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Bij de voorplaat 
Koningin Eleonora  van Frankrijk en Engeland, hertogin van Aquitanië, en de 
minnares van haar man, Rosamund Clifford, ‘de mooie Rosamond’. Schilderij van 
Evelyn De Morgan, 1905. 
Eleonora leefde van circa 1122 tot 1204, lees verder op pagina 124.
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Van de redactie
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Sinds 1922 viert men in de wereld op 8 maart de Internationale Vrouwendag. In het begin ging 
het daarbij om vrouwenrechten, zoals het vrouwenkiesrecht. Tegenwoordig richt men zich tij-
dens de vrouwendag op speciale thema’s zoals ‘geweld tegen vrouwen’ of ‘gelijke behandeling 
van vrouwen’.
In dit maartnummer met als thema ‘sterke vrouwen’ laten wij zien dat er ook al eerder ‘sterke 
vrouwen’ leefden die, tegen de heersende gewoontes in, zelf belangrijke beslissingen namen in 
hun leven.
We beginnen dit themanummer met een bijdrage van Cees Snijder over een beulse: Anna van 
Gelder (1671-1728) die tien jaar lang waarnemend scherprechter in Kampen was. Zij kreeg in 1710 
een aanstelling met een paar voorwaarden, zoals het moeten opleiden van haar jonge zoon in het 
beroep. Scherp rechter was een uitgesproken mannenberoep, zodat hier sprake was van een uit-
zonderlijke aanstelling. Zij was verantwoordelijk voor alle vonnissen, waaronder het voltrekken 
van lijfstraffen, verbanningen en executies.
Ria de Graaf-Appelman onderzocht de oorzaken van het verlaten van een boerderij te Akersloot 
door Aaltje Akkerman, de laatste bewoner. Aaltje geboren te Alkmaar in 1874 bleek de laatste 
twintig jaar van haar leven (zij overleed in 1921) een gevecht te hebben gevoerd om de voogdij 
van haar kinderen. Een vaker voorkomende geschiedenis maar de manier waarop zij deze strijd 
voerde, is toch wel bijzonder te noemen.
Mirjam Neuteboom-Dieleman ontdekte dat Anna Catharina van Elsacker bij haar doop in 1666 
een heel andere voornaam - Walburg - had meegekregen dan de twee voornamen waaronder zij 
later bekend was en ging vervolgens op zoek naar de herkomst van die doopnaam. Toen bleek dat 
Anna Catharina haar voornaam deelde met wel vierentwintig andere vrouwen uit de vier voor-
gaande eeuwen. Zij ontleenden hun voornaam via vernoeming naar grootmoeders en tantes uit-
eindelijk aan een adellijke vrouw die leefde in de Elzas in de veertiende eeuw. Onder die vrouwen 
zijn er, die uit adellijke geslachten stammen en een paar genieten zelfs historische bekendheid.
De Republiek der Verenigde Nederlanden, was zelfs bekend in Europa om haar zelfstandige 
vrouwen, getuige de reisverslagen van buitenlanders. Over één van deze vrouwen schreef Nettie 
Stoppelenburg een bijdrage. Crijntje werd geboren in 1682 in de buurtschap Blokland bij Mont-
foort en trouwde in 1704 met Johannes Carelsz van Wijngaarden, marktschipper in Oudewater. 
Het begin van een boeiend leven vol zakelijke en andere beslommeringen dat eindigde in 1764 te 
Haarlem op 82-jarige leeftijd.
Mag een sterke vrouw ook een vrouw zijn die naast een zwaar gezinsleven zeer actief is om haar 
man een betere functie te bezorgen en daartoe regelmatig brieven schrijft naar de chefs van haar 
man, vraagt Jos Neomagus zich af. Het leven van de katholieke Lina Ras, geboren 1821, was door 
een ‘gedwongen’ huwelijk met een zes jaar jongere protestantse man, die nog aan het begin van 
zijn loopbaan stond, niet bepaald gunstig. Hij werd voor zijn werk regelmatig overgeplaatst en zijn 
vrouw klimt vaak in de pen om zich bij de hoogste chef van haar man te beklagen over het lage 
inkomen en overplaatsingen. 
Harma Scholtens sluit de themabijdragen over sterke vrouwen af met de geschiedenis van de 
betovergrootmoeder van haar moeder, geboren in Zwinderen in 1788 en een telg uit een Drents 
landadellijk geslacht, dat generaties lang woonde op havezathe Overcinge in Havelte. Petronella 
ondervond grote tegenwerking van haar adellijke familieleden alvorens te kunnen huwen met de 
door haar zo gewenste echtgenoot, Egbert Keep, een gewone landbouwer uit Vriezenveen.
Tot slot komen ook andere onderwerpen aan bod zoals de tijdschriftenrubriek en de rubriek Van 
de tafel van het hoofdbestuur. 
We wensen de lezer veel plezier met dit nummer over sterke vrouwen.

