drie halfbroers (twee van vaders kant, Jan en Jacob, en 
één van moeders kant, Adam Lentz). Zowel zijn vader als zijn 
moeder trouwden namelijk meerdere keren.7 

Toen Antonie zes jaar was, hertrouwde zijn moeder met de 
jonge koopman Michiel Lentz (1720-1780) en omdat Antonie 
halfwees was, werden er toen twee voogden aangesteld door 
de autoriteiten. Hindrik Jacobs Decker en Hindrik Mensinga 
traden op als voogd over des bruids voorsoontje, tevens werd 
er een boedelscheiding opgemaakt voor de jonge Antonie. 
Antonie verkreeg een kwart deel van een hof (hoevewoning) 
en een kwart van landerijen te Helpman. Ook kreeg hij de helft 
van een woonhuis te Helpman, wat hij deelde met zijn oudere 
halfbroer Jacob (1732-1797).8 Daarnaast werden er contanten 
uitgekeerd voor enkele onroerende goederen voor een som 
van 600 gulden. Voorlopig had Antonie’s moeder dit bedrag in 
beheer, maar hij kreeg al wel een bedrag van 100 gulden. Uit 
het tweede huwelijk van zijn moeder volgde een halfbroer 
die Adam werd gedoopt. Deze Adam Lentz (1748-1810) ge-
noot later veel aanzien, omdat hij vanaf 1777 predikant was te 
Hoogezand. Hij zou bovendien nog een belangrijke rol spelen 
in het leven van Antonie.9 Tot aan zijn trouwen woonde Anto-
nie in zijn geboortedorp Helpman waar zijn oudere halfbroer 
Jacob schout was. Mogelijk bewoonde Antonie in deze tijd in 
Helpman een hoeve of woonhuis dat hij van zijn vader geërfd 
had. In 1762 verkochten Antonie en Jacob een stuk grond aan 
het Schuitendiep aan Ubbo Meertens. Ze kregen hiervoor een 
bedrag van 350 gulden.10

1. De krantenadvertentie van 10 mei 1799 met daarin de oproep van Antonie

Soms kunnen hulpbronnen al een verhaal op zich vertellen. Al zoekende kwam ik in de Groninger courant 
van 10 mei 1799 bovenstaande advertentie tegen, die geplaatst was door mijn voorouder Antonie Buirma,1 
oud-gezworene van de stad Groningen:2 Als we dit opmerkelijke verhaal moeten geloven, beschuldigde 
Antonie zijn oudste zoon Harmannus Buirma van laster. Proponent3 Harmannus had blijkbaar verkondigd 
dat zijn vader diens moeder zou hebben geslagen en zelfs op het vuur zou hebben gegooid.
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2. Rouwbrief van Margaretha van Dam, gedateerd 22 november 1782 uit naam van Adam Lentz
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Het huwelijk en de lakennegotie in Groningen
In de stad Groningen leerde Antonie rond 1765 de even oude 
Rensien Eltjes kennen, die een dochter was van de statenbo-
de11 Harm Eltjes (1699-1769) en Renske Geerts Haijen (1708-
1796). De twee jonge geliefden trouwden op 9 augustus 1767 
te Groningen in de Martinikerk in een dienst die door pre-
dikant Eltjo Eltjes (1733-1775), de broer van de bruid, werd 
geleid. Vlak voor het huwelijk, op 23 juli, had het echtpaar 
een huwelijkscontract opgesteld, waarin vrijwel alle naaste 
familieleden werden opgesomd. In dit contract werd onder 
meer vermeld dat de langst levende van het echtpaar alles 
zou erven en dat eventuele kinderen de ingebrachte goede-
ren zouden erven bij overlijden.12 Antonie ging na het huwelijk 
in Groningen wonen, in een huis aan de Carolieweg13 en kreeg 
vervolgens met zijn vrouw Rensien uiteindelijk vier kinde-
ren, te weten Harmannus (1769), Geert Jan (1771), Tetje/Tetsia 
(1775) en Margaretha (1780). Allen werden in het huis aan de 
Carolieweg te Groningen geboren. Antonie was in Groningen, 
net als zijn stiefvader, koopman van beroep. Zijn moeder en 
stiefvader hadden een goed lopende lakenwinkel (zogenaam-
de negotie) in het stadscentrum aan de Carolieweg,14 en na 
hun overlijden, in respectievelijk 1780 en 1782 (zie afbeelding 
2), wilden hun kinderen de lakenwinkel met het woonhuis en 
alle toebehoren verkopen.15 
In de Groninger courant van 6 december 1782, slechts enkele 
weken na het overlijden van moeder Margaretha van Dam, 
plaatsten zij een advertentie waarin de winkel te koop werd 
aangeboden. Het pand waar de negotie gevestigd was, heette 
de ‘Nieuwe Ploeg’; daar waren, onder andere, servies, linnen, 
lakens en stoffen te koop, zo lezen we in de advertentie (zie 
afbeelding 3).16 Na enige tijd, waarschijnlijk waren er geen ko-
pers voor het winkelpand, besloten Antonie en zijn vrouw om 
zelf maar het winkelpand te betrekken. Zodoende werd Anto-
nie, voorheen koopman,17 nu ‘noodgedwongen’ lakenverkoper 
van beroep. De indruk bestaat dat Antonie vervolgens een 
goed lopende handel had, hij plaatste zeer regelmatig (zeker 
voor de achttiende eeuw) een advertentie in de krant, waarin 
hij reclame maakt voor zijn koopwaar. In januari 1783 besloot 
Antonie nog wel alle goederen van zijn overleden moeder 
middels een nieuwe advertentie voor de verkoop aan te bie-
den.18

Eind 1783 besloot Antonie dan toch maar om het winkelpand 
weer in de verkoop te zetten.19 In de krant wordt het onroe-
rend goed uitgebreid beschreven: een groote koopmans 
behuizinge, waar in thans de Laken Negotie wordt gedaan, 
staande ten zuiden in de Karoli Weg, alwaar de Ploeg uit-
hangt, wordende thans door de koopman A. Buirma en Vrouw 
in Eigendom bewoond.20 Op 23 december 1783 werd een nieu-
we advertentie geplaatst in de Groninger Courant waarin 
aangekondigd werd dat de groote koopmans behuizinge ... te 
zuiden in de Caroliweg publiekelijk verkocht zou worden. Bo-
vendien werd in dezelfde advertentie een kamer met stallen 
te koop aangeboden. De stallen, in gebruik door Antonie, be-
vonden zich ten zuiden in de Grote Gang aan het Schuitendiep 

en konden in mei 1784 aanvaard worden. Wat de verkoop op-
bracht is helaas niet meer te vinden.
 
In december 1785 besloot Antonie wederom onroerend goed 
in de verkoop te doen, deze keer betrof het een stenen zo-
merhuis met prieel, aan een hof gelegen tussen de Klein- en 
Oosterpoort, gebouwd in 1783.21 Zelf ging het echtpaar na de 
verkoop van hun huis en winkelpand aan de Carolieweg wonen 
aan de Visserstraat, zoals we verder in de advertentie kun-
nen lezen: Wie gading maakt vervoege zig by de Gezworene 
A. Buirma voor aan in de Visscher Straat, zynde vry eigen 
Grond. Wie het zomerhuis kocht en wat het opbracht, is he-
laas niet meer terug te vinden. Naast de verkoop van onroe-
rende goederen, probeerde Antonie ook op andere manieren 
aan inkomsten te komen, want via de notaris verhuurde hij 
de in zijn bezit zijnde landerijen (het Harssensbosch onder 
Adorp, genaamd Ewouder Harssens, niet te verwarren met de 
huidige boerderij met dezelfde naam) buiten de stadsmuren, 
om er bijvoorbeeld koeien op te laten grazen (zie afbeelding 
5). Hij liet tevens de hoge bomen, zoals wilgen, essen, iepen, 
etcetera, op zijn landgoed, per opbod verkopen om zo nog 
meer inkomsten te genereren. Het lijkt erop dat Antonie en 
zijn vrouw op een gegeven moment aardig wat onroerende 
goederen in bezit hadden. Wat de reden was om deze in 1783, 
1784 en 1785 te koop aan te bieden, is niet duidelijk. Hadden zij 
financiële problemen of was er een andere reden? We weten 
het helaas niet.

Alles in de verkoop

In 1793 besloten Antonie en Rensien om hun huis aan de Vis-
serstraat te verkopen. Procureur E. Leininga werd in de arm 
genomen om de openbare verkoop te leiden in het pand van 
kastelein Wieringa aan de Grote Markt.22 Wat hun huis uitein-
delijk opbracht, is niet bekend. Antonie timmerde toen een 
huis op zijn landgoed aan het Harssens bos, waar hij met zijn 
vrouw ging wonen. Blijkbaar ging het financieel niet goed met 
Antonie en zijn vrouw, want in 1795 deed hij ook deze roeren-
de en onroerende goederen in de verkoop. Deze keer werd 
procureur H. Brouwer in de arm genomen om de verkoop te 
leiden. In de Groninger courant van 6 januari 1795 wordt het 
geheel als volgt beschreven: een nieuws getimmerde behui-
zinge met het regt der vaste beklemminge van het Heem, 
Appelhof, Tuin, Cingels, Grachten en Laan, met nog plus minus 
39 Grazen Land, staande en gelegen tot Ewouder Harssens, 
het Harssensbos genaamd. Het was vervolgens de bedoeling 
dat het geheel in mei 1795 overging op de nieuwe eigenaar. Tot 
een verkoop kwam het uiteindelijk niet. Vanaf 1796 plaatste 
Antonie tevens advertenties in de Groninger courant om zijn 
pand aan de Boteringestraat (bestaande uit twee kamers 
met behang) te kunnen verhuren.23 In december 1797 werd het 
landgoed voor de tweede keer te koop aangeboden, procu-
reur H. Brouwer werd wederom in de arm genomen om de ver-
koop te leiden. In een advertentie in de Groninger courant van 
12 december 1797 wordt Antonie nu vermeld als oud-gezwo-
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rene. Antonie en zijn vrouw willen graag van het pand af, want 
in een maand tijd wordt er maar liefst 13 keer een advertentie 
geplaatst in de Groninger courant en Ommelander courant.24 
Wat de verkoop uiteindelijk opbracht of wie het uiteindelijk 
kocht, was helaas niet meer te achterhalen.
Er braken nu kennelijk financieel moeilijke tijden aan voor An-
tonie en zijn vrouw. In een advertentie van 10 mei 1799 lezen 
we dat de autoriteiten enkele curatoren aanstellen voor An-
tonie en zijn vrouw. Blijkbaar waren zij niet in staat zelf hun 
zaken goed te behartigen en had dat mogelijk tot overmatige 
uitgaven of verkwisting geleid. De juridische term voor een 
dergelijke curatele is cura prodigi.25 De autoriteiten van Gro-
ningen lieten deze beslissing in de Groninger courant opne-
men wat we kunnen teruglezen in de volgende advertentie:

In de advertentie zien we dat, onder andere, Antonie’s half-
broer, predikant Adam Lentz, en zijn zwager David Frederiks 
Brauwer (1745-1830) als curatoren werden aangesteld. Eventu-

ele schuldeisers werden opgeroepen om zich bij de curators te 
melden. Ongeacht de oorzaak van deze ‘onder curatelestelling’, 
lijkt mij dit voor het oudere echtpaar, beiden zijn bijna zestig 
jaar, een regelrechte afgang. Hoe dit verder afgelopen is, is uit 
verder archiefonderzoek niet bekend geworden.

Naar het Pelstergasthuis

Het echtpaar Buirma nam rond het begin van de negentiende 
eeuw zijn intrek in het Pelstergasthuis (Heilige Geestgast-
huis), het oudste gasthuis van Groningen. Het is niet bekend 
of hun woningen en landerijen inmiddels verkocht waren nu 
ze in het Pelstergasthuis kwamen wonen. Antonie en Rensien 
betrokken een kamer in dit gasthuis waar zij hun laatste da-
gen sleten. In 1805 werd de 65-jarige Rensien ziek. Het is niet 
bekend waar zij aan leed, maar het werd haar wel fataal, want 
op 29 mei 1806 overleed zij in het Pelstergasthuis. Antonie 
had in elk geval geld genoeg om haar te laten begraven en om 

3. De advertentie waarin het winkelpand met woonhuis en alle goederen wordt aangeboden, geplaatst op 6 december 1782

4. Advertentie waarin Antonie en zijn vrouw aangeven de winkel te zullen continueren zolang de uitverkoop niet rond is

5. Een advertentie door Antonie Buirma, als gezworene genoemd, geplaatst in de Groninger courant van 23 december 1788

6. De advertentie waarin de woning en Harssensbos te koop worden aangeboden (advertentie geplaatst in 1795 en 1798)

7. De advertentie waarin vermeld wordt wie de curatoren zijn voor het oudere echtpaar Buirma
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een rouwadvertentie in de Groninger courant te plaatsen om 
alle bekenden en vrienden op de hoogte te stellen van dit gro-
te verlies. Voor Antonie was mogelijk alle plezier in het leven 
weg, nu hij na 38 jaar huwelijk alleen overbleef. Op 14 januari 
1807, nog geen acht maanden later, blies ook hij zijn laatste 
adem uit in het Pelstergasthuis. In het begraafregister van de 
kerkelijke gemeente van Groningen werd ook zijn overlijden 
genoteerd, maar hierbij werden echter wel wat foutjes ge-
maakt. Zo is zijn voorletter als J opgeschreven en zijn leeftijd 
abusievelijk als 69 genoteerd terwijl hij in werkelijkheid 66 
jaar was (broer Jacob was al in 1797 overleden en Jan Buirma 
in 1803).26 Dochter Margaretha was reeds (jong?) overleden, 
maar de zonen Harmannus en Geert Jan en dochter Tetia wa-
ren nog in leven.27 Van zoon Harmannus ontbreekt na 1808 elk 
spoor zodat we niet weten hoe het deze ‘bijzondere’ propo-
nent in zijn verdere leven vergaan is.

Parenteel

I.  Antonie Buirma, gedoopt Groningen 29 november 1740, 
koopman, gezworene, grondbezitter, overleden Groningen 
14 januari 1807, trouwt Groningen 9 augustus 1767 Ren-
sien Eltjes, gedoopt Groningen 8 juli 1740, overleden Gro-
ningen 29 mei 1806, dochter van Harm Eltjes en Rensje 
Geerts Haijen.
Uit dit huwelijk:
1.  Harmannus Buirma, gedoopt Groningen 7 februari 

1769, student godgeleerdheid28 (1787-1795)29, propo-
nent (1799), overleden ná 1808.

2.  Geert Jan Buirma, volgt IIa.
3.  Tetia Buirma, volgt IIb.
4.  Margaretha Buirma, gedoopt Groningen 4 augustus 

1780, mogelijk jong overleden.

IIa. Geert Jan Buirma, gedoopt Groningen 10 februari 1771, 
schoolmeester, schoolhouder, rentenier, overleden Sloch-
teren 30 september 183430, trouwt Veendam 28 juni 1795 
Elizabeth Roelfs Glim, gedoopt Veendam 11 juni 1769, 
schoolhoudersche, renteniersche, overleden Slochteren 
12 februari 1856, dochter van Roelf Uges Glim en Maria 
Jans Bruin.
Uit dit huwelijk:
1.  Antonia Geerts Burema/Boerema,31 geboren Veen-

dam 28 februari 1796, dienstmeid, turfschippersche, 
overleden Appingedam, 24 februari 1865, trouwt (1) 
Noordbroek 23 november 1815 Arend Jakobs van der 
Borg, geboren Nieuwolda 10 september 1792, horlo-

gemaker, overleden Slochteren 13 september 1829, 
zoon van Jakob van der Borg en Evertje Derks, trouwt 
(2) Loppersum 9 april 1831 Berend Reintjes Martens, 
geboren Wirdum 23 februari 1794, smid, turfschipper, 
overleden Zuidbroek 28 juli 1849.

2.  Harmannus Buirma, gedoopt Veendam 11 februari 
1798, begraven Veendam 29 september 1807.

3.  Eelberdina Buirma32, gedoopt Veendam 4 oktober 
1801, dienstmeid, overleden Leeuweradeel 17 april 
1870, trouwt ’t Zandt 7 december 1822 Albert Reintjes 
Martens, geboren Wirdum 17 maart 1797, smid, turf-
schipper, overleden Tietjerkstradeel 9 juli 1875.

4.  Maria Buirma33, gedoopt Veendam 21 oktober 1804, 
overleden Groningen 8 juni 1881, trouwt Slochteren 16 
december 1830 Elias Harms Bosscher, geboren Zuid-
broek 18 december 1801, dagloner, overleden Slochte-
ren 16 oktober 1874.

IIb. Tetia Buirma,34 gedoopt Groningen (Martinikerk) 24 sep-
tember 1775, overleden Vries 15 februari 1855, trouwt (1) 
Groningen 1 augustus 1798 Frederik Paulus Brouwer, ge-
doopt Beerta 2 februari 1772, klerk, overleden 1807, zoon 
van Paulus Brouwer en Jantje Roelfs, trouwt (2) Groningen 
29 oktober 1808 Johannes Jacobus Hulsekamp, gedoopt 
Rotterdam 1775, negociant, klerk, overleden Groningen 23 
augustus 1846, zoon van Barend Hulsekamp en Hinderika 
Puthoff.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jantje Brouwer, gedoopt Groningen 15 december 1799, 

overleden Groningen 19 maart 1842, trouwt Groningen 
25 november 1830 Willem Reinders, gedoopt Krops-
wolde 20 januari 1805, koopman, overleden Groningen 
5 november 1872.

2.  Rensina Brouwer, gedoopt Groningen 20 december 
1801, overleden Groningen 20 januari 1870, trouwt (1) 
Groningen 23 januari 1822 Derk Aeijtens Roelfsema, 
gedoopt Beerta 20 juni 1794, commissionair, overle-
den Groningen 18 januari 1828, trouwt (2) Groningen 16 
augustus 1843 Willem Reinders, gedoopt Kropswolde 
20 januari 1805, koopman, overleden Groningen 5 no-
vember 1872.

Uit het tweede huwelijk:
3.  Hendrika Hulsekamp, gedoopt Groningen 3 december 

1809, overleden Groningen 20 mei 1810.
4.  Barend Hulsekamp, geboren Groningen 23 februari 

1811, commissionair, overleden Groningen 13 maart 
1882, trouwt Groningen 1 augustus 1838 Anna Kramer, 
geboren Groningen 26 november 1813, overleden Gro-
ningen 10 november 1889.

5.  David Frederik Hulsekamp, geboren Groningen 21 sep-
tember 1813, overleden Vries 9 januari 1884, trouwt 
Vries 19 december 1855 Hillegien Dijkman, geboren Lop-
persum, 22 september 1811, overleden Vries 23 juni 1888.

6.  Antoon Hendrik Hulsekamp, geboren Groningen 9 no-
vember 1817, overleden Groningen 8 mei 1818.  <<

8. De overlijdensadvertentie van Rensien Eltjes
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Noten
1. Antonie Buirma is de oudbetovergrootvader (kwartierstaatnr. 396) van de 

auteur.
2. Een gezworene was iemand die als vertegenwoordiger optrad namens de 

gehele gemeenschap, vergelijkbaar met een heemraad of, later, een gemeenter-
aadslid. Antonie wordt vanaf circa 1785 als gezworene genoemd en vanaf 1797 
als oud-gezworene (bron: Groninger courant).

3. Een proponent is een afgestudeerd theoloog (binnen de protestantse kerken) 
die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente.

4. Gronings Archief toegang 1534, Volle gerecht van Groningen 1475-1811 en 
toegang 2428, Nedergerecht van Groningen 1623-1811.

5. GA, toegang 570, familie Rummerink 1561-1811, inv.nr. 15.
6. Antonie wordt geboren te Helpman. Helpman was een dorp gelegen tussen 

Groningen en Haren, sinds 1915 een wijk van de stad Groningen. Zijn vader Geert 
was schulte/schout van Helpman.

7. Vader Geert trouwt in 1726 met Aeltjen Bolhuis, in 1735 met Harmanna Maria 
Fledderus en in 1739 met Margaretha van Dam. Moeder Margaretha trouwt in 
1739 met Geert Buirma en in 1747 hertrouwt ze met Michiel Lentz (bron: allegro-
ningers.nl).

8. GA, toegang 1462, weeskamer 1613-1835, arch. 35/145 Inventarissen van boedels 
bij de Weeskamer overgegeven, 1620 – 1811, inv.nr. 63.

9. Voor de nalatenschap van ds. Adam Lentz zie GA, 536 Wiardus en Johan 
(Rengers) Hora Siccama (van Oosterbroek), 1750-1896, inv.nr 98 ‘Dubbelden der 
memorie van aangeving van nalatenschappen’ van 8 juni 1809 - 1811 mei 30.

10. GA 664 verzameling van stukken afkomstig van notarissen in de provincie 
Groningen, 1741-1928, nr. 2, akte 13.

11. Een provinciaal ambtenaar.
12. Genoemde personen in het huwelijkscontract, benevens het bruidspaar en de 

wederzijdse (stief-)ouders zijn namens de bruidegom: de schulte Jacob Buirma 
als halve broer en diens vrouw Alberdina Rummeringh, de brouwer Jan Buirma 
als halve broer en diens vrouw Regina Hommerikhuisen, Helena van Dam, wedu-
we van Lambertus Kuiper als volle moeij (tante), Trientjen Wessels, weduwe van 
de koopman Jan Jacobs Dikker als halve moeij; en namens de bruid: broer Eltjo 
Eltjes, predikant te Bemerwold en diens vrouw Sibina Rentjes, de koopman Eltje 
Knijphuisen en diens vrouw Tetia Eltjes als zwager en zus.

13. GA indexnr. 134, dl 2. lidmaten Hervormde gemeente 1700-1800. Antonie woont 
in december 1767 op de Carolieweg volgens zijn inschrijving in dit register.

14. De Carolieweg loopt van de Herestraat tot de Oosterstraat. Een zeer oude 
straat, al bestraat in de 11de eeuw; grens van de bebouwing (bron: nl.wikipedia.
org).

15. Zie rouwbrief met kennisgeving van het overlijden van Margaretha van Dam, 22 
nov. 1782 (bron: GA, 833 verzameling losse stukken Rijksarchief in Groningen, 

 1433-1992, inv.nr. 1355 en aankondiging van het overlijden van Michael Lentz 
in Groningen 17-11-1780 (bron: GA, 565 Families Aringe, Homan, Rummerink, 
Pauwels, Veldman en Oosten, 1629-1870, inv.nr. 46.

16. Het pand werd gekenmerkt door een uithangbord met daarop de tekst ‘nieuwe 
Ploeg’ (bron: Groninger courant, 19-12-1783).

17. Het huwelijkscontract, opgesteld op 23 juli 1767 noemt Antonie Buirma als 
koopman.

18. Bron: Groninger courant, 24-1-1783, pag. 2.
19. Bron: Groninger courant, 16-12-1783, pag. 2.
20. Bron: Groninger courant, 23-12-1783, pag. 2.
21. Bron: Groninger courant, 2-12-1785, pag. 2.
22. Bron: Groninger courant, 1-2-1793, pag. 2.
23. Bron: Groninger courant, 8-1-1796, pag. 4.
24. Bron: Groninger courant en Ommelander courant dato, 12-12-1797; 15-12-1797; 

19-12-1797; 23-12-1797, 26-12-1797; 29-12-1797; 2-1-1798, 16-1-1798 (delpher.nl).
25. Conform het Romeinse privaatrecht viel dit echtpaar onder ‘cura prodigi’. Dit 

betekent dat het verkwisters waren zodat men kwam onder curatele te staan 
(als bescherming bij wilsonbekwaamheid) (bron: Verdiepend personen- en 
familierecht, Tilburg University).

26. Broer Jacob Buirma was reeds overleden (1797) en liet een vrouw na. De bedoel-
de J. Buirma in het begraafboek heeft dus geen betrekking op Jacob. Bovendien 
is Antonie Buirma de enige van de familie die rond deze tijd in het Pelstergast-
huis woonde zoals in de rouwakte vermeld wordt.

27. De kinderen Harmannus, Geert Jan en Tetia worden alle drie genoemd in de 
memorie van successie (17 maart 1808) van hun overleden tante Tetsia Eltjes. 
Aangenomen mag worden dat zij alle drie in 1808 nog in leven waren.

28. Album studiosorum Academiae Groninganae. Historisch genootschap te 
Groningen, 1915, p. 241.

29. Bron: Maandelykse uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, Deel 161 
(1795), p. 128. 

30. Album studiosorum Academiae Groninganae. Historisch genootschap Gronin-
gen, 1915, p. 242.

31. Antonia ontvangt in oktober 1839, na het overlijden van haar achterneef mr. 
Michael Lentz een erfenis à 682 gulden (bron: GA memories van successie, 
kantoor Groningen 1818-1855, inv.nr. 0099).

32. Eelberdina ontvangt in oktober 1839, na het overlijden van haar achterneef mr. 
Michael Lentz een erfenis (682 gulden).

33. Maria ontvangt in oktober 1839, na het overlijden van haar achterneef mr. 
Michael Lentz een erfenis (682 gulden).

34. Tetia ontvangt in oktober 1839, na het overlijden van haar neef mr. Michael 
Lentz een erfenis (2.047 gulden).

De AV wordt gehouden op 25 november 2017 om 12.30 uur 
in de Tuinzalen van Antropia Cultuur- en Congrescentrum, 
Hoofdstraat 8 te Driebergen. Antropia bevindt zich pal naast 
NS-station Driebergen-Zeist en heeft voldoende gratis par-
keerplaatsen. Houdt rekening met wijziging aanrijdroute in 
verband met werkzaamheden aan de weg.
Vanaf 11.00 uur bestaat er gelegenheid voor onderling contact 
en omstreeks 11.30 uur is er een lunchbuffet. Belangstellende 
leden zijn vanaf 12.15 uur welkom, s.v.p. aanmelden via secre-
taris@ngv.nl. De vergadering begint om 12.30 uur.
1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
2.  Ingekomen stukken en mededelingen.
3.  De AV wordt verzocht de Notulen van 22 april 2017 vast te 

stellen.
4.  De AV wordt verzocht in te stemmen met het ‘Werkplan 

NGV 2018’ en de begroting 2018 vast te stellen.
5.  De AV wordt verzocht de contributie en bijdragen (alle be-

dragen zijn per jaar) vast te stellen.

6.  Het hoofdbestuur stelt de AV voor de heer H. Klap en de 
heer M.G.P.E. van der Voort te benoemen als lid van het 
hoofdbestuur.

7. De NGV op weg.
  1.  De Algemene Vergadering neemt kennis van het beeld 

van het hoofdbestuur over de NGV, verwoord in het 
memo ‘De NGV op weg’.

  2.  Wij zijn voornemens per 1 januari 2018 een afdeling Ne-
derland op te richten waarin de gebieden en leden van 
de afdelingen zonder eigen bestuur worden opgeno-
men. Het hoofdbestuur vraagt hiervoor de instemming 
van de AV omdat deze werkwijze zich niet geheel ver-
draagt met het voorgeschreven overleg met omliggen-
de afdelingen.

8.  Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
9.  Sluiting.

Voorlopige Agenda voor de Algemene Vergadering (AV)
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1. Oost-Indiëvaarder voor anker, door Jan Brandes, 1785. Een reis duurde gemiddeld acht maanden. Het was een zware en 
eentonige reis. De tucht aan boord was streng. Men leefde met honderden mensen dicht op elkaar. De officieren en de 
schipper hadden hutten op het achterdek. De bemanning en de soldaten sliepen dicht opeengepakt op het tussendek.1

ROB  VERHOEVE

Drie vissersfamilies uit Sluis, 
voor altijd met elkaar verbonden

Van het einde van de achttiende eeuw tot aan het midden van de negentiende 
eeuw woonden en leefden in Sluis een drietal families die lief en leed met 
elkaar deelden. Uit nader genealogisch onderzoek bleek dat in de loop van de 
tijd de onderlinge banden steeds sterker werden. Hieronder wordt de gedeelde 
familiegeschiedenis beschreven.
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2. De stad Sluis, vanuit het kleine Pas, gegraveerd in 1739.2 Rechts op de gravure ligt het Grote Pas.

De familie Schilleman uit Sluis
Jacobus Schilleman3 werd geboren in Sluis in 1758 en groeide 
daar ook op. Zijn vader Pieter was daar schipper en veerman. 
Zijn zes jaar oudere zus, Anna Schilleman, trouwde al op 18-ja-
rige leeftijd met Johan Herman Hennefreund, een circa 38-ja-
rige weduwnaar, geboren in het vorstendom Waldeck. Deze 
trouwerij was in Sluis op 28 maart 1771. Uit dit huwelijk van 
Anna en Johan Herman zijn vier kinderen bekend: Petronella, 
geboren in 1772; Jacob, geboren in 1778; Johan Christiaan, ge-
boren in 1780 en Johannes, geboren in 1782/3.
Jacobus Schilleman werd al op jonge leeftijd aangetrokken 
door het water. In november 1776, rond zijn achttiende, mon-
sterde hij aan bij de VOC, en ging het avontuur tegemoet. Hij 
begon als matroos op ‘s lands fregat Brunswijk, en komt na 
een kleine elf maanden weer terug. Vervolgens vertrekt hij 
weer op hetzelfde schip, maar nu als konstabelsmaat4 en 
blijft vijftien maanden weg voordat hij weer thuis komt, op 2 
januari 17795. Met zijn spullen, vermoedelijk in een scheeps-
kist, zal hij in Sluis naar zijn ouders zijn gegaan. Maar moge-
lijk ging hij eerst op bezoek bij zijn vriendin Helena Jacoba 
Jansen, die net als Jacobus circa 21 oud jaar zal zijn geweest. 
Ze was in het afgelopen jaar bevallen van hun zoon Pieter.6 
Ze trouwden hetzelfde jaar nog: binnen drie maanden na zijn 
thuiskomst gaven ze elkaar het ja-woord, op 1 april 1779 in 
Sluis. Ze kunnen maar enkele maanden genieten van het nieu-
we geluk, want Jacobus moest weer aan het werk en had zich 
weer aangemeld bij de VOC. Op 19 augustus 1779 vertrok hij 
van fort Rammekens met het schip Oud-Haarlem. Hij had een 
betere functie, ging werken als kwartiermeester en was hier-
mee, onder meer, verantwoordelijk voor het uitdelen van het 
eten aan de manschappen.
Op 26 april 1780 kwam hij aan in Batavia. De terugreis was 
onfortuinlijk want het schip verging onderweg, maar hij werd 

gered. In december 1783 vertrok hij voor een nieuwe reis naar 
Batavia, waar hij op 18 augustus 1784 aankwam. Hij ging daar 
opnieuw aan het werk als kwartiermeester, nu op het schip 
Berkhout. Thuisgekomen in Sluis, vernam hij dat zijn zwager, 
Johan Herman Hennefreund, in januari 1785 was overleden en 
dat zijn zus er alleen voor stond met haar vier jonge kinderen. 
Op 28 december 1785 monsterde Jacobus aan als bootsman 
op het schip Ganges, maar hij reisde niet mee naar Batavia. Hij 
had zich inmiddels aangemeld om op het schip Veere als boots-
man mee te reizen, maar op de dag van vertrek, 29 mei 1786, 
was hij niet aanwezig. De reden hiervoor is ons niet bekend.
Wat wel bekend is was dat zijn zus Anna voor 5 juli 1786 nog 
een kind ter wereld bracht. En dat terwijl ze niet hertrouwd 
was. De kerkenraad van de Hervormde kerk in Sluis vond dit 
maar niks en tekende haar op deze 5e juli op als een gecensu-
reerd lidmaat: wegens hoererij, hebbende een kind in onecht 
geteelt.7 Op 12 juni was Jacobus weer vertrokken, nu met het 
schip Jonge Frank, en na acht maanden kwam hij aan in Bata-
via. Jacobus was waarschijnlijk weer thuis toen zijn inmiddels 
36-jarige zus Anna hertrouwde met de circa 17-jarige Albertus 
de Boer uit Ouderkerk aan de Amstel. Jacobus’ laatste reis 
was met het VOC-schip Barbestein. Deze begon op 12 mei 1790 
en een kleine zeven maanden later was Jacobus in Batavia8.

De verovering van de Republiek door Franse 
troepen

De Republiek kreeg het zwaar. Zij had zich in 1793 aangeslo-
ten bij Engeland, Oostenrijk en Pruisen in de oorlog tegen 
Frankrijk. De Franse revolutionairen hadden op 21 januari 
1793 Lodewijk de XVIe vermoord met de guillotine. De Fran-
se generaal Dumoriez viel in 1793 Nederland binnen met het 
doel daar ook een revolutie te ontketenen. De coalitie van de 
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Republiek met Engeland, Oostenrijk en Pruisen vocht terug 
maar het lukte hen niet om Frankrijk te verslaan, mede door-
dat de Fransen een dienstplicht instelden waardoor ze in kor-
te tijd een enorm leger konden creëren. In juni 1794 richtten 
de Fransen zich op het strategisch belangrijke Zeeuws Vlaan-
deren. Nadat ze redelijk eenvoudig IJzendijke en Aardenburg 
veroverden stuitten ze op Sluis. Hier werd een heftige strijd 
geleverd, maar na drie weken te zijn belegerd gaf Sluis zich op 
26 augustus 1794 over. De stad was toen vrijwel plat gebom-
bardeerd9. In Sluis kwam een Frans leger te liggen. Zeeuws 
Vlaanderen werd toen ingelijfd. En begin 1795 veroverden de 
Fransen ook de Zeeuwse eilanden en Holland.

In november 1795 werd er in Sluis een volkstelling gehouden.10 
Hierin lezen we dat Jacobus Schilleman (38 jaar en schipper) 
toen met zijn vrouw en zes kinderen woonde aan de grote 
Markt in Sluis. Zijn zus Anna Schilleman (43 jaar oud) woonde 
aan het Grote Pas in Sluis samen met haar man Albert (23 jaar 
en schipper) en twee van haar kinderen uit haar eerste hu-
welijk, namelijk Jacob (15 jaar) en Christiaan Hennefreund (13 
jaar). Haar vader, Pieter Schilleman (72 jaar oud en schipper), 
woonde ook bij hen. Haar dochter, Pieternella Hennefreund 
(oud 24 jaar) was servante, ofwel dienstbode, en woonde in bij 
Jacob Petrus van Weenegem Ferleman, die in 1796 stond ver-
meld als directeur van Cadzand11.

Naast het gezin van Anna woonde Cornelis Verhoeve (52 jaar 
oud en schipper) met zijn vrouw Clara de Swarte (48 jaar) en 
hun vier kinderen: Johannes (20 jaar), Machiel (18 jaar), Corne-
lis (11 jaar) en Levina Johanna (ongeveer 7 jaar oud). Het gezin 
Verhoeve woonde al sinds 1771 in Sluis en in 1779 stonden ze al 
als buren vermeld van het gezin van Pieter Schilleman.

Zoals we zien waren de families Schilleman, Hennefreund en 
Verhoeve met elkaar verbonden. De eerste twee door fami-
liebanden, en de laatste twee door waar ze woonden. De man-
nen waren allen schippers; Jacobus was schipper, net als zijn 
vader Pieter en zijn zwager Albert, en net als Cornelis. De ban-
den van de families zouden daarna alleen maar hechter wor-
den door de verdere economische neergang, die in het bijzon-
der de eertijds bloeiende handel (en dus scheepvaart) trof. 
Een jaar later, in 1796, staan Jacobus en zijn vader vermeld 
als batelier, ofwel binnenschipper c.q. veerman. Het lijkt geen 
toeval dat ook Albert en Cornelis vermeld worden als bate-
lier. Het beroep wordt Albert fataal want op 2 januari 1797 is 
hij verdronken, achter het kasteel bij Sluis, en laat zijn vrouw 
Anna en twee minderjarige kinderen achter.

Het is niet allemaal slecht nieuws want op 18 januari 1799 
werd er nog een dochter geboren van Jacobus Schelleman en 
Jacoba Helena Jansen, genaamd Maria Jacoba. Jacobus kon 
niet zelf de aangifte van de geboorte doen want hij was toen 
in Antwerpen.
Ander goed nieuws was dat de 27-jarige Pieternella Hen-
nefreund, de dochter uit Anna’s eerste huwelijk, op 23 maart 

1799 trouwde met haar buurjongen Johannis (‘Jannis’) Verhoe-
ve.13 Jannis was toen 25 jaar en schippersknecht. De getuigen 
waren: Jannis’ ouders, Anna en haar zoon Jacob (de broer van 
Pieternella). Moeder Anna en dochter Pieternella konden bei-
den niet schrijven, de anderen wel, zo vermoeden wij uit de 
akte. De familiebanden van de drie families werden hierdoor 
verder versterkt.

Van een huwelijk kwam een huwelijk want de 22-jarige Jacob 
Hennefreund, Pieternella’s broer, trouwde op 10 april 1800 
in Sluis met de 17-jarige Theresia Hebbelink. Zijn moeder 
Anna en zijn zwager Jannis waren getuigen bij het huwelijk. 
De inmiddels 47-jarige Anna hertrouwde op 30 april van het-
zelfde jaar, ook in Sluis, met de 19 jaar jongere Pieter Rottier. 
Op 5 maart 1801 trouwde de 21-jarige Johan Christiaan Hen-
nefreund, zoon van Anna, met de 12 jaar oudere Maria Frank. 
Getuigen waren Pieternella en Jannis. Maria stond bij haar hu-
welijk vermeld als gederorcheerde huisvrouw van Martin Ben-

3. De veerschipper 1840-184112

4. Handtekeningen in de huwelijksakte van 23 maart 1799

354  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 6



jamin Ronders. Het blijkt dat ze op 
22 december 1800 was gescheiden 
van haar man, chirurgijn van be-
roep, omdat ze al ruim 10 jaar niets 
meer van hem had vernomen.

En op 8 juni 1808 trouwde in Sluis 
ook Johannes Hennefreund (25 
jaar), de jongste zoon van Anna 
uit haar 1e huwelijk, met Maria 
Johanna Hansen (21 jaar). Bij dit 
huwelijk waren de getuigen: Pie-
ter (Pierre) Rottier, zijn schoon-
vader, Johan Christiaan (Chrétien) 
Hennefreund, broer, Jannis (Jean) 
Verhoeve, zwager, en Jacobus 
(Jacques) Schilleman, oom. Alle 
getuigen waren vissers en woon-
den in Sluis. De laatstgenoemde 
drie personen trokken vermoe-
delijk ook met het werken veel 
met elkaar op. De economische 
omstandigheden waren aan het 
begin van de negentiende eeuw 
sterk verslechterd voor de bevol-
king. Dit kwam vooral door het in 
1807 afkondigen door Napoleon 
van het Continentale Stelstel of-
wel het verbieden van alle handel 
van landen op het Continent met 
Engeland. Hierdoor werd vooral 
de Bataafse Republiek getroffen. 
De belastingen die werden opge-
legd werden hoger en het werd 
steeds moeilijker voor de mensen 
om in hun levensonderhoud te 
voorzien. De vissers mochten bij-
voorbeeld niet meer op de Noordzee vissen en moesten zich 
beperken tot de binnenwateren. In Sluis probeerde men op 
het Zwin zijn brood te verdienen met de visvangst en met het 
overzetten van spullen en mensen.

De ontmoeting met Napoleon

De navolgende gebeurtenissen zouden het leven van de vis-
sers voorgoed veranderen. Op dinsdag 1 oktober 1811 kregen 
drie vissers een bevel van de heer Potier, commissaris van de 
marine in Sluis. De roemruchte Napoleon was in de buurt en 
wilde het Zwin oversteken14. De vissers uit Sluis moesten zich 
direct gereed maken en zich met hun zeilschepen gereedhou-
den bij het Hazegras. De vissers waren: Johan Christiaan Hen-
nefreund, met zijn oom Jacobus Schilleman, en zijn zwager 
Jannis Verhoeve. De mannen beschikten over twee gedateer-
de zeilschepen, hoogaarzen genaamd. Dit waren platbodems 
en daarmee zeer geschikt om te gebruiken in de ondiepere 

vaargebieden van het Zwin dat door de verzanding steeds 
moeilijker bevaarbaar werd.