Frits van Oostvoorn



CORNELIS  R.H.  SNIJDER

Anna van Gelder, een beulse

Bij een scherprechter of beul gaat het met zekerheid altijd over een mannelijke 
functionaris. Toch werd hier in het zeventiende-eeuwse Kampen een 
uitzondering op gemaakt. In 1711 kwam dit ambt namelijk in handen van de 
scherprechtersweduwe. Zij moet wel een heel ‘sterke’ vrouw geweest zijn.

1. Scherprechtersnota van ‘beulse’ Anna van Gelder, de dato 13 juli 1715 (Collectie Stadsarchief Kampen)

Waarnemend scherprechter te Kampen 1711-1720
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De Nederlandse scherprechter of beul was in eerste instantie 
een mannelijke functionaris. Een unieke uitzondering hierop 
vormde wellicht de Kamper scherprechtersweduwe Anna van 
Gelder. Na het overlijden van haar echtgenoot Johann Hen-
rich Schneider (Snijder), scherprechter te Kampen 1688-1710, 
fungeerde zij volledig als ‘beulse’ te Kampen 1711-1720.1 De 
weduwe bleef in het behoud van het scherprechterstracte-
ment (‘begunstight met een rijcksdaeler ’s weecks’), maar wel 
onder de voorwaarde dat zij in voorkomend geval voor een 
scherprechter diende te zorgen, maar tevens ook haar zoon 
[Hans Jurijen Snijder2] ‘in de functie van zijn Vaders bedie-
ninge te doen exerceren’.3 Anna van Gelder verkreeg dus een 
aanstelling als waarnemend (plaatsvervangend, dienstdoend) 
scherp rechter, als een ‘stand-in’ voor haar zoon in opleiding. 
Dit blijkt verder ook uit de scherprechters-betalingen in de 
Kamper stadsrekeningen. De lijfstraffen en verbanningen 
(‘over de brug te brenge’) werden uitsluitend onder Anna’s 
leiding uitgevoerd. Alleen bij de toepassing van een ‘capitale 
straf’ (doodstraf) riep zij bij hoge uitzondering de assistentie 
in van de scherprechter van Arnhem of Zwolle. Deze situatie 
veranderde eerst in 1720, toen Anna voor haar zoon Hans Jur-
ijen een rekest indiende (‘van haar soone, nu bequaam sijnde’) 
tot zijn officiële benoeming als Kamper scherprechter, ‘inte-
gaan met Petri des jaars 1721’ (=22 februari 1721).4

Er is hier zeker sprake van een unieke situatie. Veelal werd 
na het overlijden van de scherprechter de weduwe een zo-
genaamd genadejaar (‘annus gratiae’) gegund, waarbij zij 
een jaar lang het tractement en de emolumenten behield. 
Hertrouwde de weduwe binnen dit gratiejaar, dan werd het 
ambt veelal aan de nieuwe echtgenoot (mits ook scherp-
rechter) overgedragen. Anna van Gelder hertrouwde ech-
ter niet, nam negen jaar lang het scherprechtersambt waar 
en kon zo rustig zoon Hans Jurijen tot een ervaren scherp-
rechter opleiden.

Anna van Gelder

Anna van Gelder werd op 2 april 1671 in de Utrechtse Jacobi-
kerk (geref.) gedoopt als dochter van mr. Hans Hendrick van 
Gelder en Helena Kocx. Haar vader werd op 20 november 1621 
in de Roermondse Christoffelkerk (r.-k.) gedoopt en diende 
ruim 44 jaar lang (van 1643 tot 1687) als scherprechter de 
stad en heerlijkheid Utrecht. Haar moeder was circa 1650 in 
het Zuid-Limburgse Einighausen geboren en diende eerder 

als dienstmeid binnen het gezin van de Roermondse scherp-
rechter Michael Hans van Gelder (=kwartier 4), of te wel An-
na’s grootvader. De moeder van Anna was echter ‘beroeps-
vreemd’ en stamde dus niet uit een scherprechtersfamilie. 
Maar Anna’s voorouders van vaderszijde waren allen scherp-
rechter (zie kwartierstaat). Haar vader was dus scherprech-
ter te Utrecht (1643-1687), haar grootvader scherprechter te 
Roermond (1621-1626), haar overgrootvader scherprechter te 
Nijmegen 1603-1615 en haar betovergrootvader scherprech-
ter te Emden (1572-1573). Het scherprechtersambt was Anna 
dus al niet vreemd en zat diep geworteld in haar genen. 
Geheel conform het traditionele endogene huwelijksgedrag 
(huwen binnen de eigen groep) trouwde zij in 1688 met de Duit-
se scherprechterszoon Johann Henrich Schneider (Snijder), die 
eerder als assistent-scherprechter bij haar vader in Utrecht 
werkzaam was geweest. Er werd bij voorkeur binnen een ande-
re (liefst vermogende) scherprechtersfamilie getrouwd. Hier-
door bleven kennis, vermogen, macht en aanstelling gewaar-
borgd. Het soms te berde gebrachte vermoeden, dat het voor 
de scherprechter moeilijk was om buiten zijn milieu een huwe-
lijkspartner te vinden, gaat nauwelijks op. Een ‘beroepsvreemd’ 
huwelijk bracht de scherprechter namelijk weinig profijt.5 Bo-
vendien was het huwen binnen een zelfde beroepsgroep onder 
het Ancien Régime meer regel dan uitzondering. Door dit spe-
cifieke huwelijkspatroon konden de scherprechtersfamilies 
zich dan ook tot uitgebreide en internationaal zeer verspreide 
scherprechtersdynastieën ontwikkelen.6

In het Historisch Museum te Arnhem is nog heden het scherp-
rechterszwaard (‘beulszwaard’) van Anna’s vader te bewon-
deren (objectnummer: GM 2896). Momenteel is het tijdelijk 
‘als blikvanger’ aan het Utrechts Archief (locatie Hamburger-
straat) uitgeleend (afbeelding 2). Binnen de scherprechters-
families werden deze beulszwaarden veelal vererfd en Anna 
van Gelder was bij het overlijden van haar vader (op 16 augus-
tus 1687) de enige erfgename. Het lijkt dus volkomen aanne-
melijk dat dit zwaard vervolgens ook bij haar Kamper familie 
(de scherprechtersfamilie Snijder) dienst heeft gedaan. Een 
scherprechterszwaard met een brede, tweezijdige kling, ge-
draaide knop en een met hout bekleed handvat. Op beide 
zijden van de kling staan graveringen. Op de ene zijde ‘Hans 
Hendrick van Gelder 1657’ en ook ‘vim vi repellere lecet [sic]’ 
(=geweld mag men met geweld bestrijden). Op de andere zij-
de de graveringen ‘Clemens Horim me fecit Solingen’ en nog-

2. Het scherprechterszwaard van Hans Hendrick van Gelder (1657). (Collectie Historisch Museum Arnhem)
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maals ‘Hans Hendrick van Gelder’. De vele inkervingen op de 
kling geven wellicht aan hoe dikwijls er met dit wapen recht 
werd gedaan!
Bij haar huwelijk met scherprechter Johann Henrich Schneider 
(Snijder) was Anna van Gelder nog erg jong: slechts zestien 
jaar oud. Door vererving (1685-1687)7 waren Anna twee naast 
elkaar gelegen huizen op de hoek van de Ridderstraat en de 
Hoogstraat in Nijmegen ten deel gevallen: ze stamden nog uit 
het oorspronkelijke bezit van haar overgrootvader mr. Hans 
van Gelder (scherprechter te Nijmegen 1603-1615). In 1689 
werden beide huizen verkocht8 en had het jonge scherprech-
tersechtpaar dus een goede financiële start. In Kampen werd 
eerst nog een stadswoning gehuurd, maar in 1707 kochten ze 
een woning aan de Kalverhekkenweg ‘streckende voor van de 
straate tot achter aen het Bolwerck’. Wellicht om praktische 
redenen dicht bij de muurtoren de Wiltvanck (gevangenis), 
waar ook de pijnlijke verhoren plaatsvonden (afbeelding 3).