Op woensdag 2 oktober lagen de mannen met hun schepen 
klaar om de keizer en zijn gevolg over te zetten, maar er ver-
scheen niemand. Ook donderdagochtend de derde oktober 
wachtten ze tevergeefs. Het weer was niet goed. Maar in de 
middag verscheen keizer Napoleon uiteindelijk, met onder 
andere zijn vertrouweling Mammeluk, zijn opperstalmees-
ter Caulaincourt hertog van Vicenza, graaf Loban, zijn ge-
neraal-adjudant en twee jagers van zijn erewacht. Napoleon 
werd ook begeleid door Joseph Louis Mamet, burgemeester 
van Blankenberge16. Laatstgenoemde wilde – nadat hij Napo-
leon al enkele dagen had vergezeld - terugkeren naar Blanken-
berge maar moest mee om de tocht over het Zwin te maken. 
Reden hiervoor was vermoedelijk dat Joseph als tolk kon op-
treden, aangezien de vissers geen frans spraken.
Napoleon, de burgemeester en enkele anderen stapten in de 

5. Een Hoogaars15
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hoogaars van Johan Christiaan Hennefreund. Enkele ruiters 
stapten in de schuit van Jannis Verhoeve. De paarden werden 
door enkele achtergeblevenen via Sluis naar Breskens gebracht. 
Gezien het slechte weer met westenwind en het verlopen tij 
maakte de keizer zich zorgen of de overtocht niet te gevaarlijk 
was. Napoleon vroeg dit aan de burgemeester, die dat weer aan 
Johan Christiaan vroeg. Volgens de schipper was er geen gevaar. 
De zeilschepen voeren van het Hazegras naar het Dievegat, een 
gevaarlijke plek waar je bij eb vast komt te zitten17. Vandaar uit 
zeilden ze op het Zwin richting Sluis om vervolgens naar de oude 
kil van Ter Hofstede te koersen, ten zuiden van Retranchement.

Deze tocht maakte Napoleon niet zonder reden. Weliswaar 
waren de Fransen in oktober 1811 heer en meester hier, want 
de Bataafse Republiek was nu een deel van het Franse Keizer-
rijk geworden, maar Napoleon was ongerust dat hij verrast zou 
kunnen worden door een aanval van de Engelsen, zeker nadat 
de Engelsen in 1809 een poging hadden gedaan om de haven 
van Vlissingen te vernietigen. Sinds die tijd was Napoleon bezig 
om de kustlijn te inspecteren en waar mogelijk zijn kustverde-
diging te verbeteren. Om deze reden bezocht hij in september 
en oktober 1811 allerlei plaatsen in de voormalige Republiek, 
ook in Zeeland. Eind september was hij in Oostende en trok 
vervolgens langs de kust naar Blankenberge en verder naar het 
Noorden. Napoleon’s bezoek aan Sluis paste dus in deze reis.
Napoleon stelde gedurende de tocht veel vragen, bijvoor-
beeld over de verschillende dieptes van het Zwin, en of er 
linieschepen dan wel brikken op zouden kunnen varen. Maar 

ook vroeg hij of er een veer was van het Hazegras naar Ter 
Hofstede of naar Retranchement; en of de schipper geprest 
was, dat wil zeggen gedwongen was, om de overtocht te ma-
ken. Tevens kwam Napoleon te weten dat de schuit van Johan 
Christiaan 150 gulden waard was, en dat de schipper en zijn 
oom het niet breed hadden.

Tegen het einde van de tocht, die een half uur zou duren, 
vroeg Napoleon of de schipper zijn garde al aan de overzijde 
zag, en hoe lang het zou duren eer ze aldaar, bij Ter Hofste-
de, aan wal zouden kunnen aanleggen. Johan Christiaan ant-
woordde dat hij inderdaad zijn garde zag, wees in hun richting, 
en zei dat ze er binnen vijf minuten zouden zijn. Napoleon 
hield de tijd in de gaten en constateerde tevreden dat ze in-
derdaad vijf minuten later nat en koud aan land konden stap-
pen. De keizer was al met al zeer content met de overtocht. 
Bij Ter Hofstede werd hij opgewacht door de prefect. Nadat 
er op de dijk een groot houtvuur was aangelegd riep hij Jo-
han Christiaan bij zich. De keizer vroeg wat hij hem verschul-
digd was voor de overtocht, waarbij Johan Christiaan hem 
antwoordde: ‘t is al goed, wat God Zijne Majesteit in ’t harte 
geeft’. Napoleon was tevreden met dit antwoord en zegde 
hem toen een goede beloning in het vooruitzicht en een le-
venslang jaargeld.

Een kwartier later was de keizer met het grootste deel van 
zijn begeleiders alweer op weg naar Breskens. De vissers en 
de burgemeester moesten hem met een wagen volgen, en zij 

6. De tocht ging van Hazegras en langs het Dievegat naar Ter Hofstede18. Het Zwin is in latere jaren verder verzand en ingepolderd.
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kwamen in de nacht ook daar aan. De volgende och-
tend werden de vissers naar het kantoor gebracht 
en werd hen medegedeeld dat zij gezamenlijk 1000 
francs, omgerekend 475 gulden, kregen om gezamen-
lijk te verdelen. Een heel kapitaal! Dit was bijna drie 
keer de waarde van Johan Christiaan’s schip. Hiernaast 
werden de namen van Johan Christiaan en zijn oom Ja-
cobus – die Napoleon hadden overgezet – genoteerd 
teneinde ieder van hen een jaargeld van 300 francs 
(ongeveer 140 gulden) te betalen. In de middag van 
dezelfde dag keerden de ongetwijfeld verbaasde en 
gelukkige mannen met 1000 francs op zak terug naar 
hun schepen, om thuisgekomen het grote nieuws te 
vertellen.

Einde van het Napoleontische bewind en de 
nasleep
De macht van Frankrijk was tanende, vooral na de 
mislukte poging van Napoleon om in 1812 Rusland te 
veroveren, waarbij van de ruim 600.000 soldaten die 
waren vertrokken naar Moskou er bij terugkeer maar 
ongeveer 20.000 over waren. In oktober 1813 overwon 

7. Keizer Napoleon I en zijn staf te paard, Horace Vernet, 1810 - 185019

8. Kaart van Sluis anno 1750, door Hattinga. Bij de gele O was het Grote Pas, en bij 
de gele P was de woning van Christiaan Daniel Schilleman.
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een geallieerd leger van circa 350.000 man het Franse leger 
van 195.000 man bij de Volkerenslag in Leipzig. Dit leidde uit-
eindelijk tot de terugtocht van Napoleon. Prins Willem Frederik 
kwam op 30 november 1813 aan in de haven van Scheveningen 
om later uitgeroepen te worden tot koning Willem I. Op 30 
maart 1814 trokken de geallieerde legers Parijs binnen, en een 
week later trad Napoleon af. De Fransen die zich nog rond Sluis 
ophielden vertrokken daar pas op 7 mei van hetzelfde jaar20.
Veranderde hiermee de vorstelijke vergoeding die de vissers 
kregen? Waren de vissers hiermee collaborateurs, die met de 
vijand hadden geheuld? Het lijkt er niet op want de geschiede-
nis toont aan dat de Nederlandse Staat de jaarlijkse verplich-
ting, die Napoleon was aangegaan, had overgenomen. Jaco-
bus Schilleman overleed in 1831 op 73-jarige leeftijd en stond 
vermeld als Rijks gepensioneerde.

In 1832 woonden de gezinnen nog steeds in Sluis21. De zoon 
van Jacobus Schilleman, genaamd Christiaan Daniel, woonde 
toen aan de Kaai en was herbergier. Hij bezat daar een huis en 
erf van 130 m2. Overigens zou hij in 1837 trouwen met Pieter-
nella Geertruida Hennefreund, de dochter van Johan Christi-
aan Hennefreund.22 
Johan Christiaan – die in het kadaster Christiaan Johan Hen-
nefrunt wordt genoemd – is visser en blijkt meerdere bezittingen 
te hebben aan het Grote Pas, tegenwoordig Pasdam: een huis en 
erf van 76 m2, een huis en erf van 230 m2 en nog een huis van 108 
m2.23 De bezittingen van Johan Christiaan lagen naast elkaar. In 
dezelfde straat, en verder naar het zuiden gelegen, waren de bu-
ren cq. eigenaren van huizen achtereenvolgens: Philippus Kools, 
visser, 110 m2, Jean Baptist Visiez, herbergier, 170 m2 en Jan[nis] 
Verhoeve, visser, 210 m2. Naast laatstgenoemde Jan stond de wo-
ning, die op naam stond van zijn vader Cornelis Verhoeve, visser, 
119 m2. Het huis en erf naast Cornelis stond in 1832 nog op naam 
van Johanna Schilleman, weduwe van Hennefreund, en had een 
oppervlak van 145 m2.

Ook Johan Christiaan Hennefreund kreeg zijn toelage van 
de Staat. In 1834 – bij de aangifte van het overlijden van zijn 
vrouw Maria – stond hij vermeld als visscher en Rijks-Gepen-
sioneerde. Zijn zwager Jannis was er overigens ook bij toen 
de aangifte van het overlijden werd gedaan. Dat Jannis de 
waterwegen goed kende blijkt wel uit het gegeven dat hij in 
1831 en 1834 vermeld staat als aannemer der betonning van 
het sluisschegat. Betonning is het met behulp van markerin-
gen aangeven van de vaarwegen in relatief ondiep water. Dit 
gebeurde door het plaatsen van tonnen, boeien en bakens.24 
Jannis overleed op 24 november 1846 in Sluis, 72 jaar oud en 
van beroep visser25. In 1852, ongeveer 42 jaar na de ontmoe-
ting met Napoleon, bevestigde Johan Christiaan nog steeds 
het jaargeld te ontvangen. Johan Christiaan overleed op 23 
mei 1853 in Sluis, op 73-jarige leeftijd.
De sterke familiebanden hebben de mannen en hun families 
door moeilijke jaren heen geholpen. En dankzij de goedheid 
van keizer Napoleon in 1811 bleef deze eenvoudige vissers 
daarna een armoedig leven bespaard.

Fragmentgenealogie Schilleman/Schelleman
I.  Pieter Schilleman/Schelleman, geboren Sluis rond 1724, 

schipper, batelier26, wonende te Sluis, aan het Grote Pas, 
overleden 11 april 1799 Sluis, zoon van Jacob Schilleman 
en Susanna Keune; trouwt (1) rond 1750 Pieternella de 
Groot(e), geboren circa 1725, overleden voor 14 augustus 
1797, ouders onbekend; trouwt (2) 9 september 1785 St. 
Anna ter Muiden Johanna Rekkebus, geboren 10 novem-
ber 1743 St. Anna ter Muiden, weduwe van Josias Croquet-
te, overleden na 24 januari 178727, dochter van Jan Rekke-
bus en Maria Verbare.
Uit eerste huwelijk (voor zover bekend):
1.  Anna, geboren Sluis 24 december 1752 (zie ook: Frag-

mentgenealogie Hennefreund).
2.  Jacobus, volgt II.
3.  Christiaan Daniel, geboren Sluis 15 oktober 1769.
4.  Valentijn, geboren Sluis 20 september 1772.

II.  Jacobus Schilleman/Schelleman/Schielleman, geboren 
Sluis 1758, matroos en konstabelsmaat28, kwartiermees-
ter, bootsman29, schipper, batelier, visser, overleden Sluis 
15 oktober 1831 (Rijks gepensioneerde); trouwt Sluis 
(NG)30 1 april 1779 Helena Jacoba Jansen, geboren Sluis 
rond 1758, overleden Sluis 6 januari 1837, dochter van Jan 
Jansen en Agata Rickhoek. 

 In 1796 woonde het gezin aan de grote Markt in Sluis. In 
1831 en 1837 woonden ze in Sluis in wijk Noord, nummer 57.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter, geboren Sluis voor 30 november 1778.
2.  Johannes, geboren Sluis rond 1781.
3.  Adriaan, geboren Sluis rond 1787.
4.  Agathe Petronille, geboren Sluis rond 1789.
5.  Catharina Johanna, geboren Sluis rond 1790.
6.  Christiaan Daniel, geboren Sluis rond 1792, trouwt (2) 

3 mei 1837 met Pieternella Geertruida Hennefreund, 
de dochter van Johan Christiaan Hennefreund (visser). 
Als getuige hierbij trad op: Johannes Verhoeve (visser). 
De warme band tussen de vissers wordt hiermee on-
derstreept.

7.  Maria Jacoba, geboren Sluis 18 januari 1799.

Fragmentgenealogie Hennefreund/Hennefrunt

I.  Johan Herman Hennefreund/Hennefrunt, geboren Bern-
dorf (in het vorstendom Waldeck) 173331, overleden Sluis 
17 januari 178532, ouders onbekend; trouwt (1) na 14 novem-
ber 1764 waarschijnlijk in Sluis Johanna Maria de Kok, ge-
boren 1760/1, overleden voor maart 1771 waarschijnlijk in 
Sluis, dochter van Jannis de Kok en Cornelia van Hengel33; 
trouwt (2) Sluis 28 maart 177134 Anna Schilleman (Schelle-
man), geboren Sluis 24 december 175235, overleden Sluis 1 
december 1820, dochter van Pieter Schilleman en Pieter-
nella de Groote. Anna kreeg als weduwe voor 5 juli 1786 
nog een kind. Ze hertrouwde daarna twee keer: (a) Sluis 
(NG) 21 mei 178936 Albertus de Boer, geboren Ouderkerk 

358  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 6



a/d Amstel, waarschijnlijk in 177237, schipper en veerman, 
verdronken nabij Sluis 2 januari 179738; (b) Sluis 21 april 
1800 Pieter Rottier, geboren Hontenisse 29 augustus 1771, 
zoon van Pieter Rottier en Appolina Colsen.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Petronella, geboren Sluis 26 januari 1772 (zie ook: 

Fragmentgenealogie Verhoeve).
2.  Jacob, geboren Sluis 1 februari 177839.
3.  Johan Christiaan, volgt II.
4.  Johannes, geboren Sluis rond 1783.

II.  Johan Christiaan Hennefreund, geboren Sluis 3 februari 
1780, visser en later rijks-gepensioneerd en gepensio-
neerde, overleden Sluis 23 mei 1853, trouwt Sluis 5 maart 
1801 Maria Frank, geboren Middelburg 6 juni 1767, over-
leden Sluis 27 augustus 1834, dochter van Willem Jacob 
Frank en Geertruij Planson. Aangifte van haar overlijden 
wordt gedaan door haar man en door zwager Jannis Ver-
hoeve.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna, geboren Sluis 1 oktober 1801.
2.  Pieternella Geertruida, geboren Sluis 2 februari 1803.
3.  Catherine, geboren Sluis 25 juni 1805.
4.  Josine Jacomine, geboren Sluis 25 juni 1805.
5.  Susanne Francoise, geboren Sluis 12 december 1806.

Fragmentgenealogie Verhoeve
I.  Cornelis Verhoeve, geboren Oostburg 14 december 1743, 

schipper, batelier, visser, overleden Sluis 16 maart 1821, 
zoon van Johannes Verhoeve en Janna Wijkhuijsen; trouwt 
vermoedelijk Oostburg vlak na 4 juni 177240 Clara de Swar-
te, geboren Waterlandkerkje 15 december 1746, overleden 
Sluis 29 januari 1824 41, dochter van Michiel de Swarte en 
Levina Paulus.
Uit dit huwelijk:
1.  Jannis, volgt II.
2.  Michiel Pieter, geboren Sluis 21 december 1775.
3.  Cornelis, geboren Sluis 22 november 1783, journa-

lier/dagloner, visser, varensgezel, overleden Sluis 20 
maart 1821, trouwt Sluis 22 maart 1816 Hendrika Elisa-
beth Vervoort, dochter van Johannes Vervoort en Levi-
na Pieternella Menschaart.

4.  Levina Johanna, geboren Sluis rond 1788, naaister, on-
gehuwd overleden Sluis 7 december 1867.

II.  Jannis Verhoeve, gedoopt Sluis 13 maart 177442, schippers-
knegt, zeeman, visscher, aannemer der betonning van het 
sluisschegat, overleden Sluis 24 november 1846, trouwt 
Sluis 23 maart 1799 Pieternella Hennefreund, geboren 
Sluis 26 januari 1772, dienstbode bij J.P. van Weenegem 
Ferleman, overleden Sluis 1 november 1831, dochter van 
Johan Herman Hennefreund en Anna Schilleman. Uit dit 
huwelijk 13 kinderen.  <<

Noten
1. Bron: Rijksmuseum.nl. http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.174089
2. In 1739 gegraveerd door Jan Caspar Philips, naar een tekening van de Amster-

damse tekenaar Abraham de Haan (1707-1748). Bron: Wikimedia Commons.
3. Ook: Schelleman/Schielleman.
4. Hulpje van de konstabel of scheepsartilleriemeester. 
 Zie: www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html
5. Bron: RAZ, TG 508, Inv.nr: 8036 en 8043.
6. Volgens de volkstelling van november 1795 is zoon Pieter dan 17 jaar oud, en dus 

waarschijnlijk geboren in 1768. Bron: Tableau des habitants Sluis 1795 via St. 
Gen. Centrum Middelburg.

7. En hiernaast stond geschreven: ‘op schultbekentenis ontslagen den ... 1789’. 
Bron: Lidmaten NH kerk Sluis via familysearch.

8. Informatie over zijn reizen via: 
 http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/List.aspx
9. Arco Willeboordse: 
 www.zwinstreek.eu/geschiedenis/sluis-west-zeeuws-vlaanderen
10. Bron: Tableau des habitants Sluis 1795 via St. Gen. Centrum Middelburg.
11. Bron: RA Gent, archief Scheldedepartement inv.nrs 2670-2674, via RAZ, Inv.

nr. 664, Inwoners Zeeuws Vlaanderen. In 1812, bij het huwelijk van zijn zoon, 
was hij ‘Juge du paix du Canton L’Ecluse’. Bron: RAZ, Archief: 25, Registratienr: 
SLU-H-1812, Aktenr: 8, Registratiedatum: 7 oktober 1812, Akteplaats: Sluis.

12. Door Henry Brown, naar Bartholomeus Johannes van Hove, 1840 – 1841. Via: 
Rijksmuseum.nl. http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.548046

13. Er zijn 2 aktes met dezelfde inhoud; Bron: ISIS, Huw.akten Sluis 1796-1922. Zeeu-
ws Archief: BS (periode 1796/1811-1940). Aktenr. 9, d.d. 3 Germinal jaar VII. Bron: 
Wie-was-wie, Zeeuws Archief, Huw.akten Municipale Adm. Sluis 1797-1798. 
Toegangnr: 25.159, Aktenr: 25, d.d. 3 Germinal jaar VII.

14. Bronnen: (i) ‘De Navorscher’, 1853. Interview J.H. van Dale met J.C. Hennefreund; 
(ii) Goessche Courant d.d. 12 augustus 1886, door Joost van der Baan.

15. Hoogaars YE-33, gemaakt op 23 oktober 1980 door S.A. Dekker. Bron: Zuider-
zeevisserij, Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.

16. Leeftijd en achternaam via: 
 http://gw.geneanet.org/favrejhas?lang=nl&p=joseph+louis&n=mamet
17. De naam Dievegat is hier van afgeleid, namelijk dat men als een dief zou komen 

vast te zitten in dit gebied.
18. Staats Vlaanderen anno 1745 door W.T. Hattinga.

19. Bron: Rijksmuseum.
20. Bron: ‘Zeeuwsch Vlaanderen, door historie en volksaard’ door Dr. J. de Hullu, p. 

14. Via: 
 https://drive.google.com/drive/folders/0B5ON0rWnI7mHT1ZRbWJYQ2hLaVk
21. Websites: www.zeeuwengezocht.nl/ & http://zldgwb.zeeland.nl/geoloket
22. Bron: RAZ, TG 25, Inv.nr. SLU-H-1837, Sluis, aktenr. 7.
23. Kadastrale aanduidingen in 1832: Sluis A 406, A 407 en A 408 bis.
24. Bron: Wikipedia.
25. Bron: RAZ, TG 25, Inv.nr. SLU-O-1846, nr. 75.
26. Binnenschipper, veerman.
27. http://stamboom.sintannatermuiden.nl/ 

familygroup.php?familyID=F2205&tree=sintanne
28. Bron: RAZ, TG 508, Inv.nr: 8036. Gepubliceerd: P.F. Poortvliet, De bemanningen 

der schepen van de Admiraliteit van Zeeland 1750-1759.
29. http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/List.aspx?page=1
30. Bron: Huwelijksbijlage uit de NH kerk in Sluis, p. 36. Via site van Familysearch.
31. Volgens het huwelijkscontract d.d. 14 november 1764 was hij 31 jaar en geboren 

in Berndorf.
32. Bron: huwelijksakte zoon Johannes Hennefreund met Maria Johanna Hansen in 

1808.
33. Bron: Huwelijkscontract RA Z.Vl., Inv.nr. 2136 d.d. 14 november 1764.
34. Bron: Aantekeningen uit trouwregister van Sluis 1607-1792 door archivaris 

Dorreboom.
35. Bron: overlijdensakte.
36. Bron: Huwelijksbijlage uit de NH kerk in Sluis, p. 471. Via site van Familysearch.
37. Bij zijn huwelijk (1789) is hij ‘jongman’, bij de volkstelling van 1795 staat dat hij 43 

jaar was, maar bij zijn overlijden zou hij 24 jaar zijn.
38. Bron: RAZ, TG 25, Inv.nr. SLU-O-V, nr 49.
39. Bron: huwelijksakte.
40. Ze tekenden op 4 juni 1772 een huwelijkscontract in Oostburg waarin vermeld 

staat dat het huwelijk eerdaags zou worden voltrokken. Bron: RAZ, TG 11, Z.Vl., 
Inv. 1450 Archief notaris Bekkens, aktenr. 84, d.d. 4-6-1772.