Waarnemend scherprechter te Kampen 1711-1720

Op 10 februari 1711 verzocht Anna van Gelder (‘weduwe van Jo-
hannes Sneiter in sijn leven scherprighter’) aan de Schepenen 
en Raad van Kampen om haar wekelijks scherprechters-trac-
tement ‘dat aen haer is opgesegh’, te mogen continueren. 
Zij wordt hierop begunstigd met één rijksdaalder ter week: 
(transcriptie) ‘te ontfangen ter plaetse daer sij voor desen 
haer tractement ontfangen heeft, mits dat zij suppl[ian]te sal 

hebben te besorgen, dat Schepenen en Raeden bij voorval-
lende occasien van een Scherprighter sullen kunnen gedient 
worden, wordende de suppl[ian]te gerecommendeert haeren 
soone in de functie van zijn Vaders bedieninge te doen exer-
ceren ten einde daarop, alsnog in staet is die bedieninge naer 
behoiren te kunnen waernemen, van Schepenen en Raeden 
behoirlycke reflexie sal kunnen genomen worden’.9

In de Kamper stedelijke rekeningen (periode 1711-1720) onder 
de rubriek ‘Scherp Rechters Tractement Ende oncosten van 
Gevangenis’ vinden we voor het tractement van ‘de weduwe 
van den Scherp Rechter’ (=Anna van Gelder) nu telkens een 
jaarlijkse uitgave van 130 gulden (één rijksdaalder per week).10 
Daarboven worden alle verdere ‘handelingen’ apart betaald. 
Hoewel Anna van Gelder reeds vanaf 1711 als waarnemend 
scherprechter werkzaam was, riep zij op 5 augustus 1714 (bij 
de geseling van Albrecht Janssen) nog de assistentie in van de 
Zwolse scherprechter Gerrit Galeman (Geuleman, Gaelman).11 
Op 22 februari 1715 werd het dan Anna’s 18-jarige zoon Hans Ju-
rijen gegund, om zelfstandig een vrouw op de kaak te stellen. 
Waarschijnlijk gaat het hier om zijn eerste lijfstraffelijk vonnis 
(onder moederlijk toezicht!). Hij ontvangt hiervoor in totaal 10 
gulden en 4 stuivers.12 Anna van Gelder bleef als ‘beulse’ ver-
antwoordelijk voor alle Kamper strafvonnissen. Maar in wer-
kelijkheid nam zij persoonlijk alleen de lijfstraffen en verban-
ningen van de ‘vrouwspersonen’ voor haar rekening.
De uitvoering van een doodstraf was zeker geen dagelijks 
werk. Alle opgedragen justitiële executies zijn in Kampen via 

3. Woonsituatie van ‘beulse’ Anna van Gelder te Kampen aan de Kalverhekkenweg (52), nabij 
de muurtoren (gevangenis) de Wiltvanck (51). Uitsnede kaart van Joan Blaeu (1660) (Collectie 
Stadsarchief Kampen).
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het register van bekentenissen (‘Liber Confessiones Dilecto-
rum [sic]’) goed na te sporen. Zo werd op 29 mei 1715 het dood-
vonnis over de militaire ruiter Coenraet Scheffer uitgespro-
ken: ‘om op de kaeck door de Scherprigter met den sweerde 
onthooft en van het Leven ter doot gebragt te worden’.13 Bij 
deze ‘capitale straf’ (doodstraf) riep Anna de assistentie in 
van de Arnhemse scherprechter Hendricus Cahlee (Kahle)14, 
die de ruiter vervolgens op 11 juni 1715 voor het Kamper Raad-
huis onthoofdde.
Aanvang 1715 werden Walburga (‘Borre’) Evers en haar lief-
deskompaan, de soldaat Hans Obermuller, in Kampen ge-
vangen gezet. Beiden hadden meerdere boerderijen rond-
om Kampen beroofd. In de herfst van 1714 hadden zij nog 
gezamenlijk in ’s-Heerenbroek een zwarte pink (rund) uit 
de wei gestolen: om deze te ‘dooden en consumeeren’. De 
soldaat hoorde op 13 april 1715 zijn vonnis aan: ‘om publyc-
kelyck op den kaak’ met de strop om de hals gegeseld en 
gebrandmerkt te worden. Bovendien werd hij ook uit de 
provincie Overijssel verbannen. Anna liet deze strafvol-
trekking op 15 april 1715 aan haar nog onervaren zoon Hans 
Jurijen over.15 Wel nam Anna van Gelder op 13 juli 1715 zelf de 
vrouw (=Borre Evers) voor haar rekening. Borre werd ‘voor 
het ijser staande’ dezelfde straf als haar soldatenvriendje 
voorgelezen. Anna leidde het lijfstraffelijk vonnis en ontving 
daarvoor twee goudguldens (‘voor de Sententi te leijden, 2 
goutguldens’). De door Anna eigenhandig geschreven en on-
dertekende nota is bewaard gebleven (afbeelding 1).16 Voor 
het geselen ontving zij 6 gulden, voor het brandmerken 6 
gulden en voor het omdoen van de strop 3 gulden. Voor het 
‘over de brug te brenge’ (verbanning) kreeg zij nog een extra 
goudgulden. De totale somma bedroeg 19 gulden en 4 stui-
vers. Ook werd de delinquente van stadswege nog een extra 
7 gulden mede ‘op reijse gegeven’.17 Op 8 november 1715 werd 
de scherprechtersweduwe nog 42 gulden en 5 stuivers uit-
betaald, terwijl ook later nog meerdere executie-betalingen 
aan haar gedaan werden. Blijkbaar was men in Kampen goed 
tevreden over hun unieke ‘beulse’!18

Anna’s zoon en opvolger Hans Jurijen Snijder ontving pas in 
1721 zijn eerste tractement. Zijn scherprechters-beëdiging 
volgde nog veel later: op 30 december 1730 werd hij officieel 
beëdigd, terwijl zijn instructie van 11 december 1730 dateer-
de.19 Hans Jurijen zou tot aan zijn dood in 1759 scherprechter 
te Kampen blijven. Hij werd op 10 september 1759 in de Bui-
tenkerk te Kampen begraven. Zijn eenvoudige grafzerk met 
de initialen ‘H:I:S’ is daar nog steeds aanwezig (afbeelding 4).20

Nawoord
Een vrouw als scherprechter is zeker uniek te noemen. Toch 
was Anna van Gelder niet de enige in Nederland. Haar 1738 
in Kampen geboren kleindochter Anna Catharina Snijder 
verkreeg van 1776 tot 1803 het scherprechtersambt van Zut-
phen.21 Na het overlijden van haar echtgenoot Andries van 
Anholt (scherprechter te Zutphen 1754-1776) werd officieel 
besloten de weduwe in het scherprechtersambt te continue-
ren. Haar zoon Hans Jurien van Anholt was nog te jong voor dit 
ambt. Een vergelijkbare situatie dus als in 1711 met haar Kam-
per grootmoeder Anna van Gelder.
Uit de Zutphense stadsrekeningen blijkt overduidelijk dat aan 
Anna Catharina haar hele verdere leven het volledige trakte-
ment werd uitbetaald. Hoewel Anna Catharina’s zoon Hans 
Jurien in 1789 alsnog tot stadsscherprechter te Zutphen werd 
benoemd, had deze benoeming geen enkele invloed op de ver-
dere betalingen aan zijn moeder. Hans Jurien van Anholt was 
dus eigenlijk niet meer dan een plaatsvervanger (substituut) 
en verklaarde in 1804 (na het overlijden van zijn moeder) niet 
meer in staat te zijn om de scherprechterspost ook daadwer-
kelijk ‘waar te nemen’.22 Het zat blijkbaar ook Anna Catharina 
Snijder in de genen een goede ‘beulse’ te zijn!