41. Aangifte van het overlijden werd dezelfde dag gedaan door haar zoon Jannis 
Verhoeve, 49 jaar, visser te Sluis, en Johan Christiaan Hennefreund, 43 jaar, 
wonende Sluis, die wordt omschreven als een goede bekende.

42. De doopdatum staat vermeld in de trouwakte van Johannes d.d. 23 maart 1799.
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N.A.  HAMERS  MET  MEDEWERKING  VAN  VIC  HAMERS

Friesland en bijzondere verwantschappen

Begonnen in een grijs verleden, 75 jaar ver, is mijn genealogische zoektocht naar 
voorouders uitgezwermd van Friesland naar Limburg. In Limburg heeft het idee 
van verwantschap vorm gekregen en uiteindelijk geleid tot het spoor terug naar 
Friesland. Daar werd de brug naar het heden geslagen door verwantschappen met 
bekende sportkampioenen van nu: Epke Zonderland, Swen Kramer, Irene Wüst 
en Hein Vergeer. Hoe wonderlijk kan genealogie zijn. Om inzicht te krijgen hoe ik 
tot het resultaat van dit artikeltje ben gekomen, moeten we terug gaan tot in de 
tijd van mijn jeugd. Mijn ouders zijn met vier kinderen in 1930 de helft van een, 
nieuw gebouwd, twee-onder-één-dak-huis gaan bewonen. Het huis is gelegen in 
een deel van een, vroeger groot, landgoed, waarin twee ongeplaveide lanen kort 
na de eerste wereldoorlog waren aangelegd en waarlangs kastanjebomen werden 
geplant. 

1. Familiekalender, mogelijk een uitgave van de Katholieke Illustratie (navraag bij het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) aan de Radboud Universi-
teit te Nijmegen heeft niets opgeleverd).
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Het was praktisch het eerste gebied van het dorp Hees, als 
men van Nijmegen richting Neerbosch wandelde. De lanen kre-
gen de namen Prinsenlaan en Emmalaan, totaal niet aanslui-
tend op namen uit de omgeving.
De Prinsenlaan, waar het ouderlijk huis stond, telde in totaal 
zes herenhuizen. We kenden alle bewoners en ook tot welke 
godsdienst ze behoorden, soms ook waar hun herkomst lag. Zo 
waren er vier Friese personen of gezinnen: een met de naam 
Nauta, hoofd van een protestant-christelijke school, en een ge-
pensioneerde dame, Visser, van gereformeerde zijde, de ande-
re twee waren katholiek: de heer Westendorp en zijn vrouw en 
pleegdochter, en mijn vader met zijn gezin. Westendorp, toen 
al een oude heer, was lid van het parochiebestuur en onze va-
der hoofd van een school en lid van het parochieel Armbestuur.
Nu was het dat ik op een keer met de heer Westendorp naar 
de kerk ging en we met elkaar spraken, waarvan slechts één 
zin van hem mij is bijgebleven: Mijn vrouw en ik zijn familie van 
elkaar. Ik stond perplex. Er bestond dus tussen de familie Wes-
tendorp en die van zijn vrouw verwantschap. Dat mocht toch 
niet! Later bleek mij dat die gemeenschappelijke voorouders 
ver in het verleden leefden.
Niet lang daarna maakte ik kennis met het boek Katholieke 
Friese Geslachten1 waarin de ons bekende families Galema 
en Terwisscha van Scheltinga en zowaar ook de dokter Petrus 
Hamers werd vermeld, oud-oom van mijn vader. In het jaar dat 
dit werk van Henk Aukes verscheen, 1941, is het ook dat ik met 

mijn oudere broer Tom (*1925) de eerste stappen zette op het 
terrein van de genealogie. Mijn vader die naar de uitvaart en 
begrafenis van onze grootmoeder te Franeker was geweest, 
kwam thuis met een aantal papieren en een kerkboek waaruit 
bleek dat onze grootvader of diens vader voor het nageslacht 
een en ander had vastgelegd. Zo, onder andere, een zogenaam-
de familiekalender (zie pagina 360) met vele namen, niet alleen 
de datum van mijn geboorte, maar ook namen van ons onbe-
kende familieleden en van Friese geslachten uit de negentien-
de eeuw.
We namen daardoor aan dat ons geslacht uit Friesland stam-
de, maar al gauw kwamen we, na correspondentie met ambte-
naren van diverse gemeenten, er achter dat ons geslacht Ha-
mers eind achttiende eeuw vanuit Zuid-Limburg en wel vanuit 
Brunssum naar Friesland en Holland was getrokken. De leden 
van ons geslacht hebben zich als marskramers in Friesland ge-
vestigd om een beter bestaan te verwerven.2

We hebben ons helaas weinig bekommerd om het onderzoek 
van afstammelingen die nog in Friesland woonden, alsook om 
familie van moeders kant. We hebben sindsdien ons voorna-
melijk gericht op Limburg.
Eerst toen ook onze jongere broer Vic (*1934)3 gegrepen werd 
door de genealogie met voornamelijk belangstelling voor 
Friesland, kwamen die voorouders meer in zicht. Vandaar dat 
hij in 1951 lid werd van het Fryske Selskip Tjalling Eeltjes en les-
sen in de Friese taal ging volgen te Nijmegen. Hij is het dan ook 

2 en 3. Portretten grootouders Hamers: Franciscus Laurentius (Frans) Hamers (geboren Franeker 31 oktober 1853 als zoon van Lourens Hamers en 
Anna Kraft, winkelier, raadslid, wethouder en loco-burgemeester te Franeker, overleden aldaar 6 maart 1931) en Gertrudis Brouwer (geboren Sneek 5 
maart 1858 winkelierster, overleden Franeker 25 mei 1941, dochter van Sibble Brouwer en Joanna Bos). Portretten in bezit van de auteur.
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die het meeste onderzoek in die provincie deed en nog doet.
Toen ik hoorde dat Vic tijdens dit onderzoek op verwantschap 
met enige wereldkampioenen was gestoten, vroeg ik hem in 
een artikel zijn resultaten vast te leggen. Dit heeft hij gedaan 
en in het vervolg van dit artikel bewijst hij hoe leden van de 
Friese tak van het Brunssumse geslacht Hamers verwant zijn 
met Ireen Wüst, Epke Zonderland, Sven Kramer en Hein Ver-
geer, en nog wel via verschillende bloedlijnen.4

Verwantschap

Tijdens mijn onderzoek in Limburg vroeg ik me af, zou deze of 
gene nog ver familie van mij zijn. Naarmate ik jaren bezig was 
met kwartierstaten en genealogieën, o.a. als hoofdredacteur 
van Gens Nostra, groeide alsmaar de behoefte verwanten op 
te sporen. Niet zozeer mijn eigen afstamming had altijd mijn 
grote belangstelling, maar juist de verwantschap met andere 
onderzoekers. Al in diverse publicaties op genealogisch gebied 
werd aandacht besteed aan verwantschap, maar pas duidelijk 
bleek dit bij het verschijnen van het Liber Amicorum Edm. M. A. 
H. Delhougne bij diens 50ste verjaardag in 1982. Daarin waren 
een aantal verwantschappen opgenomen van Delhougne met 
andere genealogen, historici en archivarissen, samengesteld 
door de heren Patelski en Sollet.5 Zoeken naar verwantschap 
kwam centraal te staan. Hoe dit proces zich in Limburg af-
speelde, hebben we uitvoerig vastgelegd in een artikel aan de 
hand van vier bekende Limburgse genealogen die afstammen 
van eenzelfde voorouderpaar.6

Dat er behoefte aan kennis van verwantschap bleek te be-
staan, kwam ook tot uiting in de in 1987 opgerichte Vereniging 
Limburgse Hamers Genealogieën7, waarin zich een groot aan-
tal naamdragers verenigde.
Deze vereniging gaf een tweemaandelijks tijdschrift uit, waar-
van 25 jaargangen verschenen en nadien nog een aantal jaar-
lijkse Hamers bundels. Daarin werden nauwelijks artikelen ge-
plaatst waarin naamdragers en familieleden uit Friesland aan 
bod kwamen. In de laatste Bundel, die van 2013/2014 was dit 
anders. Zelf publiceerde ik de familie Joosten die zich van het 
zuiden in Leeuwarden had gevestigd.
Begon de vereniging met leden van enkele stammen, spoedig 
bleken de leden tot ongeveer twintig stammen te behoren. Om 

aan de vraag van een paar leden op een jaarvergadering te vol-
doen, besloot het bestuur op elke bijeenkomst van elke stam 
een overzichtje te hangen, hoe de leden en nieuwe leden van die 
stam met elkaar verwant zijn. Dit heeft weer geleid tot het jubi-
leumboek in 2007, waarin alle toen bekende 50 stammen staan 
opgenomen met de verwantschap van alle leden uit elke stam.8

Hoewel sindsdien diverse stammen konden worden samenge-
voegd, werden weer vele nieuwe stammen opgespoord zodat 
we momenteel uit onze onderzoekregio nagenoeg 75 stam-
men tellen. In de laatste uitgave Hamers Publicatie 9: Hamers 
Bundel 2013/2014, zijn inmiddels, nadat in vorige uitgaven al 
veel nieuwe reeksen waren opgenomen, nu meer dan 100 reek-
sen geplaatst, zodat er bij elkaar meer dan 500 reeksen zijn 
verschenen. Uit reacties van de inzenders blijkt dat men zeer 
tevreden is met plaatsing en dat men blij is dat hierdoor con-
tacten met verwanten nuttig zijn voor het samen opsporen van 
problemen bij personen of gezinnen die in het gemeenschap-
pelijk deel van de reeksen voorkomen. Het nut van vastlegging 
van verwantschap heeft zich hiermee bewezen. Of alleen in 
Limburg de trend aanwezig was verwantschappen vast te leg-
gen, is niet duidelijk. In ieder geval zag daar in 2012 een heel be-
langrijk werk het licht: Limburgse Verwantschappen9, met als 
de stuwende kracht de eerder genoemde heer Funs Patelski. 
Uit dit boekwerk blijkt dat vele tientallen bekende Nederland-
se politici, kunstenaars, musici, artiesten, wetenschappers en 
sportlieden van Limburgse afkomst aan elkaar verwant zijn via 
een netwerk van gemeenschappelijke voorouderparen.

Verwantschappen uit Friesland

Komen we nu dan terug op Friesland en de verwantschap van 
ons geslacht in Friesland met vier sport wereldkampioenen. 
Voor mij is dit aanleiding geweest om na te gaan of naast 
mij ook nog twee andere oud-bestuursleden van de afdeling 
Kwartier van Nijmegen, van wie ik wist dat ze van Friese af-
komst zijn, verwantschap met elkaar vertonen. En inderdaad 
is dit het geval, zoals bijgaand geneagram (zie afbeelding 5) 
van de auteur Nico Hamers, Theo Visser en Ben van Santen 
aantoont.
 
De drie oud-bestuursleden delen dus het gemeenschappelijke 
voorouderpaar Pyter Anskes [Zonderland] en Brantje Simkes 
[Wytsma]. Opvallend is dat het bij deze verwantschap en ver-
dere voorgeslacht om overwegend rooms-katholieke geslach-
ten gaat. De afstammingsreeks reikt ver terug:

I.  Wybe Tyaaerdts
II.  Syuerdts Wybes x vóór 1521 Fedt Pieters
III.  Tyaerdts Syuerdts x Abbega circa 1560 Bauck Wybes
IV.  Pieter Tyaerdts x Lutkewierum circa 1595 Sipk Sibles
V.  Auck Pieters Wigmana x Hennaardeeradeel 1619 Jan Thomas
VI.  Pieter Jans Wigmana x Roodhuis 1676 Peerck Joannes
VII. Acke Pyters Wigmana, van Lutkewierum, geboren circa 

1695 ondertrouwt Lutkewierum 2 februari 1716 / trouwt 
Baarderadeel 9 maart 1716 Ansk Minnes, van Oosterlittens.4. Vignet Hamers Vereniging
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Het gemeenschappelijke voorouderpaar
Dit echtpaar was Pieter Anskes Zonderland en Brandje Sim-
kes. Feitelijk is het niet juist om hem Zonderland te noemen, 
omdat voor het gezin van zijn zoon, Anske Pieters, die naam 
pas op 18 december 1811, toen de buurman Minne Haantjes, 
wonende op de boerderij Oudhuis als gelastigde van Anske Py-
ters’ kinderen, de naam van Sonderland als familienaam wette-

5. Geneagram van de bestuursleden: Nico Hamers, Theo Visser en Ben van Santen. Het geneagram is uitgebreid met Epke Zonderland, vanwege diens 
directe relatie met deze bestuursleden. (Bron: database Rob Dix, gemaakt met GensDataPro)

Nicolaas Alanus (Nico) Hamers, geb. Nijmegen 14 okt. 1926, 
onderwijzer, leraar geschiedenis Middelbaar onderwijs, na-
dien Hoger beroepsonderwijs, lid NGV (1951), oprichter en 
secretaris/penningmeester van de afd. Gelderland (1953-
1962), redactielid Gens Nostra (1964-1988) tevens hoofd- 
c.q. eindredacteur (1964, 1969-1975, 1978-1979), lid hoofdbe-
stuur NGV (1969-1988), oprichter en voorzitter van de afd. 
Kwartier van Nijmegen (1970-1995), oprichter en hoofdre-
dacteur van de Nijmeegse ‘Zoeklichten’ (1985-2005), erelid 
van de NGV 1995, onderscheiden door het Gemeentebe-
stuur van Nijmegen 1995, lid in de Orde van Oranje-Nassau 
1997, oprichter en voorzitter van de Vereniging Limburgse 
Hamers Genealogieën (1987-2010), hoofdredacteur van het 

Hamers Bulletin (1985-2009), hoofdredacteur ‘Hamers Bun-
dels’ 2010-2014), etc. Zie ‘Liber Amicorum Nico Hamers’ voor 
meer informatie in diens bibliografie.

Mattheus Gerardus Jan (Theo) Visser, geb. Huizum 17 juni 
1937, praktikumassistent natuurkunde Hogeschool Gelder-
land (1985-1995), lid en secretaris van de NGV afd. Kwartier 
van Nijmegen (2001-2006).

Bernardus Johannes Nicolaas (Ben) van Santen, geb. Ma-
dioen (N.O.I.) 25 juli 1935, onderwijzer, hoofd van een lagere 
school te Rijswijk (1966-1973) en te Wijchen (1974-1996), lid 
en bestuurslid NGV afd. Kwartier van Nijmegen (2007-2011).

VIII. Pyter Anskes (1721-1786) x 1756 Ysbranda (Brantje) Simkes 
(1735-1779).
Uit dit huwelijk 12 kinderen waaronder:
1.  Anske Pytersz Zonderland, hieruit stammen Theo Vis-

ser en Epke Zonderland.
2.  Maria (Marijke) Pyters Wytsma (!), waaruit Ben van 

Santen en de auteur stammen.
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lijk liet vastleggen.10 Pieter Anskes was namelijk al in 1786 ge-
storven en Anske Pyters in 1810.
Pieter Anskes was boer en woonde te Lutkewierum en later in 
Oosterend in de grietenij Hennaarderadeel in Fryslân en werd 
geboren op Zonderland onder Oosterend. Hij is r.-k. gedoopt 
op 25 januari 1721 te Roodhuis in de schuilkerk.11 De pastoor 
schreef echter bij de doopinschrijving ‘geboren te Lutkewie-
rum in Zonderland’. Peter en meter waren bij de doop moeders 
broer Jan Pieters Wigmana en zijn ega Eelkje Japecks.
Pieter was een van de twee kinderen van het echtpaar Anske 
Minnes en Acke Pieters dat, zover bekend niet meer dan twee 

zonen kreeg. Hij trouwde op 21 januari 1756 voor het gerecht, 
dus voor de grietman (burgemeester) van Hennaarderadeel 
gevolgd door een r.-k. kerkelijk huwelijk daags erna te Bols-
ward en wel in de Martinikerk.12, 13 De uitverkorene was de 14 
jaar jongere Brandje Simkes. Huwelijksgetuigen waren Ulbe en 
Maartje Simkes, broer en zus van de bruid.
Brandje, ook genaamd Ysbranda die tijdens de voltrekking van 
het huwelijk in Wommels woonde, was gedoopt op 6 maart 
1735 te Bolsward en wel in dezelfde kerk waar zij later zou trou-
wen.14 Peetouder was Ancke Sybrens, stiefzus van Ysbrandje. 
Ysbrandje was pas 44 jaar toen zij op 8 december 1779 in de 

7. De drie oud-bestuursleden, v.l.n.r.: Nico Hamers, Ben van Santen en Theo Visser (foto Joop Pott).

6. Drie bidprentjes van personen uit het eerste geneagram
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grietenij als overledene werd ingeschreven.15 Zij was de twee-
de niet-jong-gestorven dochter van Simke Lolles en Nynke 
Gelkes.
Van Pieter en Ysbrandje zijn ons twaalf kinderen bekend, nl. 
Akke, Tryntsje, Anske, Simke, Pierkje, weer Anske, Lolkje, weer 
Simke, Johannes, Marijke, Gelke en Martinus. De eerste twee 
kinderen werden r.-k. gedoopt te Bolsward en de andere tien 
in het Roodhuiskerkje. Bij de geboorteplaatsen is dat juist an-
dersom namelijk de eerste tien werden geboren in Oosterend 
en de laatste twee op Zonderland.
Ysbrandje’s vader Simke Lolles was een schatrijke boer uit 
Wommels. Zijn vermogen kwam neer op circa 11.000 Carolus 
guldens en dit moet ook wat zeggen over de welstand van de 
vader van Pieter, want er werd over het algemeen niet ver on-
der de welstand getrouwd.
Pieter had vanaf zijn geboorte tot zijn dood twee keer een zeer 
hevige veepest meegemaakt; de eerste keer nog voor zijn hu-
welijk in de periode 1744-1745 toen hij dus nog bij zijn ouders 
woonde en werkte. Vader Anske Minnes heeft van die pest 
geen groot nadeel voor zijn boerenbedrijf ondervonden. Na-
melijk in het Quotisatie-Cohier van 1749 in Lutkewierum werd 
Anske ‘een welgestelde boer’ genoemd. Hij wordt dan aange-

slagen voor 57 Carolus guldens en is dan een van de hoogst 
aangeslagen boeren in Hennaarderadeel.16 Hij was, tussen 
haakjes, zelf één van de belastinginners, maar opmerkelijk is 
dat hij de schrijfkunst niet machtig was. Op elk ontvangstbe-
wijs werd telkens alleen een kriebel gezet.
Pieter die zoals gezegd voor zijn huwelijk bij zijn vader op Zon-
derland werkte, huurde na zijn huwelijk samen met Brandje een 
grote boerderij Osingahuis onder Oosterend. Op de uitsnede 
van de Hennarderadeelkaart van Schotanus (1718) zijn de ge-
noemde boerderijen Sonderland, Osingahuys en Oude Huys 
goed zichtbaar evenals de dorpen Oosterend, Lutkewierum 
en Wommels. De afstand tussen Sonderland en Oosterend is 
circa 2,5 km. De boerderij Sonderland lag ongeveer 6 km ten 
noorden van Sneek. Het kerkje Roodhuis was als schuilkerk en 
later als normale parochiekerk in gebruik en gelegen ongeveer 
op de plaats waar de weg tussen Donia en Grote Wierum over 
de Sneekervaart gaat.
In 1769 deed zich weer een verschrikkelijke veepest voor. De 
veesterfte was wel minder dramatisch dan in de periode van 
1744-1745, maar toch stierf in de grietenij van Hennaarderadeel 
nog altijd 58% van het rundvee, wat, tegenover 70% in heel 
Fryslân, nog redelijk weinig was. In 1771, wanneer vader Anske 

8. Uitsnede van Schotanus’ Hennaarderadeelkaart, 1718. Op dit deel van de Hennarderadeelkaart van Schotanus (1718) zijn de genoemde boerderijen 
Sonderland, Osingahuys en Oude Huys goed zichtbaar evenals de dorpen Oosterend, Lutkewierum en Wommels. De afstand tussen Sonderland en 
Oosterend is cica 2,5 km. De boerderij Sonderland lag ongeveer 6 km ten noorden van Sneek. Het kerkje Roodhuis was als schuilkerkje en later als nor-
male parochiekerk gelegen ongeveer op de plaats waar de weg tussen Donia en Grote Wierum over de Sneekervaart gaat.
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Minnes zich op 87-jarige leeftijd als rentenier in Scharnegou-
tum terugtrok, nam Pieter de boerderij ‘Sonderland’ over en 
daar werden dan de jongste twee kinderen geboren. Anske 
leeft nog drie jaren en legde dan het moede hoofd neer op 11 
april 1771, dus in de leeftijd van 90 jaren.
Pieter stierf ruim zes jaar na de dood van Brandje op 22 maart 
1786 op 65-jarige leeftijd. Negen dagen daarvoor had hij voor 
het Gerecht van Hennaarderadeel nog geregeld dat zijn twee 
zwagers Gelke Simkes en Bonte Evers tot voogden werden be-
noemd over zijn nog minderjarige kinderen.17

Niet alle kinderen van Pieter zijn zich Zonderland gaan noe-
men. Ondanks de naamsaangifte gedaan door Minne Haantjes 
zijn de kinderen Simke, Jan, Marijke en Gelke door het leven 
gegaan onder de familienaam van de moeder: Wytsma, Akke, 
Tryntsje, Pierkje en Anske noemden zich Zonderland. Lolkje 
stierf al op 15-jarige leeftijd in 1781 en Marten op 27-jarige leef-
tijd in 1800. Twee jonge kinderen, de eerstgeboren Anske en de 
eerste Simke hebben nauwelijks het levenslicht gezien.