Kwartierstaat Anna van Gelder

I
1.  Anna van Gelder, gedoopt Utrecht (Jacobikerk) 2 april 

1671 (geref.), plaatsvervangend scherprechter (‘beulse’) te 
Kampen 1711-1720 (behield als weduwe het scherprechters-
ambt/-traktement), wonende Kampen 1707-1728 aan de 
Kalverhekkenweg, begraven Kampen (Buitenkerk) 24 ja-
nuari 1728 (geref.), als: ‘Jannis Snijters wed[uwe]’, in de kerk 
begraven, betaald 7 gulden, ondertrouwt Kampen (geref.) 16 
maart 1688 (als: ‘Johannes Schnijder van Camp[en] en Anna 
van Gelder van Utrecht’), ondertrouwt Utrecht (Jacobikerk) 
18 maart 1688 (geref.), als: ‘proclam[atie] tot Campen, vidi-
mus, den 1 april 1688 een biljet gegeven bij consent van de 
boukhouder om te Odijk te trouwen zonder de betaling van 
de 50 gulden’, trouwt Odijk april 1688 Johann Henrich (‘Jan-
nes’) Schneider (ook wel: Snijder, Snider, Schnider, Schnij-
der), gedoopt Schüttorf (D.) 2 oktober 1661 (ev. ref.), als: ‘des 
Scharff richters Kind von mir getauft’23, assistent-scherp-
rechter te Utrecht (1687), scherprechter te Kampen 1687-
1710, begraven Kampen (Buitenkerk) 4 juni 1710 (geref.), als: 
‘Jannes Snijder Scharprighter’, in de kerk begraven, betaald 7 
gulden.

II
2.  Jo[ann]es (Hans Hendrick) van Gelder24, ‘geboortich van Re-

mundt’, gedoopt Roermond (St. Christoffel) 20 november 
1621 (r.-k.)25, getuigen: Jacobus Raets, Judith van Braekelen, 
lidmaat (geref.) Utrecht 28 december 1643, scherprechter 
te Utrecht 1643-1687 (stadsscherprechter aldaar, tevens 
aangesteld als scherprechter voor het Hof van Utrecht)26, 
wonende Utrecht (1643-1687) in de Korte Watersteeg (he-

4. Grafzerk Hans Jurijen Snijder, scherprechter te Kampen 1721-1759 (foto 
auteur)
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den: Waterstraat), overleden Utrecht 16 augustus 1687 
(‘dach vant overlijden’), begraven aldaar Jacobikerk (geref.), 
als: ‘Mr. Hans Hendrick van Gelderen, scharprechter alhier 
laet nae een mondige en onmondige dochter, 8 dragers’, 

 trouwt (1) Utrecht (Anthoniegasthuis) 25 juli 1643 (geref.) 
Lijsbet(h) Joosten Froböse (Vrouwbeusen), geboren Au-
rich (D.) ca. 1610-1612, lidmaat (geref.) Utrecht 28 septem-
ber 1643, overleden Utrecht 31 januari 1670 (datum aan-
gifte), begraven aldaar Jacobikerk (geref.), als: ‘Elisabet 
Joosten huijsvr[ouw] van Hans Hendrick van Gelder inde 
Korte Watersteegh, nael[atende] haer man ende mundige 
kinder ende unmundige Soons kinder, 12 dragers’, wedu-
we van Johann(es) Havestadt, scherprechter te Utrecht 
1641-1643 (overleden aldaar 21 februari 1643), dochter 
van Jobst Froböse I, scherprechter voor Oost-Friesland 
(standplaats Aurich), en Talke Rolefs; 

 trouwt (3) Utrecht (Anthoniegasthuis) 31 oktober 1676 
(geref.) Catharina Petronella de Blair, overleden Utrecht 
27 mei 1685 (‘dach vant overlijden’), begraven aldaar 
Magdalenakerk (geref.); 

 trouwt (2) Utrecht (Jacobikerk) 11 augustus 1670 (geref.), 
als: ‘proclam[atie] tot Emmikhuysen (=Einighausen bij Sit-
tard), vidimus (=gezien), in Jacobikerck den 11 Augustus 
1670 getrouwt’ en ‘beide won[ende] in de Korte Water-
steeg’, getuigen: ‘Anthoni Jacobsz van Dael sijn buerman, 
Jannichie Jans van Ekeren haer buervrouw, sponsa pre-
senta debet consensus patris’ (=bruid moet toestemming 
van de vader overhandigen)

3.  Helena (Magdalena, Magdaleentgen) Kocx (ook wel: 
Kocks, Coock, Kookx, Cockx, Cox), geboren Einighausen 
bij Sittard ca. 1650, overleden Utrecht 2 juni 1673 (datum 
aangifte), begraven aldaar Jacobikerk (geref.), als: ‘huis-
vr[ouw] van Mr. Hans Hendrik van Gelder aent Peerdevelt 
laet na haer man met een onmundich kint, 12 dragers’.