De verwantschap met Sven Kramer en Ireen Wüst 

Uit het geneagram ‘Epke-Ireen-Visser verwantschapskring’ 
blijkt dat Epke Zonderland en Ireen Wüst een gemeenschap-
pelijk voorouderpaar hebben, namelijk Epke Sikkes Romkes 

(overleden Scharnegoutum 2 januari 1853) en Sytske Jacobs 
Postma (geboren circa 1777, overleden Scharnegoutum 17 
maart 1809). Hun huwelijk werd gesloten in de r.-k. kerk Rood-
huis op 17 juni 1799. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. 
Ireen Wüst heeft echter geen gemeenschappelijk voorouder-
paar met Theo Visser noch met Ben van Santen en de auteur. 
Dat betekent dat we bij verwantschappen onderscheid moe-
ten maken tussen verwantschap in de zin van afstammen van 
één gemeenschappelijk voorouderpaar, en aanverwantschap, 
waarbij de betrokkenen via een aangetrouwde partner in de 
zijlinie tot de verwantschapskring behoren.

In het geneagram ‘Sven-Hein-Epke verwantschap’ zien we dat de 
schaatskampioenen Sven Kramer en Hein Vergeer samen met de 
turnkampioen Epke Zonderland een gemeenschappelijk voorou-
derpaar delen, namelijk Tjebbe Cornelisz Witteveen (1743-1821) 
en Marijke Klazes [Rijpkema] (1751-na 1793). Hun huwelijk is in 1770 
gesloten in St. Nicolaasga en telt tenminste drie kinderen. Sven 
heeft zelfs een dubbele afstamming uit dit voorouderpaar.  <<

Dankwoord
Tot slot wil ik mijn speciale dank betuigen aan mijn broer Vic, Rob Dix en 
andere onderzoekers naar verwantschap met Hamers-geslachten.

10. Geneagram Epke Zonderland-Ireen Wüst-Theo Visser verwantschapskring. (Bron: database Rob Dix, gemaakt met GensDataPro)
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Acca
Brandsma

* circa 1804

Tjebbe
Witteveen
1806-1860

Anke
Engwirda
1807-1881

Tjitske
Rijpkema
1813-1890

Sipkjen
Boersma

1809-1873

Acronius
Hettinga

Hiske
Tolsma

Grietje
Hettinga

Hendrik
Bonekamp

Cornelis
Witteveen

Elisabeth
Berends

Herre
Rijpkema

Grietje
Landman

Geertruida
Hettinga

Hendrik
Kramer

Wynofrieda
Bonekamp

Assuerus
Terwisscha

Tjebbe
Witteveen

Anna
Laagland

Maaike
Rijpkema

Huite
Zonderland

Acronius
Kramer

Elizabeth
Terwisscha

Cornelis
Witteveen

Taetske
Bootsma

Hieronimus
Zonderland

Agnes
Monkelbaan

Hendrik
Kramer

Trijntje
Agricola

Sijmentje Martha
Witteveen

Hubertus Epke
Zonderland

Sophie W.S.
van den Berg

Epke Jan
Zonderland

* 1986

x1976

x1944

x1904

x1867

x1835

x1805

x1836

x1862

x1897

x1923

%1800

x1826

x1860

x1884

x1927

x1830

x1854

x1889

x1770

Berber
Witteveen
1787-1845

Pieter
Rijpkema
1790-1867

Henricus
Vergeer

Hein
Vergeer

* 1961

Yeb Gerardus
Kramer

Elli
Kramer

Sven
Kramer
* 1986

x1811

x1950



Portret

I.  Jacobus van Geffen, geboren ’s-Hertogenbosch 11 januari 
1795, zoon van Theodorus van Geffen en Margarieta van 
de Graaff, trouwt Schijndel 11 maart 1829 Adriana (Adri-
aantje) van Heertum, gedoopt Schijndel 1 augustus 1804, 
overleden Schijndel 9 maart 1856, dochter van Albertus 
van Hirtum (dagloner) en Helena Verhaegen.

Jacobus van Geffen werd op 18 juni 1820 aangenomen als 
plaatsvervanger van H.J. van Someren voor de periode van 
6 jaren en 5 maanden in het 4de regiment lichte dragonders. 
Een merkbaar feit daar hij zelf in het jaar 1817 was afgekeurd 
wegens blindheid aan het rechteroog. Op 11 juni 18241 werd Ja-
cobus van Geffen met gagement gestuurd ingevolge besluit 
van Z.M. Koning Willem I van 1 april 1824, no 86. Het gagement 
bedroeg 136 gulden (vergelijkbaar met ongeveer 2000 Euro in 
2013). De laatste jaren van zijn leven woonde hij bij zijn jong-
ste dochter Martina (geboren Schijndel 6 mei 1844, overleden 
Schijndel 29 mei 1908), die gehuwd was met Martinus van 
Zuthphen (geboren Sint Michielsgestel 11 december 1840, 
overleden Schijndel 17 mei 1922). Hij overleed op 16 december 
1868 te Schijndel als gegageerd militair.

Adrianus van Geffen 
en Elizabeth van Lijssel

Uit dit huwelijk (onder andere):
1. Albertus van Geffen, volgt II.

II.  Albertus van Geffen, metselaar, trouwt Johanna van Uden, 
landbouwster.
Uit dit huwelijk (onder andere):
1. Adrianus van Geffen, volgt III.

III.  Adrianus van Geffen, geboren Heesch 30 september 1859, 
metselaar, overleden Schijndel 12 februari 1921, trouwt 
Schijndel 7 februari 1885 Elizabeth van Lijssel, geboren 
Schijndel 13 juni 1857, dienstmeid, overleden Schijndel 24 
november 1942, dochter van Pieter van Lijssel (klompen-
maker) en Hendrina van der Geeren (landbouwster).
Uit dit huwelijk:
1.  Albertus, geboren Schijndel 14 maart 1886, metselaar, 

aannemer, overleden Boxtel 11 april 1959, trouwt Box-
tel 11 mei 1921 Maria Bevers, geboren Boxtel 12 april 
1884, overleden Boxtel 14 mei 1959, dochter van Adri-
aan Bevers (metselaar) en Hendrika van Heesch2. Uit 
dit huwelijk twee zonen en twee dochters.
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2.  Levenloos aangegeven zoon, geboren Schijndel 10 
maart 1888.

3.  Hendrikus, geboren Schijndel 21 maart 1889, met-
selaar en aannemer, overleden Boxtel 1 september 
1970, trouwt Schijndel 4 juni 1919 Antonia Otten, ge-
boren Veghel 30 januari 1892, overleden Schijndel 23 
juni 1943, dochter van Adrianus Otten en Antonia van 
Eijndhoven. Uit dit huwelijk tien kinderen.

4.  Petrus Johannes, geboren Schijndel 15 februari 1891, 
metselaar, overleden Schijndel 6 juli 1974, trouwt 
Schijndel 28 februari 1916 Maria Langenhuizen, gebo-
ren Schijndel 26 november 1894, fabriekarbeidster, 
overleden Schijndel 18 november 1989, dochter van 
Johannis Langenhuizen (koopman) en Adriana Raay-
makers. Uit dit huwelijk zes zonen en vijf dochters.

5.  Petronella, geboren Schijndel 30 juli 1893, overleden 
Schijndel 17 februari 1895.

6.  Petronella, geboren Schijndel 17 november 1895, over-

leden Schijndel 9 december 1971, trouwt Schijndel 6 
mei 1920 met Josef Barten, geboren Boxmeer 2 april 
1893, voerman, overleden Boxtel 21 september 1981, 
zoon van Johannes Barten (wegwerker) en Anna Maria 
Cops.

7.  Anna Maria, geboren Schijndel 27 juli 1898, overleden 
Schijndel 25 april 1949.

Op de foto van links naar rechts, achterste rij: Albertus, Pe-
tronella, Hendrikus en Petrus Johannes, voorste rij: vader 
Adrianus, moeder Elizabeth en Anna Maria. De ouders zijn 
mijn overgrootouders.

Noten
1. GahetNa, archief 2.13.13.08, Oorlog/Controlestaten 1817-1844, inv.nr.233.
2. Adriaan Bevers en Hendrika van Heesch. Zie voor hun foto’s: Gens Nostra 68 

(2013), pagina 109.

Jos Welzen

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.

TON  BRUIJNIS  EN  HANS  VAN  FELIUSBoekrecensies

 Ї Peter J.M. van Boheemen en Frans J. Jansen: De Stomp-
wijkse Knip, Akkerlust en haar buurtgenoten; Histori-
sche reeks Van Boheemen V, 2016, ISBN 978 90 822469-
2-6; 268 p; ill; index, informatie via pjmvanboheemen@
yahoo.com

Met het boek ‘De Stompwijkse Knip’ ziet het vijfde deel van de 
Historische Reeks Van Boheemen het levenslicht. In dit boek 

wordt beschreven hoe 
het dorp Stompwijk is 
ontstaan en hoe het in 
de loop der tijden is be-
stuurd.
De schrijvers behandelen 
een veelheid van onder-
werpen en beginnen met 
de vroegste ontstaans-
geschiedenis van het 
Groene Hart van Holland, 
waarvan Stompwijk deel 
uit maakt. Ook is er uit-
gebreid aandacht voor 
de droogmaking van de 
plassen, die zijn ontstaan 

door turfwinning en voor het leven van de mensen die eigenaar 
en gebruiker van het nieuwe land werden. Hoe zo’n droogmaking 
verliep wordt gedetailleerd toegelicht aan de hand van de tot-
standkoming van de Damhouderpolder in 1758/1759.
Geleidelijk gaat Stompwijk uit meer bestaan dan alleen de boer-
derijen. De focus ligt echter op een buurtschap bij een T-kruising 
die in de volksmond De Stompwijkse Knip wordt genoemd. De 
buurtgenoten van de Knip en hun bezigheden worden successie-
velijk voor het voetlicht gehaald. Bijzondere aandacht is er ech-
ter voor de familie Van Boheemen die al generaties lang (sedert 
1834) op boerderij Akkerlust het boerenbedrijf uitoefent.
De overdracht van deze boerderij in 2015 aan de volgende ge-
neratie Van Boheemen alsmede het 250-jarig bestaan van deze 
boerderij waren de directe aanleiding voor het samenstellen 
van dit boek. De huidige bewoners (Peter en Coby van Bohee-
men) wilden dit feit markeren met een boek over de geschiede-
nis van hun boerderij en de nabije omgeving daarvan. Daartoe 
verzochten zij hun verre neef, eveneens een Peter van Bohee-
men, om deze taak op zich te nemen.
Verder is er veel aandacht gegeven aan de buitenplaatsen in de 
buurt (Soeten Rust en Plassigt) en hun eigenaren, aan de land-
heren en hun families en aan het boerenleven.
Het is een prachtig uitgevoerd boek met veel en mooie illustra-
ties. (TB)
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 Ї H. A. Verhoef: De graven van Blois, heren van Schoonho-
ven en Gouda, Historische uitgaven Schoonhoven, 2016, 
ISBN 978 90 823095, 248 p.; ill; index; informatie via 
info@historische uitgavenschoonhoven.nl

In dit boek beschrijft H.A. (Hennie) Verhoef het leven van de 
heer Jan van Blois (ca.1342-1381), diverse conflicten in Holland 

in de veertiende eeuw en 
de situatie in het middel-
eeuwse Schoonhoven en 
Gouda. Verder lezen we 
over twee oorlogen in 
Gelre, over het leven op 
een kasteel en Jan van 
Blois’ reizen naar onder 
meer Pruisen, Zeeland 
en Vlieland.

De schrijver opent 
het boek terecht met 
een beschrijving van 
de internationale ge-

beurtenissen en van de familiegeschiedenis van het huis 
Beaumont-Blois. De bloei van de Hollandse steden Schoon-
hoven en Gouda in de veertiende eeuw is terug te voeren 
op de geschiedenis van dit huis. De graafschappen Holland 
en Zeeland waren door een personele unie verbonden met 
het graafschap Henegouwen (nu een Frans-Belgisch grens-
gebied), waardoor de beide zelfstandige staten onder één 
staatshoofd vielen. Graaf Willem III (1287-1337) heerste over 
de landen. Dankzij het koppelen van zijn kinderen aan de juis-
te huwelijkskandidaten en zijn diplomatieke gaven speelde hij 
een belangrijke rol in de Europese politiek. Willem verbleef 
veel in Henegouwen, zijn jongere broer Jan van Beaumont was 
juist vaak in Holland. Deze Jan wordt in 1308 heer van Schoon-
hoven en Gouda. Hij stierf in 1356. Zijn dochter en schoonzoon 
waren eerder overleden. Zijn kleinzoon Jan van Blois erfde het 
heerschap over de twee steden.

Over Jan van Blois (†1381) en zijn broer Guy (†1397) en hun 
band met Schoonhoven en Gouda heeft de heer Verhoef het 
boek De graven van Blois, heren van Schoonhoven en Gouda 
geschreven. Dankzij de transcriptie van hun rekeningen heeft 
hij een beeld kunnen schetsen van de activiteiten die het 
verblijf van de heren van Blois teweegbracht. Centraal in het 
boek staat het verblijf van Jan in het kasteel van Schoonho-
ven. De graven van Blois hadden daar diverse landgoederen 
in bezit die momenteel niet meer bestaan. Toch valt het leven 
aan het hof van Blois goed te reconstrueren aan de hand van 
archiefmateriaal, zo bewijst Hennie Verhoef in het boek ‘De 
graven van Blois’.
Na een schets van de politieke verhouduingen, vervolgt de 
heer Verhoef het boek met de komst van Jan van Blois naar 
Schoonhoven, op 4 augustus 1358. Het hele stadje was voor 
de komst van de nieuwe heer uitgelopen, die ook Gouda on-

der zijn bestuur kreeg en rechten had te Texel en Vlieland. Bij 
zijn aankomst in Schoonhoven was Jan van Blois ‘jonker’, wat 
inhield dat hij van adel was maar (nog) geen titel had. Hij kreeg 
een warm onthaal bij zijn komst naar Holland; zo kreeg hij van 
de heer van IJsselstein een aantal herten, van de plaatselijke 
parochiepriester Heinric van Cureit een blauwvoetsperwer, en 
verder wijn, kazen, rosfiolen (kleine taartjes met notenvulling), 
appels en een mooie partij Amersfoorts hopbier van 32 vaten.
Jan van Blois voerde een voor die tijd gebruikelijke machts-
politiek; hij trouwde met Machteld van Gelre (1324-1384), de 
dochter van de hertog van Gelre, met het doel op termijn de 
hertogstitel te verkrijgen. Ook geeft het boek een inkijk in 
het leven op een kasteel, in dit geval te Schoonhoven. Er werd 
bijvoorbeeld dagelijks een katholieke mis opgedragen in het 
kasteel, door een priester van de Karmelieten. En de schrij-
ver maakt duidelijk welke kosten het kasteelleven allemaal 
met zich meebracht. Zo kostten verbouwingen veel geld, on-
derhoud vanwege schade door vorst, regen en storm, metsel-
werk, kasteelfeesten, etcetera.
Verhoef heeft ongeveer dertig jaar onderzoek gedaan in de fi-
nanciële boekhouding van Jan van Blois en consorten, de tek-
sten getranscribeerd en nu als bron gebruikt voor dit boek. 
Deze boekhouding en de rekeningen van de graven van Blois 
blijken belangrijke informatiebronnen te zijn. Opvallend is dat 
een deel van de rekeningen gewijd is aan de bastaardkinderen 
van jonker Jan. Op dit punt hebben de edelen van die tijd blijk-
baar geen enkele terughoudendheid. Ze worden met naam en 
toenaam genoemd, inclusief de moeders.
Op 10 mei 1376 werd in Schoonhoven, mede georganiseerd 
door Jan van Blois, een toernooi (kamp) gehouden voor lie-
den van stand, de adel. De deelnemers verbleven in gehuurde 
herbergen in Schoonhoven. Participanten waren onder meer 
graaf Albrecht van Beieren, de hertog van Gelre, hun ridders 
en de heren Van Brederode, Van der Putten, Van Heukelom en 
Jan van Blois zelf. Voor de gasten werd goed gezorgd.
De laatste jaren van zijn leven, met name vanaf 1374, ging de 
gezondheid van Jan van Blois achteruit. Hij had onder meer 
last van hoofdpijn, jicht, aangezichtspijn en pijn op de borst. 
Arts-meester Willem Sonderdanc schreef hem allerlei me-
dicijnen voor, zoals ‘campfer, opij, saffraen, bedelly, sartocol, 
saguus dracines, alocruc, armoniaci, calofonie, mirre, euforbij, 
galbani, enzoveerts’ op zijn borst te smeren.
Op 18 mei 1381 overleed Jan van Blois. De oorzaak is niet pre-
cies bekend, maar vermoedelijk overleed hij aan een combina-
tie van kwalen waar hij al jarenlang aan leed en medicatie voor 
kreeg. Na zijn dood werden zijn ingewanden eruit gehaald, het 
lichaam gebalsemd en naar Henegouwen gebracht, waar hij 
werd bijgezet in de kerk van Valenciennes. Zijn ingewanden 
werden begraven in het Karmelietenklooster in Schoonhoven.
De laatste persoon uit het geslacht Van Blois, Guy de Blois, 
overleed in 1397. Daarna verviel het leen Schoonhoven-Gouda 
terug aan de hertog.
Het is een keurig verzorgde uitgave met veel prachtige illus-
traties die het boek verlevendigen. (TB)
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I.  Douwe Klazes Visbeek, geboren Hallum 10 oktober 1844, 
gardenier, boer, gecommitteerde Marrumer Nijkerker pol-
der, overleden Marrum 27 juni 1925, zoon van Klaas Douwes 
Visbeek (arbeider en gardenier) en Antje Jans Hoekstra, 
trouwt Ferwerderadeel 5 juni 1869 Jantje Martens Gros, 
geboren Marrum 5 september 1847, kruidenierster, over-
leden Marrum 16 april 1934, dochter van Marten Hanzes 
Gros (boerenknecht en gardenier) en Sjoukje Jans Postma.

Douwe Visbeek had een tweelingbroertje of –zusje, dat leven-
loos werd geboren. Douwe en Jantje zijn mijn betovergrootou-
ders. Aangezien Douwe en Jantje niet tot dezelfde kerkelijke 
gezindte behoorden, werd de helft van de kinderen gerefor-
meerd gedoopt en de andere helft hervormd.

 Uit dit huwelijk zijn in Marrum de volgende kinderen geboren: 
1.  Antje Visbeek, geboren 19 juli 1870, overleden Joure 7 mei 

1960.
2.  Sjoukje Visbeek, geboren 2 november 1872, overleden An-

jum 29 juni 1955.
3.  Sijke Visbeek, geboren 22 december 1874, overleden 

Jelsum 24 februari 1959.
4.  Klaas Visbeek, geboren 21 januari 1876, overleden Marrum 

3 maart 1952.
5.  Saeske Visbeek, geboren 6 mei 1877, overleden Harden-

berg 17 juli 1941.
6.  Renze Visbeek, geboren 8 juli 1878, overleden Marrum 11 

april 1879.

Douwe Klazes Visbeek 
en Jantje Martens Gros



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, Austra-
lië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië) 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. 35, 2017 nr. 138. J. van der Meer-van der 
Zwet: Hoe was het vroeger om kind te zijn? (2) [verv.]; J. & 

H. van der Geest: Vier 
Rotterdamse jongens in 
Oud Ade [opgevangen 
na het bombardement 
in mei 1940]; Th. van der 
Poel, Sj. van der Geest: 
Café ‘t Lageland te Oud 
Ade (2) [ verv.; het cafe, 
het dorp en omgeving]; 
A. Bakker: Hennepteelt 
in Alkemade 1494-1809 
[historie teelt, de hen-
neptienden van Johan 

van Duivenvoorde; van Buningen, Koeswart, op de Poel, 
Bosch, Hasen, Vercade]; J. van der Willik: Co Meijer, een fiet-
senmaker in Rijpwetering [herinneringen aan een kleine zelf-
standige].

Amstelodamum, jg. 104, 2017-2. A. Hendriksen: Het ritme van 
Buitenveldert: Van Eesterens middenstandswijk aan de Zui-
das [stedebouw]; R. van Vliet: ‘Onfeylbaar hersteller van aller-
hande ongeneeslyke ziektens’: Johannes Christophorus Lude-
man als medisch astroloog [18e eeuwse autodidact medicus 
en astroloog]; B. van de Roemer: Gedenkjaar Maria Sibylla 
Merian (1647-1717): een vrouw op het snijvlak van kunst en we-
tenschap.

Archievenblad, jg. 121, 2017-5. V. Weterings, M. de Vos: VOC-ar-
chief in de spotlights. Het verhaal achter de expo; R. Spork: In 
hoger beroep: Stadsarchief Rotterdam versus Pictoright.
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7.  Renske Visbeek, geboren 31 juli 1879, overleden Noord-
bergum 11 juni 1966.

8.  Marten Visbeek, geboren 22 september 1880, overleden 
Marrum 14 mei 1881.

9.  Marten Visbeek, geboren 6 maart 1882, overleden Mar-
rum 27 december 1969.

10.  Renze Visbeek, geboren 10 mei 1883, overleden Marrum 
10 juli 1883.

11.  Pietje Visbeek, geboren 16 september 1885, overleden 
Warga 14 november 1966.

12.  Ytje Visbeek, geboren 4 februari 1887, overleden Franeker 
8 april 1937.

Twee broers van Douwe Visbeek, Jan (geboren Marrum 24-10-
1852) en Renze Klazes Visbeek (geboren Marrum 26 septem-
ber 1855) en twee neven, Douwe en Doeye Renzes Visbeek, 
zijn in 1889 geëmigreerd naar de Nederlandse kolonie Tres 
Arroyos in Argentinië. Argentinië had landbouwers nodig en 
bood Noord-Europeanen tijdens de eerste emigratiegolf, van 

1888 tot 1890, een gratis overtocht aan. In 1889 vertrokken 
1793 landverhuizers uit Friesland, waarvan een groot deel 
naar Argentinië ging. Door de slechte omstandigheden aan 
boord overleden vele emigranten al tijdens de reis. Ook het 
leven in Argentinië viel de eerste jaren niet mee waardoor een 
kwart van de emigranten teleurgesteld terugkeerde naar Ne-
derland. De broers en neven Visbeek zijn echter gebleven en 
daardoor wonen er verscheidene Visbeek-afstammelingen 
in Argentinië. Voor meer informatie over de familie Visbeek 
in Argentinië, zie: www.erfskipterpdoarpen.nl/emigration/
Nederlands/Argentinie/Visbeek/Visbeek_in_Argentinie%20
pagina%201.html

De foto is gemaakt door Melis Theodorus Johan van der 
Hoek, Nieuwestad K103 te Leeuwarden. Dit moet tussen 1902 
en 1907 zijn geweest want in 1902 begon Van der Hoek als fo-
tograaf en kunsthandelaar op de Nieuwestad en in 1907 ver-
trok hij naar Edam.

Tineke Slof



Arent toe Boecop [Elburg], 2017 nr. 105. Themanummer De 
Reunie [klasgenoten van de christelijke ULO-school uit 1956; 
interviews met 17 klasgenoten].

Aschpotter [Sassenheim], jg. 21, 2017 nr. 40. I. Ooijevaar: Twins 
Home [villa aan de Hoofdstraat van bollenexporteur Van de 

Voort, familieherin-
neringen]; J. Bergman: 
Sassenheim: vanaf 1514 
tot 2015 [bevolkingsont-
wikkeling]; A. Lelijveld: 
Portret uitgelicht [J.J.W. 
Beijk, 1914-1998]; A. 
Scholten, F. van der Wiel: 
Sassenheim, Toen en Nu 
(21); A. van der Geest: 
Cleyn Burcherveen, 
Sassem [historische 
waterlopen sinds 1200, 
relaties met Amsterdam 
en Haarlem, oorsprong 

veen en naam (van de burggraven van Leiden of van Zeeland), 
heerlijkheid Teylingen, Catharina van Durbuy, historische 
kaarten, teloorgang, bewoning 16e-17e eeuw; van der Woert 
en van Hillegom 1370, Garbrant Thaemsz en nakomelingen, 
Jan Cornelis Florisz]. 

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 33, 2017-1. Themanummer 
Amateurtoneel in Bussum [historisch overzicht diverse gezel-
schappen, 19e-20e eeuw]; J.W. Henfling, S. Koopman: Aan de 
Heul stond misschien Bussums eerste boerderij.

Eigen Perk [Hilversum], jg. 37, 2017-2. S. Koopman: Hilversum: 
een geschiedenis van 120.000 jaar; L. van Garderen: Kerk-
straat 13. Herinnering aan meer dan honderd jaar familiege-
schiedenis [Boerhout, Ackman, van Garderen]; H. Hoogen-
boom: Schildersgezellen versus patroons in Hilversum 
[confrontatie die in 1913 uitmondde in de eerste schilders-cao 
in Nederland; Peet, Sukkel, van Krimpen].

Geestgronden [Egmond], jg. 24, 2017-1. J. Zoon: De Vincenti-
usvereniging in Egmond-Binnen [sinds 1897]; G. Zwaan: De 
Binnen-Egmonden anno 1811 [Registre Civique; bevolkingsont-
wikkeling, naamlijsten met beroep]; K. Floor: Samengaan van 
Wimmenum en Egmond-Binnen [vrije heerlijkheid Wimme-
num, van 1811-1816 gemeente Bergen, daarna zelfstandig, in 
1857 samengevoegd met Egmond-Binnen].

Genealogisch Erfgoed Magazine [GEM], jg. 25, 2017-2. J.W. 
Koten: Psychiatrische zorg in vroeger eeuwen (2) [verv.; van 
gesticht naar universiteit, Krankzinnigenwet 1884, verzuilling 
in de zorg; Jacob van Deventer, Anna Reynvaan, Lucas Linde-
boom]; De familie Kromm uit Schotten in Hessen (D) [oproep]; 
J.C. ten Hoorn: Reys Medicyn-boek; J.P. Kuijlman: Militaire 
voorouders. Genealogische bronnen bij het NIMH [verslag 

voordracht]; D. Kranen: Het interieur van de gevangenis in 
Arnhem; H.M. Lups: Beroepen van vroeger [Vuilkoster-Waag-
meester]; D. Kranen: Het dienstweigeringsmanifest van 1915 
[voorgeschiedenis, tot stand koming manifest, vervolging 
door justitie; Leendert de Baan, Louis A. Baehler, Henriette 
Roland Holst]; Wapenregister [8 wapens]; D. Kranen: Een visie 
op de belastingheffing uit 1848.

Genealogysk Jierboek, 2016. P. Nieuwland: De Valk [uit Leeu-
warden, 6 gen., ca. 1598-1876; la Mort, Borel, Faber, Idema, 

Hasenhoek]; W. Tjoelker: 
In santjende iuws boe-
relach yn Duers wald/
Bakkefean, mei patriot-
tys neitam; H. Zeinstra: 
De Fryske kertieren fan 
Petrus Jozef Sijtse de 
Jong [admiraal, staats-
secretaris van Defen-
sie, minister-president; 
Dijkstra, Huning, Minne-
ma, van der Pol, Voets, 
Andela]; O. Schutte: 
Kwartieren van de ech-
telieden Seerp Fransen 
(Donia, exm. Tania) en 

Wytske Fransen (exm. Tania), in parentelen [kwartierstaat in 
stamreeksen van waaruit parentelen zijn opgebouwd; reek-
sen: ‘Donia’ (vanaf 1540), Tania I en II (vanaf 1485), Walpert, 
‘Oldersma’, en de families van Syouck Upts (1578), Siets Piers 
(1525) en Thiet Gerlofs (1503)]; Wapenregistraasje. Geen in-
dex.

Gens Germana, jg. 43, 2017-1. J. Hausfeld: Kwartierstaat van 
H.B.H. Lenghaus & H. de Kleijn: Kwartierstaat van A.F. Brink-
mann [beide 5 gen., Lenghaus uit Anthen (Hannover) 1775, 
Brinkmann uit Haskerdijken (Friesland) 1848; Frese, Rothaus, 
Niehaus, Willing, Kruis, Drijfhout]; Het verschijnsel Holland-
gangers; 7. Westfälischer Genealogentag in Altenberge [ver-
slag]; J. Kaldenbach: Het bombardement op Leeden [8-2-1945; 
lijst met 23 Nederlandse slachtoffers].

‘s-Gravendeel, jg. 23, 2017-2. W. van Velsen: Keten van eigen 
land [chipsfabriek Hoeksche Chips; 400 jaar familie Scheele, 
afkomstig van Rügen 1518]; J. Barth-Naaktgeboren: Gezins-
verzorging [herinneringen]; De familie Benders 115 jaar [slot]; 
D.W. Gravendeel: Vroege vogels – de eerste dertig jaar (6) 
[verv.; Schipper, Lapper, Smit, Spoeijwachter (1572), Timmer-
man]; Herinneringen van Bas Uitterlinden (1916-1997); J. Visser: 
Werkgroep genealogie [eeuweling Aart de Geus, Arturzinho uit 
Carambei/Brazilië; stamboom 4 gen. 1890-heden; Kranendonk, 
Verschoor, Vermeulen, Vriesman, Dijkstra, Aardoom, Elgersma].
Die Haghe Jaarboek, 2016. E. de Visser: ‘Zoo kunstenaar, 
zoo woning’ [woonhuis echtpaar Mesdag]; P. Crefcoeur: De 
Badkapel te Scheveningen, van elitekerk tot kerkgemeen-
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te [historie]; S. Boone: Hafo, een eeuw Haagse Fotohandel 
[Hijmans, Schwartz]; J. de Leeuw, R. Kleinegris: De Joodse 
woningbouwvereniging Mischkenoth Israël 1920-1946; D. 
Bronger: Icarus in de herkansing [meubelbedrijf Pander 
tussen collaboratie en verzet 1938-1949; C. de Westenholz: 
Yayoi Kusama en Internationale Galerij Orez/Ornis (1965-
1983).

Heemkunde Hattem, 2017 nr. 151. E. de Jonge: Hattem in de 
zeventiende eeuw (7) [diverse zaken van personen met aso-
ciaal of crimineel gedrag]; T. Eghuizen: Herinneringen van de 
familie Van den Belt aan hun Hattemer jaren; W. Coster: Ten 
Clarenwater of Klaarwater: een plaats vol bedrijvigheid [ex-
pertisecentrum voor familiebedrijven; naamsverklaring en 
historie van het gebied; van Haersolte, van Barneveld, Doijer, 
Pruimers, Poppes];.

Heemtijdinghen [Woerden e.o.], jg. 53, 2017-1. S. Wassing: Een 
dopers oproer te Leiden vanuit Woerden verijdeld in januari 
1535 [historisch overzicht; Melchior Hoffman, Jan Matthijsz, 
Jan Beukelsz; met transcriptie brieven]; C. Brouwer, R. Alke-
made: Op fotoreportage langs de Oude Rijn tussen Woerden 
en Nieuwerbrug in 1929.

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 33, 2017-2. G. van Rijn-Luijer: 
Oranje Boven! [over Oranjefeesten]; Herinneringen aan WO II 
[de Winter, Luijer, Wallenburg]; G. van Rijn-Luijer: Van Huizen 
gesproken [Noordereinde 2 te ‘s-Graveland; 18e eeuws; Brok, 
Ockhuijsen].

Historische Kring Laren, 2017 nr. 140. G. Meulenkamp, H. 
Schaapherder: Terug naar Bijenstand 1 [onderduikadres; 

verv. op 2011; Weinberg, 
Schöndorff-Meijer, Kat-
tenburg]; L. Janssen: De 
slag om de Berg-Stich-
ting [Joods monument]; 
C. van Rosmalen: De 
Hongerwinter 1944-’45 
en de barones van Laren 
[herinneringen]; J. Groe-
neveld: De Sint-Jans-
verering in een Sint-Vi-
tusparochie voor 1580; 
P.C.L. van der Ploeg: 
Schildersclub ‘De Tien’ 
[de Court Onderwater, 
Legras, Verster, Krabbé]; 

H. Schaapherder, H. Verwer: Harmen Vos, ‘de Koddebeier’ [on-
bezoldigd rijksveldwachter, jachtopziener]; M. van der Schaal: 
Han van Dam 1901-1975 [kunstschilder].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 44, 2017 nr. 196. J. & A. 
de Kloet: Tiny Voogd-de Wilde vertelt: ‘Je deed wat je doen 
moest’ [interview]; A. de Kloet: Stichting sociale bijstand en 

culturele voorziening in Loosdrecht; J. Mol: Loosdrechtse 
prentbriefkaarten vertellen (14); T. Timmerman: Jan Siemons 
[hoofd Ireneschool te Loosdrecht, herinneringen].

Holland, jg. 49, 2017-2. Themanummer Denken over het vader-
land [ begrenzing ‘vaderland’, theorie en praktijk, de precaire 
positie van de stadhouder ca. 1650, media en identiteit in de 
republiek (Kluit, Moerings)].

Kringblad [HK Bemmel], jg. 27, 2017-2. P. Oostervink: Gerard 
van Olst: archeoloog te Ressen; Ch. Derksen: Herman Derk-
sen en de Tweede Wereldoorlog [herinneringen]; A. Stuart: Ja-
cob Frans de Ranitz [2e burgemeester van Bemmel 1817-1838; 
met stamreeks 6 gen.; Cock, Martini, van Sevenaer, van Vince-
ler, Vermeer, Rensen]; F. Bekker: Van bescheiden café tot Za-
lencentrum De Kolk; Derksen, Nijenhuis]; E. Damen: Schaam je 
nooit voor de Hinkelman [hinkelman: 2 emmertjes, verbonden 
met een draagbeugel, om warm eten naar werkers in het veld 
brengen; over het leven in kleine afgezonderde buurtschap-
pen zonder voorzieningen]; R. Haegens: De geschiedenis 
van Geert en Lina [van Bremen, Korjakowa]; A. Stuart: Inter-
net-wetenswaarigheden [Wat staat daar? Geheugen van Ne-
derland].

Krommenieër Kroniek, 2017 nr. 86. G. Pot: Krommenieër 
dwangarbeid in Leipzig, Duitsland 1942-1945 [in de HASAG 

munitiefabriek, schets 
van de Arbeitseinsatz 
en de behandeling van 
de arbeiders]; A. Rijks- 
Leg uijt: Een lang end, die 
nieuwe burgemeester 
[Tjaberings]; J. Schots: 
Ruim 100 jaar geleden 
deed in Krommenie de 
elektriciteit haar intre-
de; Ch. Berkhout: Een 
kleurrijke vogel [Jan Vo-
gel (1846-1936), exm. 
Omen; Pater, Berkhout, 
Bakker, Palmboom]; H. 
Baartse: Molen De Wou-

daap en zijn bewoners [Bakker, Rol, Dubbeld, Wiedijk, Borst].

De Kroniek [Graft-De Rijp, Schermer], jg. 34, 2017-2. E. Berk-
hout: Het Rijper Walvisvaart-tableau [beschrijving, restaura-
tie]; Zo ging dat ... Tram versus vrachtwagen(tje); De dood van 
Vroutje Willems Hakket [notariële akte 1773]; C. Bruin: Onrust 
in de Ringvaart; F. Hoek: Zoals het klokje thuis tikt ... [eigen-
domsrecht dorpsklok]; Het kleinste huisje ... [van Schermer-
horn; Tuijnman, Jonk, Konijn, Vreeker].

Leids Jaarboekje, 2016 nr. 108. E. van der Plicht: Dominee in 
oorlogstijd [W.Th. Boissevain en de Leidse hervormde predikan-
ten]; J. Reichardt: Lijfrenten in de vijftiende-eeuwse kerkreke-

374  –  Gens Nostra 2017 - jaargang 72 nummer 6



ningen van de Pieterskerk te Leiden [algemeen overzicht; Heer-
man, Sproncx, Hughe die Scriver]; K. Bostoen: Jan van Houts 
ambteloze jaren (1569-1573) te Zoutleeuw [stadssecretaris van 
Leiden en notaris]; J. Koppenol: Rederijker ontmaskerd [Mathijs 
Harmensz van Creenenburch]; D. de Kool: Jan Baptist Xavery 
en zijn beeldhouwwerken in Leiden; P.S.C. van der Plas: Waar 
stond de elfde-eeuwse kerk van Esselijkerwoude?

Lek en Huibert Kroniek, jg. 19, 2017-2. A.A. Blommers: Veld-
wachters in Lexmond (1815-1940) [Plieger, van Dijk, Groen, 
Kloet, Herrema]; R. Hendriks: Moord te Hijkoop [Hendrik de 
With, exm. Bronkhorst, in 1905 vermoord door de stiefvader 
van zijn vrouw Alewijn van den Berg, de Wildt, Holl].

Misjpoge [Joodse genealogie], jg. 30, 2017-2. F. Slecht: ‘De 
Joodse Prins’ Geïllustreerd Weekblad; H. Snel, B. Schuurman: 
Joodse huwelijken in Amsterdam (5) [verv.; hoe lang na (of 
vóór) het burgerlijk huwelijk trouwden Joodse Amsterdam-
mers kerkelijk?; Hes, Reens]; K. Sturkop: Mietje Walewijk ali-
as Marie Gomez, een (niet te) vergeten operazangeres (2) [de 
belgische jaren en Suriname]; J. Sprenger: Mythes en myste-
ries van de (schoon)familie Weij(e)l/Wey(e)l [uit de Elzas, her-
komst naam en mythes].

‘t Olde Guet [Vredewold], 2017 nr. 26. C. Olijve: De hongertocht 
van Leentje Huisman [13 jaar oud, in 1944, van Rotterdam naar 
Nuis]; K. Vos: De bevrijding van Marum (1) en (2); C. Olijve: Een 
bijzonder verhaal [Betsy de Jong, koerierster voor haar vader, 
onderduiker Piet van den Berg]; G. Braam: Jeugdherinnerin-
gen ‘40-’45 [Zijp, Wester].

Ons Voorgeslacht, jg. 72, 2017 nr. 698. A.M. Ligteringen-Kat: 
De oorsprong van de Dussense van Overstegen [stamreeks 

Dordtse Van Oversteges 
5 gen., 1432-1567; hypo-
these link naar Bergen 
op Zoom (twijfelachtig) 
en Brielle (aannemelijk) 
blijkt ontkracht te wor-
den door nieuwe vond-
sten]; B. de Keijzer: De 
Remonstrantie van 1610 
[verzoekschrift van Ds. 
Joh. Uytenbogaert met 
de namen van 42 onder-
tekenaars]; L.M. van der 
Hoeven: De geslachtslijst 
van Joost Jacobsz van 
Oudewater [begraven in 
Noordwijk; 5 gen. 1459-na 

1577; de Wit, Steijn, Metser, van der Lee, Smit]; H.K. Nagtegaal: 
Het Delftse Jaerboeck van Aent Jacobsz van der Graeff [(1614-
1676), het Jaerboeck bevat een lange lijst namen van verwanten 
met geboortedata en (gedeeltelijk) overlijdensdata].
 Idem, 2017 nr. 699. B. van Dooren, R. van den Heuvel: Heus-

dense voorouders van Frans Ketting [(1735-1773), uit Oolt-
gensplaat; van Pelt, van den heuvel, van der Dussen, Doedijns, 
de Voocht]; B. de Keijzer: De Remonstrantse Broederschap, 
1621 [naamlijsten]; J.J. Vervloet: Een weduwe van 16 jaar? [1750; 
Valentijn, Lacam, van Effen]; M. Verhart: Spellingsvarianten: 
de familienaam als toverbal [reeks voorbeelden met vele ver-
haspelingen; Verhart, de Harne, Dernee, Lamot].

Oostgelders tijdschrift voor Genealogie en Boerderijon-
derzoek, jg. 34, 2017-2. G. Rossel: Hoe het Schependom uit 

nood ontstond [boer-
derijnaam, 19e eeuw; 
Kempken, Jebbink, 
Lammertink]; A.C.J. Vier-
sen: Hietveld (van Len-
nepweg, Vorden) zo’n 
240 jaar in de familie 
(2) [verv. 19e eeuw]; R. 
Winkelhorst: De familie 
Winkelhorst op de ne-
derlands-Duitse grens 
[uit Oldenkotte, 1337; his-
torie]; G.J. Goorman: Wie 
is Willem Altena (overl. 
1789)? [in elk geval niet 
de Willem Altena die 

in de genealogie van de familie Altena (zie genealogieonline.
nl) genoemd staat; Tijink, Stegeman, Koekoek, Arkensteen, 
van der Haar]; G. Rossel: De bewoningsgeschiedenis van de 
Dennenkamp [gelegen in Mossel onder Vorden, vanaf 1757; 
Mellink, Wagenvoort]; I. van den Bosch-Stausebach: Caat-
jen Weversborg, tweede echtgenote van Christiaan Caspar 
Stumph, de eerste burgemeester van Aalten van 1811-1818 
[uit Aalten, 1789-1852, exm. Ter Haar, Walvoort]; A. Garrit-
sen: De losse handjes van de Heer van Holthuizen [kinder-
mishandelingen door baron Gerrit (G.J.J.A.A.) van Dorth tot 
Holthuizen en Harreveld (*1755); Huetink, Garritsen, Weenk, 
Gaikhorst]; G. Rossel: Een Wildenborchse ‘Rocking Billy’ [1875, 
verkoop van de klokkenhof te Gorssel; Marsman, Klein Hulze, 
Klein Ikkink,Groot Bramel]; G. Luiting: Inkomsten voor Ple-
kenpol [tienden van de havezathe Plekenpol in het Woold/
Winterswijk in 1718; Planten goed, Wilterdinck, Alberdinck, 
Hesselinck, Vedderinck (Verink), Grunde, Osminck (Oossink), 
Roeslinck, Voekinck (Fokkink), Gelinck, Giesinck; van Graes 
x Boetzelaer, van Eerde x Voss van Aplerbeck, van Munster x 
van Welfeldt].

Oud Bathmen, jg. 37, 2017-2. G. Brilman: Het levensverhaal van 
‘Dine van Littink’ (1923-2015) [Bronsvoort, Willemink]; A. van 
der Beesen: Drie generaties Bronsvoord in de textiel [familie-
bedrijf].

Oud-Dordrecht, jg. 35, 2017-1. P. van ‘t Hof: De politieke actu-
aliteit van Samue van Hoogstratens ‘Dieryk en Dorothé’, of 
de Verlossing van Dordrecht (3) [verv.]; E. van Dooremalen: 
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Gideon Martinus Brugman (1907-1995) en zijn tekenschool 
[fotograaf en tekenaar; de Raad, van Geluk, Ekelmans]; T. den 
Boon: De schepen van Vos van Hagestein [over schepen; Car-
lebur]; M. van Mourik Broekman, F. Hoyer: Jeugd in Krispijn 
[herinneringen]; K. Sigmond: Visstraat 27, een vroeg voor-
beeld van art deco [Boonstoppel, Busch]; H. Blok: Het Heilig 
Sacramentsgasthuis in Dordrecht (1740-1775). Kaasverbruik, 
oorlog en strenge winters; K. Sigmond: Het altaarstuk van de 
familie Stoop [16e eeuws drieluik (ca. 1525) met afb. van Wil-
lem Stoop en zijn vrouw Adriana van Roon Gerritsdr en hun 19 
kinderen; herziening afkomst van Adriana (geen van Roon)]; 
T. Celen: Opgroeien in het Land van Valk – Nellie Kiep-Kroon 
[herinneringen]; K. Sigmond: Schetsen uit Dordtse akten (24) 
[over prostitutie 1548; van Rees]; M. van Vliet: Het eerste jaar 
van de Bataafse Vrijheid (2) [verv.]; H. van Heeren: Aan de oe-
vers van de Dubbel, de Maas en de Alm vinden we de vrijheid 
[historie van de Groote Waard, 1273-1314].

Oud Meppel, jg. 39, 2017-2. W. Ponne: De Meppeler jodenker-
ken [historisch overzicht 4 synagogen]; S. de Leeuw-Geerdes: 
uit mijn herinneringen aan het verenigingsleven in Meppel; D. 
van Straaten: Jeugdherinneringen aan Meppel (12) [onder an-
dere bijnamen; Smeenge]; Th. Eskes: Oorlogsherinneringen 
van Rein Schut; G. Oosten-Noorman: Eerbetoon aan een ge-
liefd man [Herman Hartsuiker (1911-1992), gymnastiekleraar]; 
Klaas van der Brug vertelt [huisarts, over een reeks van lokaal 
bekende personen]; L. de Harder: Belevenissen tijdens de 
turfvaart naar Meppel en omstreken (4) [verv.].

Oud-Rhenen, jg. 36, 2017-2. N. van den Oosterkamp: De Bo-
venweg en Benedenweg als onderdeel van de Via Regia. 

Oude hoofdwegen in 
Elst (Utr.) [van Veenen-
daal, van Spanjen, Quint, 
van Prattenburg], C. Ol-
denburger: L.P. Zocher 
en de Noordwal in Rhe-
nen; H.P. Deys e.a.: Oude 
huizen in de Rhenense 
binnenstad en hun be-
woners. Herberg De Ko-
ning van Denemarken en 
de Rhenense familie De 
Rhoter/Rooder/Roder 
[uit Heimke in Pruissen 
1688; genealogie 9 gen.; 
van Hemert, van Rhe-

nen, Toll, van Gheijn, Klock, van Brouwhorst]; H.P. Deys, A.J. 
de Jong: Aanvulling op artikel over het huis van apotheker 
Post.

Oud Wageningen, jg. 45, 2017-2. B. van der Helm: Nieuw licht 
op Silbertanne-executie [de SS’ers Koopman en de Man ver-
moordden op 23-10-1943 dokter Boes]; P. Leenknegt: Hygië-
nisch en humaan slachten aan de haven [gemeentelijk slacht-

huis sinds 1926]; L. Keunen, B. Kernkamp: Het Grote Huis 
revisited [dr. J.A. Schneither (1803-1860), Sandelijn, Milius, 
Bovay, Christjani, Endt]; L. van der Zee e.a.: Sint Janstocht 
een blijvertje?; J. Gardeniers: Goede vaarverbindingen een ‘le-
vensquaestie’ [havens en kanalen in Wageningen].

Oud Woudenberg, 2017-2. Oude Woudenbergse families (14): 
Wagenveld [9 gen., 1666-1981; van Miller, van den Toorn, Bud-
ding, van Geijtenbeek, van de Vliert].
Proosdijkoerier [Ronde Venen], jg. 33, 2017-2. P. van Golen: Vin-
keveen in de jaren zestig; F. Compier: De crash van de PH-BBC; 
S. Veerhuis: De Amstel en zo voort (4) [verv.]; W. Dijkxhoorn, J. 
Meulstee: Het vroegere leven aan de Kerkvaart in Mijdrecht 
[historie op basis van interviews]; Ch. Woerden: Provinciale 
weg als fondsenbron; P. van Buul: Het Regionaal Historisch 
Centrum vecht en Venen in Breukelen [info over het archief en 
zijn missie].

Rotterdams Jaarboekje, 2016. A. Dekker: Anton Kröller, een 
Rotterdammer die Pincoffs overtrof; W.-J. van Grondelle, E. 
Vermij: Johannes van Grondelle, een Rotterdamse pruikenma-
ker en koopman in de achttiende eeuw; A. Punt: In drie gene-
raties van haringreder tot regent: het Rotterdamse geslacht 
Punt; N. Schadee: Adrianus Dirkzwager, een eigenzinnige Rot-
terdammer.

Scyedam, jg. 43, 2017-2. W. Snikkers: Jenever of gin... what’s 
in a name?; J. Jansen: Aanwinst [archief van de heerlijkheid 

Pernis uit de tijd van het 
leenstelsel, 1731-1861]; 
H. Noordegraaf: Repa-
reren van klokken was 
zijn lust en leven! [juwe-
lierszaak en horlogerie 
H. Adriaanse (1914-2011); 
Grashoff]; H. van der 
Horst: Het park van de 
pantoffelparades [de 
Plantage, sinds 1766; 
van Bol’Es, Zocher]; R. 
Hijmans: Dambewoners 
van heel lang geleden 
[uit de Giftboeken 1545-
1650, overdrachten van 

huizen met prijs, transcriptie bron; Foock, van Beveren, Juijst, 
Hodenpijl,van Ceulen, Verwel, Zas].

Stad en lande [Schouwen-Duiveland], jg. 54, 2017 nr. 149. The-
manummer 500 jaar Reformatie. Religies op Schouwen-Dui-
veland.

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 32, 2017-2. Nieuwe 
DVD: De tienden van ‘t Oostambacht van IJsselmonde [tran-
scriptie 1578-1778]; M. Verhoef: Willem van der Vorm en IJs-
selmonde [(1873-1957), koopman, reder en filantroop; met 
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kwst. 32 kwn., Lagendijk, van der Staaij, Stolk]; P. den Har-
tog, M. Verhoef; De Paardenmarkt van IJsselmonde, een ju-
bileum.

De Sneuper [NO Friesland], jg. 30, 2017 nr. 126. Themanummer 
Bierbrouwen in Dokkum [Bonifatius; diverse historische be-
schrijvingen; gildewezen; lijst met brouwerijen en bijzonder-
heden; pachteroproer 1748].

Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], 2017 nr. 116. The-
manummer De Sluisvaart 1875-1975 [verdwenen veenwer-
kersbuurt bij Ouderkerk met o.a. bewoning en bewoners 
1882-1900 (50 families) en beroepen; van Akkeren, Meijer, 
Strouwen, van der Gijp, Masbergen, Rietveld, van der Vliet].

Tussen Vecht en Eem, jg. 35, 2017-2. Themanummer Kunst en 
architectuur in Blaricum. Onder andere Eppo Doeve en erf-
gooiersfamilie de Jong, W.G.F. Overstegen (1894-1959), G.M. 
Lanphen, de Singers en De Stijl.

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 53, 2017 nr. 160. R. Gielis: 
Springlevend in Zaltbommel: Cornelis Springer (1817-1891) 

in museum Stadskas-
teel [kunstschilder]; M. 
& I. Woltjer: De familie 
Heijligers 1800-1900, 
Zaltbommel en Neder-
lands-Indië [verhalende 
fa m i l i e g e s c h i e d e n i s ; 
Vermeulen, Philips]; T. 
Blom: Onderduikkin-
deren in Nederhemert 
[Lesser, Witjens, Cohn]; 
M. Witteveen: Het won-
der van Empel, decem-
ber 1585 [slag bij Empel, 
hoe de Spanjaarden ont-
snapten aan de troepen 

van de graaf Van Mansfeld; met historische tekeningen van 
troepenopstellingen].

De Twee Kwartieren [NGV Kempen- en Peelland], jg. 25, 2017-2. 
R. van Rooij: Godsdienstvrijheid en Paaps onderwijs [in Schijn-
del, 1775/76; onderwijzeres die het aan de stok kreeg met de 
magistraten van Peelland; van Rooij, van Zon]; P. Roosenboom: 
Het bidprentje van ... Francina Geertruida Fransen; Th. van 
Rooijen: Zoektocht naar Arnoldus Evert Hubertus Leenders of 
Linssen of van Rooijen [verslag moeizame zoektocht met open 
vragen aan het einde]; Oud schrift; Boekbesprekingen [met 
daarbij het nut van maken van geneagrammen!].

Tweestromenland, [jg. 6, 2017nr. 172. C. van den Heuvel, J. van 
Oijen: Koloniale rijkdom in Maas en Waal [ over hofsteden en 
landerijen gekocht met kapitaal dat in de Oost is vergaard, 
18e-19e eeuw; Boesses, Severin, Westpalm, Rassier]; J. Kolen: 

Jan Viool, de zingende zouaaf van de Maaskant [aliasnaam 
van Arnoldus (Nol) van Sommere, *1842, exm. Kooymans; his-
torische levensschets]; W.A. Kattenberg: Maasbommel Han-
zestad [historie]; A. Maters: De Nije Weg. Vers van de pers 
[historie beschrijven met behulp van interviews]; Kwartier-
staat: Gerarda Theodora van Aanholt (1903-1945) [32 kwn.; 
Meijer, van Oijen, van Sommeren, van Mook, de Jong, de Heu-
vel].

Uitgelicht [Noord-Hollands archief], 2017 nr. 8. M. van de Wiel: 
Levinus Tollenaar, veelzijdig en inspirerend [monumentaal 
kunstenaar, 1918-1970]; M. de Haan: Het rijke kloosterleven 
van Haarlem [herinventarisatie kloosterarchieven, overzicht 
kloosters; de Vrije, van Souwen]; H. van der Eem: Nieuwe ar-
chieven en collecties.

Vechtkroniek [HK Loenen e.o.], 2017 nr. 47. W. de Kruijter, W. 
Mooij: Gebouw St. Joseph [gebouw van de Werkliedenvereni-
ging 1896; Louisse]; P. Bakker e.a.: Rijk Zeldenrijk [interview]; 
W. van Schaik: Werk en inkomen 19e eeuws Loenen; J. Jon-
ker-Duynstee, W. Mooij: De bus van Blom en ander transport; 
S. Griffioen: ‘Het meest krasse staaltje is Loenen’, conflicten 
bij de overgang naar de Reformatie [1606-1619; Sylvius, Ro-
landus/Roelands] (3 gen.)]; W. Mooij, W. van Schaik: Politie-
troepen in Nieuwersluis [1919-1940].

Voshol kroniek, 2017-2. P.J. van Rijn: Een afscheid [ van burge-
meester de Muralt 1935, zijn opvolger Hogenboom werd bur-
gemeester in oorlogstijd, na de oorlog op non-actief gesteld 
kwam de gemeenteraad in actie om dat ongedaan te krijgen]; 
R. Biegel: Henk van Leeuwen v.O. (1890-1972) [v.O.= van Oude-
water; kunstschilder,connecties, reizen etc.].

Wi Rutu, jg. 16, 2016-2. A.L. MacDonald: Van Paramaribo naar 
Broome oftewel de moeder van de bruid [Lacomblé, Silver-

gieter Hoogstad, van 
Kervel, MacDonald, 
Dussard/Duijshart]; W.L. 
Man A Hing: Srananmans 
en de Dodenspoorweg 
over de Khwae-rivier [alf. 
lijst met uitgebreide bio-
grafische gegevens van 
54 krijgsgevangenen]; 
P. Koulen: Schets van de 
historische ontwikkeling 
van Manumissie in Suri-
name (1733-1863); C. van 
Galen: Een database van 
de Surinaamse slavenre-
gisters. Met uw hulp!; W. 

Man A Hing: Nader verslag van Surinaamse krijgsgevangenen 
en burgerslachtoffers in Nederlands Oost-Indië [alf. lijst met 
uitgebreide biografische gegevens van 10 krijgsgevangenen].
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Zeeuwse familiepraet, jg. 32, 2017-1. K. de Bree: Genealo-
gische aantekeningen (28): ‘Westcappel ter stee’ in 1645 
[Leunis, Lievens, Loijs(se), Mansart, Marandes, Marchan]; J. 
Zondervan: Een genealogisch raadsel toch opgelost [doop 
kind zonder familienaam, ouders en getuigen 1742; Platschor, 
Goedings]; D. Martens: De Zoen van Kloetinge [doodslag 1581; 
Abbekinderen, Kelle, Potegors, Geluk, in de Groe]; W.B.P.M. 
Lases: Bewoners van de verdronken Polder van Namen [verv.; 
Ceuleman, Andriessen, Engels, Wouters].

Zicht op Haringcarspel, jg. 26, 2017 nr. 52. S. Schipper: Huis-
kebuurt [buurtschap ten zuiden van Schoorldam, historie met 
kaarten 1530-1910; Kriller, Saskers, Wentelaar, Moey Hillis]; W. 
Kok: Diepsmeer [historie, met interviews met oude bewoners; 
Brammer, de Wit]; T. Koenis: Spoorlijn [oostelijke gemeente-
grens bepaalt door Staatslijn K aangelegd in 1860]; I. Broek-
huizen-Slot: Tussen Tolkerdijk en Sint Maarten [historie en 
herinneringen aan dit gebied].

Familiebladen
De Booij Bode, jg. 13, 2017 nr. 50. Booij Breda-2; Reizen door 
Zuid-Amerika in 2015, Fietstocht Nederland-Turkije (6) [1953]; 
Aangenaam: Peter Booij [interview].

Door ‘n Roosje, jg. 28, 2017 nr. 56. G. & P. Olthof: De grote 
Oost-Europa trip (2) [verv. reisverhaal]; Aanvullingen en verbe-
teringen van het familieboek en het supplement.

Haselhoff Bulletin, jg. 28, 2017-1. A. Hazelhoff: De naamgeving 
Hazelhoff Roelfzema; R. Hazelhoff: Een Haselhof-erf in Körne 

[graafschap Mark, 1486]; 
R. Hazelhoff: Berend Ha - 
selhoff-Roelfsema en 
Napo leons veldtocht naar 
Rusland; R. Hazelhoff: 
Onze familie stond in de 
krant [nachtelijk drama 
in Veele 1932; Dijkhuizen, 
Hofkamp, Komies].

Huberiana, jg. 32, 2017-1. 
W. Poerink: Carel Herman 
Ferdinand Alexander 
Corbelijn Battaerd (1847-
1913); J. Otto: Schrijvers-

blok; A. Rosendahl Huber: De Statenzaal in het Friese Provin-
ciehuis [grietmannen Huber].

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 32, 2017 nr. 122. Even op het ver-
keerde been gezet [vererving pand Kleine Wittenburgerstraat 
te Amsterdam in 1781 binnen de familie Schuijt]; Een apart 
beroep: Koster [interview]; ‘Cherry on top’ in Rotterdam [ont-
vangst statenbijbel van Londense tak van der Schuit; met ver-
wantschapschema van Duijvenbode, Meyjes, van der Schuit]; 

Ceasare Schuit [interview]; Kaftwerk [nieuw type bedrijf; Paul 
Schuijt]; Schuite [naamkunde].

Kikkert, jg. 65, 2017-2. Verenigingsnieuws; Detectorzoeker 
Danny Kikkert [antieke wapens].

Loo-kroniek, 2017 nr. 63. M. van der Loo: Waar lagen Abroeck 
en Overelve precies? [onderzoek aan de hand van kadaster-
kaarten uit 1730 en nieuwere topografische kaarten; gelegen 
langs de Kendel bij Weeze]; R. van de Loo: Het verborgen ver-
leden van Itgen van Groesbeeck [stammoeder, 15e eeuw; van 
der Straten, van Reepdorp, van Kleef].

Nijs fan’e Hoekema-Stifting, jg. 66, 2017 nr. 52. Verenigings-
nieuws; familiefoto; In de media (2): Johannes Hoekema, (3): 
Boudien Hoekema, en (4) Geartsje Janssen-Hoekema..

Stichting Jacobus Lautenbach 1537/38 tot 1611, 2017 nr. 58. 
Halve Lautenbach in Lautenbach (5); Lautenbach vierling in 
Deinum; Jan lautenbach (1895-1985) (4) [verv.]; Herman Lau-
tenbach (1849-1931) (3) [verv.] 

Veerkamp Krant, jg. 23, 2017 nr. 87. Veerkamp voer mee op sche-
pen van de VOC [4 naamgenoten, midden 18e eeuw]; Het geheu-
gen Nederland [vondst dagboek van Jo Veerkap (1922-1992]

Vreugdeschakel, jg. 35, 2017 nr. 89. Gerrit Vreugdenhil stopt 
na 40 jaar met SRV; Vreugde Tours; Muzikaal echtpaar.

De Wagenschouw, jg. 32, 2017 nr. 62. Maurits Karel Herman Wa-
genvoort (5) [verv.]; Vader [de verdwijning van de historie van 

een erf door dementie]; 
Natuurmuseum de Lin-
denhof stopt ermee [Jan 
en Dinie Wagenvoort]; 
Mijn ervaring met bijen te 
boek gesteld (1) [door wij-
len Arend Wagenvoort, 
ca. 1946]; Johannes wilde 
niet voor Napoleon vech-
ten [kocht zich vrij in 1813, 
maakte de strijd toch van 
nabij mee door de te-
rugtocht van de Fransen 
naar Deventer].

Verder ontvingen wij:
BOORnieuws, 2017 nr. 24.
Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis, 2017 nr. 44.
E-Data & research, jg. 11, 2017-3. 
KB, jg. 7, 2017 nr. 17.
Kroniek Roterodamum, 2017 nr. 14.
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Portret

3.  Derk Jansen, geboren Diepenveen 18 februari 1841, koet-
sier en landbouwer, overleden Laren (Gelderland) 3 maart 
1921, trouwt Diepenveen 28 april 1870 Gerritje Brinkman, 
geboren Diepenveen 16 juli 1842, overleden Laren (Gel-
derland) 24 juni 1894, dochter van Jan Willem Brinkman 
(schoenmaker) en Johanna Gerritdina Boschloo.

4.  Gerritje Jansen, geboren Diepenveen 28 april 1845, over-
leden Deventer 19 maart 1887, trouwt Diepenveen 11 no-
vember 1871 Gerrit Meyer, geboren Diepenveen 7 maart 
1843, timmerman, overleden Stad Delden 19 maart 1903, 
zoon van Gerrit Meyer (timmerman) en Gerritdina de Beu-
ze.

5.  Berend Jan Jansen, geboren Diepenveen 24 januari 1849 
Diepenveen, timmerman te Amsterdam, overleden Am-
sterdam 10 augustus 1914, trouwt Arnhem 14 november 
1877 Johanna Jacoba Naves, geboren Arnhem 12 augustus 
1856, overleden Amsterdam 22 maart 1920, dochter van 
Johanna Jacoba Schwartze (naaister) en later erkend door 
schoenmaker Hendrik Jan Naves.

Willem Jansen, geboren Dorth (Gorssel) 25 maart 1806, land-
bouwer op erve Meeuwenberg, overleden Hengforden (Olst) 
26 januari 1884, zoon van Hendrik Jansen, (dagloner) en Ger-
ritjen Hendriks Paalman, trouwt Diepenveen 23 april 1835 Osi-
na Meeuwenberg, geboren Diepenveen 19 maart 1813, overle-
den Diepenveen 21 augustus 1879, dochter van bakker Derk 
Meeuwenberg en Maria van Gulik.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Jansen, geboren Diepenveen 16 mei 1836, overle-

den Diepenveen 2 februari 1877 Diepenveen, trouwt Die-
penveen 25 februari 1864 Hermannus Venneman, geboren 
Diepenveen 2 oktober 1837, dagloner, overleden Deventer 
25 juni 1897, zoon van Hendrik Jan Venneman (landbouwer) 
en Willemina Goldenbeld.

2.  Hendrik Jansen, geboren Bathmen 16 april 1838, bakker en 
molenaar, overleden Zutphen 26 juli 1910, trouwt Olst 5 ja-
nuari 1865 Willemina Ordelman, geboren Olst 6 november 
1841, overleden Warnsveld 10 november 1919, dochter van 
Willem Ordelman (timmerman) en Hermina Bloemendal.

Willem Jansen en Osina Meeuwenberg
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Onze genealogische onderzoeken dwingen ons naar het verle-
den te kijken en ondertussen open te staan voor de toekomst. 
‘De dag van de Middeleeuwen’, vond plaats op 13 mei 2017 te 
Vlaardingen en was georganiseerd door de NGV afdeling Rot-
terdam e.o. Mij is door de redactie gevraagd om een verslag 
van het symposium te schrijven, omdat ik daarbij aanwezig 
was en het voorzat. Na opening en welkomstwoorden van de 
afdelingsvoorzitter, Roelof Vennik, en de nieuwe landelijke 
voorzitter, Peter de Bruijn, kwamen vier sprekers hun verhaal 
doen over genealogie en middeleeuwen.

De eerste lezing had als onderwerp ‘Waarom zelfs u een wa-
pen mag hebben’. Een leuke aankondigingszin die - om begrij-
pelijke redenen - is veranderd in ‘Waarom zelfs u een familie-
wapen mag hebben’. De heraldicus Henk ‘t Jong, maakte één 
en ander duidelijk door middel van een Powerpoint-voorstel-
ling. Henk citerend:
‘Familieonderzoekers vinden heraldiek intrigerend, maar 
geheimzinnig. En er hangt een adellijk luchtje omheen. Toch 
merk ik in mijn praktijk dat alle Nederlandse burgers die bij 
hun onderzoek geen familiewapen aantreffen eigenlijk wel 
zo’n symbool zouden willen bezitten. Al was het maar vanwe-
ge die gedachte statusverhoging. Helaas is een burgerwapen 
een heel gewoon familiemerk. Het hoort bij een familie, zo-
als een woord- of beeldmerk bij een bedrijf. Je wordt er niet 
adellijk van en je kunt het zelfs in de eenentwintigste eeuw 
nog prima gebruiken voor allerlei toepassingen, traditioneel 
zowel als modern. In mijn lezing leg ik uit waar familiewapens 
vandaan komen en hoe het komt dat ze al sinds de middel-
eeuwen door burgers worden gevoerd. Maar ik vertel ook 
waarom ze zo beladen zijn met snobisme en waarom je je daar 

niets van aan hoeft te trekken. Iedereen heeft in Nederland 
het recht een wapen te voeren, maar je moet niet denken dat 
je er meer door wordt dan een ander.’

De tweede lezing werd gehouden door Arie van Ede, die in-
ging op ‘de hardnekkige voorstelling die wij hebben van de 
Middeleeuwen’.
Rond het jaar 1000 bestond de Europese beschaving nog 
slechts in een kleine afgesloten wereld van kloosters die 
voortdurend in hun voortbestaan bedreigd werden door plun-
deringen, honger en ziekte. Toch bleven de monniken daar 
bezig met het overschrijven en bestuderen van boeken. Het is 
gemakkelijk om daar laatdunkend over te doen, wat in de mo-
derne tijd dan ook altijd vaak en graag is gedaan. Ze hadden 
het ook niet kunnen doen en dan zou de klassieke Oudheid, 
wellicht, even volledig uit het collectieve geheugen zijn ver-
dwenen als de beschaving van het Oude Egypte. De Europese 
cultuur zoals we die nu kennen, inclusief de Renaissance en 
de Verlichting waar we nu allemaal zo trots op zijn, heeft zijn 
wortels in de Middeleeuwen. Ook het absurdistische theater 
dat de middeleeuwse denkwereld vaak is: de hoogte van de 
hemel in centimeters precies, het exacte aantal demonen in 
het gevolg van de duivel, enzovoorts, en dit alles bloedserieus 
en niet gehinderd door enige feitenkennis.
De gedachte dat de Middeleeuwers moderner waren dan 
we altijd denken, is de laatste tijd wel algemeen geaccep-
teerd, maar de huidige tijd is in veel opzichten ook veel mid-
deleeuwser dan we graag denken. Nog steeds ontvluchtten 
grote groepen mensen huis en haard op zoek naar veiligheid 
en voedsel. En is er veel geweld in de wereld. Het is veel te 
gemakkelijk om geweld tegen afwijkende groepen te zien als 

Verslag symposium ‘De dag van de Middeleeuwen’

6.  Levenloos aangegeven zoon, Diepenveen 14 april 1851.
7.  Willem Jansen, geboren Diepenveen 18 februari 1853, 

timmerman, overleden Deventer 15 maart 1934, trouwt 
Deventer 25 mei 1881 met zijn nicht Maria Meeuwenberg, 
geboren Deventer 1 december 1858, vroedvrouw, overle-
den Deventer 6 oktober 1923, dochter van Albert Meeu-
wenberg (winkelier) en Johanna Hamer.

Op de foto staat het gezin van Willem Jansen en Osina Meeu-
wenberg; zij woonden op het (thans nog bestaande) erve 
Meeuwenberg in Colmschate bij Diepenveen. 

De foto is gemaakt omstreeks 1860 door een onbekende fo-
tograaf.
Van links naar rechts (staand): Gerritje, Berend Jan en Derk; 
(zittend): Maria, moeder Osina Jansen-Meeuwenberg, Willem, 
vader Willem Jansen en Hendrik.
Derk Jansen is de overgrootvader van inzender.

Voor meer info van de geslachten Jansen en Meeuwenberg 
zie: www.vedders.nl/vedders/jansen/index.html

Anton H. Vedders
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iets uit het verre verleden. Ook nu nog blijkt telkens weer dat 
uitbarstingen van onvoorstelbare wreedheid zich juist kunnen 
voordoen in culturen waar in normale tijden saamhorigheid, 
collectiviteit en onderling overleg dominant zijn. Achter dat 
geweld tegen afwijkende groepen zit een algemeen patroon 
dat bekend staat als de morele paniek: een overdreven of 
misplaatste vorm van bezorgdheid, ongerustheid, angst of 
woede ten gevolge van iets dat ervaren wordt als een bedrei-
ging van de maatschappelijke orde.
Kunnen we dan nu iets leren van de Middeleeuwen? Niet recht-
streeks, maar door ons te verdiepen in de Middeleeuwen mis-
schien wel. Peter Raedts zegt in zijn boek De ontdekking van 
de Middeleeuwen: ‘In de terugblik op de Middeleeuwen wor-
den we herinnerd aan die dagen dat niets vanzelfsprekend 
was, niets zeker en alles hachelijk. Die herinnering kan ons 
de grenzen van de macht onder ogen brengen zonder dat dit 
hoeft te leiden tot een somber pessimisme, zoals het dat bij 
onze voorouders ook niet heeft gedaan, maar tot een reëler en 
nuchterder kijk op onze mogelijkheden en onmogelijkheden.’ 
Spreker heeft een boek geschreven over de middeleeuwen: 
Onzekere tijden - De wereld van de Late Middeleeuwen in het 
licht van de huidige tijd’ (ISBN 9789082578300).

Als derde trad Rob Dix naar voren met zijn Powerpoint-voor-
dracht ‘Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen’. Hierbij Rob ci-
terend:
‘Als men bij de zoektocht naar voorouders tot voor 1650 ge-
vorderd is, doemt de vraag op: is dit (voorlopig) het eindpunt, 
zoek ik het verder in de breedte of ga ik door naar de Middel-
eeuwen? Dat laatste lijkt aantrekkelijk vanwege de veelheid 
aan publicaties met lijnen naar Karel de Grote en andere his-
torische figuren, maar het zelf onderzoek doen lijkt voor ve-
len geen optie vanwege de te verwachten moeilijkheidsgraad. 
Natuurlijk is het zo dat het lezen en interpreteren van middel-
eeuwse oorkonden een vak van specialisten is, maar er liggen 
beslist wel mogelijkheden voor genealogen om, met enige oe-
fening in oud schrift, eigen onderzoek voort te zetten naar de 
periode 1400-1600.’
Spreker gaat in op de kansen die er liggen, de bronnen en de 
valkuilen. Wat bijvoorbeeld te doen als bronnen elkaar te-
genspreken, hoe betrouwbaar zijn gedrukte bronnen, de be-
tekenis van het notenapparaat, etc. Ook wordt een schets 
gegeven van de historische bevolkingsomvang, onderlinge 
verwantschappen die resulteren in veelvuldige kwartierher-
halingen, migratiestromen en de betekenis van ‘uitval’ als ge-
volg van epidemieën, kloosterleven en huwelijkspolitiek. Zijn 
conclusie: van de in de middeleeuwen beschikbare genenpool 
leidt slechts rond 30% tot hedendaags nageslacht, 70% is 
verloren gegaan. De consequentie daarvan, gevoegd bij de 
steeds geringer wordende bevolkingsomvang in het verleden, 
is dat voor rond 1450 de kwartierherhaling gigantisch toe-
neemt. Hij noemde daarbij als voorbeeld dat in één generatie 
in zijn kwartierstaat 78 natuurlijke personen goed zijn voor 
ruim 26.000 kwartiervullingen. Als je daarbij bedenkt dat we 
allemaal in diezelfde kleine vijver zitten te vissen loont het 

dus de moeite om samenwerking te zoeken en vanuit de mid-
deleeuwen parentelen op te bouwen tot circa 1650. Daarmee 
wordt het voor meer onderzoekers aantrekkelijk om aanslui-
ting naar de middeleeuwen te zoeken.

En tenslotte, als vierde spreker, hield Willem van Maren zijn ver-
haal, ondersteund met een Powerpoint-voorstelling, getiteld: 
‘Genealogie als het moeilijker wordt’. Hierbij Willem citerend:
‘Bij het stamboomonderzoek zoeken we naar personen en hun 
verwantschap. Bij het zoeken in de registers van de burgerlijke 
stand of in doop- en trouwboeken is de onderlinge relatie van 
de personen wel duidelijk. Daarna wordt het veel moeilijker. In 
bijna elk oud document worden personen genoemd. Hebben 
zij een familierelatie? Zijn het voorouders van ons? Hoe moet 
je die oude bronnen interpreteren? Hoe reconstrueer je fami-
lierelaties met behulp van oude teksten en foto’s? Heraldiek 
kan soms ook nuttig zijn. De continuïteit in het bezit of gebruik 
van onroerend goed is dikwijls ook een belangrijk hulpmiddel, 
maar hoe zoek je dat uit? Wat doe je als je in een middeleeuw-
se (of latere) bron gelijktijdig twee of meer personen tegen-
komt met dezelfde voor- en achternaam? Bij onze genealogi-
sche speurtocht geldt steeds de vraag: Wie is wie?’
Spreker voerde met al deze vragen het publiek langs tal van 
valkuilen en evenzovele tips en oplossingsmogelijkheden 
om de valkuilen te omzeilen. Lezen, veel en goed lezen is een 
voorwaarde. Wat staat er wel en wat staat er niet. Als het 
moeilijker wordt, zet dan de feiten stuk voor stuk op een rijtje, 
kijk welke feiten elkaar uitsluiten en dus het onderscheid ma-
ken in je analyse en je zoektocht.

De eerste lezing stond iets meer op zichzelf door het thema 
heraldiek, maar opmerkelijk genoeg droegen de drie overige 
sprekers onafhankelijk van elkaar aspecten en voorbeelden 
aan, die aanvullend op elkaar werkten. Een welkome verrijking 
voor de bezoekers.

Overigens bleek het Geuzencollege te Vlaardingen een zeer 
geschikte locatie voor dit symposium. We mochten bijna 
tachtig bezoekers verwelkomen. Daarnaast trok ook de uit-
gebreide boekenmarkt veel bekijks. Het geheel overziende 
mogen we spreken van een geslaagd symposium.

Conny Biesheuvel-van den Eijnden
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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

Van de voorzitter
In de voorbije maanden heeft het hoofdbestuur zich beraden 
op de situatie die zich nu voordoet in enkele afdelingen waar-
bij afdelingsbesturen het werk hebben stopgezet, dan wel 
hebben aangegeven zodanige problemen te zien dat de afde-
ling mogelijk zonder bestuur verder moet. Wij hebben overleg 
gevoerd met die afdelingsbesturen.
Ook hebben wij overleg gevoerd met enkele derde partijen 
om te bezien of een samenwerking mogelijk is die leidt tot 
een win/win-situatie.
In het verlengde hiervan heeft het hoofdbestuur gewerkt aan 
de notitie over de toekomst van de NGV. Na een eerste over-
leg met de afdelingsvoorzitters, volgde op 30 september een 
overleg met vertegenwoordigers van de afdelingsbesturen. 
Vervolgens wordt de notitie voorgelegd aan de najaarsver-
gadering van de AV. De notitie bevat onder meer een analyse 
van de huidige situatie in de vereniging, zoals het teruglopend 
aantal leden, de tendens tot het doen van genealogisch on-
derzoek zonder aansluiting bij een vereniging, het tekort aan 
bestuurders en andere vrijwilligers, en de organisatie. Het 
hoofdbestuur pleit voor heldere keuzes op basis van sterke 
punten van de vereniging. Het kan leiden tot een ander ver-
dienmodel waarbij inkomsten worden gegenereerd naast de 
teruglopende opbrengst uit contributies.
Zoals gebruikelijk heeft het hoofdbestuur het jaarlijkse werk-
plan in concept vastgesteld. Gelet op de het aantal vacatures 
en de grote hoeveelheid werk (gevolgen verhuizing, ontwikke-
ling nieuwe website en nieuwe huisstijl) legt het hoofdbestuur 
zichzelf beperkingen op in nieuw op te pakken activiteiten. 
Een aantal zaken blijft liggen totdat zich nieuwe bestuursle-
den hebben gemeld.
Voorts zijn de uitgangspunten voor de begroting 2018 be-
sproken. Meer dan voorheen zal financiële sturing plaatsvin-
den door het maken van bestuurlijke keuzes.
Alle belangrijke onderwerpen worden geagendeerd voor de 
najaarsvergadering van de AV.

Peter de Bruin, voorzitter

Van de secretaris
Een aantal zaken voor de Algemene Vergadering van 25 no-
vember heeft Peter al aangestipt. De agenda met stukken 
zal op de website, na inloggen, raadpleegbaar zijn. De korting 
voor automatische incasso geldt voor elk lid en de toeslag 
bij te late betaling is op € 0 gezet. Wij gaan er vanuit dat u uw 
verplichtingen tijdig voldoet. De contributie en bijdragen zijn 
vanaf 2018 zijn als volgt: Lidmaatschap met het lezen van 
Gens Nostra uitsluitend via een beeldscherm € 36. Lidmaat-
schap idem en met toezending gedrukte versie Gens Nostra 
(in Nederland) € 45. De in het buitenland woonachtige leden 
betalen een toeslag (van € 24) voor extra portokosten. Ge-
zinslidmaatschap € 11. Administratieve inschrijving per extra 
afdeling € 11. Abonnement Heraldisch Tijdschrift voor leden 
€ 20, voor niet leden € 30, buitenland € 40. Buitengewone le-
den (organisaties, incl. gedrukte Gens Nostra) € 45.
De inning van contributies en bijdragen verloopt voor komend 
jaar via een betalingsverzoek door Mollie. Deze organisatie 
voldoet aan alle richtsnoeren voor de veiligheid van internet-
betalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Ze 
staat onder permanent toezicht van De Nederlandse Bank. 
Leden met een e-mailadres ontvangen een betalingsverzoek, 
dat ze zelf dienen te autoriseren, dus de regie over de beta-
ling blijft bij u zelf. Leden zonder e-mail ontvangen een factuur 
per post met het verzoek die tijdig te betalen.

Arie van Herk, secretaris
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties uit-
sluitend melden via het emailadres ledenadministratie@ngv.nl of 
per post aan nevenstaand adres.
Opzegging lidmaatschap 
Schriftelijk aan nevenstaand adres of aan ledenadministratie@
ngv.nl vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Contributie 
Gewoon en buitengewoon lidmaatschap: € 46 per jaar inclusief 
de inschrijving bij één afdeling (korting op het lidmaatschap bij 
automatische incasso € 1). Gezinslid: € 11 per jaar.
Voor in het buitenland wonende leden is de contributie € 49. De 
extra € 3 is voor toezending van hun afdelingsblad. Gens Nostra 
ontvangen zij digitaal of met een toeslag van € 40 voor toezen-
ding per post.
Administratieve inschrijving bij een extra afdeling: € 11 per jaar.
Toezending van het Heraldisch Tijdschrift aan leden in Nederland: 
€ 20 per jaar.
Contributiebetaling 
Vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar, bij voorkeur door een 
machtiging tot automatische incasso. Een formulier tot mach-
tiging kan via e-mail worden aangevraagd bij, en ook geretour-
neerd worden aan: ledenadministratie@ngv.nl
Betalingen graag uitsluitend op één van de volgende rekeningen. 
Alle rekeningen staan op naam van de NGV en het BIC van de 
ING-bank is: INGBNL2A.
Contributie: NL02 INGB 0000 5470 64.
Dienst Bestellingen: NL42 INGB 0003 6392 86, betalen na ont-
vangst van een factuur. 
Overige betalingen: NL73 INGB 0589 6198 02
Betalingen vanuit landen buiten Europa uitsluitend via PayPal 
op info@ngv.nl; cheques worden, vanwege de hoge kosten, niet 
meer geaccepteerd.

Verenigingscentrum Bunnik
In het Verenigingscentrum op Kosterijland 3-5 in Bunnik zijn ge-
vestigd: Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipsel-
dienst, Heraldisch archief en Dienst Microfiches.
Openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en elke 
tweede zaterdag van de maand (behalve op feestdagen) van 10-16 
uur. Vrije toegang voor iedereen.
Telefoon: 085-105-1199 tijdens de openingstijden.
Bereikbaar vanaf station Bunnik (10 minuten lopen) en station 
Utrecht (met bus 41, stopt voor de deur). Er zijn gratis parkeer-
plaatsen aanwezig.

Adressen van andere diensten en afdelingen
Dienst Bestellingen, Dienst Public Relations, Dienst Computer-
Genealogie: Kosterijland 3-5, 3981 AJ Bunnik.

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

Colofon Gens Nostra
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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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