III
4.  Michael Hans van Gelder27, ‘vande Nimweghen’, gebo-

ren Nijmegen ca. 1603, gedoopt (herdoopt!) Roermond 
(St. Christoffel, r.-k.) 22 februari 1621 (getuige: Damianus 
Adami)28, scherprechter van het ‘vorstendom Gelre ende 
graefschap Zutphen’ (Overkwartier Roermond) 1621-
162629, overleden Roermond 25 juli 162630, trouwt tussen 
22 februari/15 maart 1621

5.  Elsken (Elisabeth, Elyzabeten, Elsgen) Broeckers (ook 
wel: Brocker, Brokers, Bröckers, Breuckers, Breukels, 
Broeckhoesen)31, ‘van Ratingen’, geboren Ratingen (D.) ca. 

1620, overleden Utrecht 15 januari 1672 (datum aangifte), 
begraven aldaar Jacobikerk (geref.), weduwe van Hans 
van Weerthuysen (ook wel: Warthuysen, Weerthoesen, 
Werdthausen), scherprechter te Roermond (Overkwar-
tier) 1617-1620, overleden Roermond tussen 25 september 
en 31 december 1620.

6.  Selvis (Selven, Salvius) Kocx (Cox), geboren ca. 1630 Einig-
hausen bij Sittard32, overleden na 2 april 167533.

IV
8.  Hans Hindricks van Gelder (von Geldern)34, ook wel: ‘mr. 

Hans van Embden’, geboren Emden ca. 1575, scherprechter 
te Nijmegen 1603-161535 (per 16 oktober 1603, afbeelding 5), 
overleden Nijmegen tussen 16 februari/17 maart 1615, huwe-
lijkscontract (‘Eheprotokolle’) Emden 5 augustus 1598 (als: 
‘Hanns van Geldern wilandt Mester Hinrich scherprichters 
nagelatener Shoen vnd Talcke Joansenn, Joan Schlachter 
vnd Geske Schlachters gewesenen Eeheluiden nagelatene 
dochter’)36, trouwt Emden (ev. ref.) 26 november 1598 (als: 
‘Hans van Gelder mr. Hinrick Scharprichters Soene’)

9.  Taelke (Talcke, Naeleken) Jansen (Janss, Joansenn), ge-
boren ca. 1575, overleden Nijmegen nà 10 augustus 1629; 
zij hertrouwt (2) Nijmegen (geref.) 10 november 1616 (als: 
‘wed[uwe] wijlen Mr. Hans Gelder’) Hans Mosel/Moesel, 
‘van Sweerte, Scharprichter’, geboren Schwerte (D.) ca. 
1590-1595, scherprechter te Nijmegen 1616-1663, garni-
zoensscherprechter aldaar 1627-1663 (‘alsmede vande 
omliggende Steden en forten: Grave, Gennep, Ravesteijn, 
in Overbetuwe, opte Voorne ende St. Andries’), begraven 
Nijmegen (St. Stevenskerk/geref.) 8 december 1663 (als: 
‘Mr. Hans Scherprichter’), zoon van Hermann Mosel, scherp-
rechter te Schwerte, en Margaretha N.

10.  Heinrich Brocker (Broeckers, Bröckers), scherprechter te 
Ratingen (1623).

12.  Jan Kocx (Cox) ‘der alde’, wonende 1653 in Einighausen/
Limbricht (Zuid-Limburg).

V
16.  Henrich Hindricks van Gelder (von Geldern)37, geboren ca. 

1545, vóór 1572 scherprechter onder de Bourgondische Re-
gering (hertogdom Gelre)38, daarna scherprechter te Emden 
1572-159339 (afbeelding 6), overleden Emden kort voor 6 au-
gustus 1593 (‘vnd Jüngsthin mitt tode abgangenn’)40.

18.  Johannes Schlachter, trouwt
19.  Geske Schlachters.  <<

5. Scherprechtersaanstelling Hans van Gelder te Nijmegen, de dato 16 oktober 1603 (Regionaal Archief Nijmegen).
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RIA  DE  GRAAF-APPELMAN

Het gevecht van Aaltje Akkerman om de 
voogdij over haar kinderen te behouden

Op 19 mei 1990 ontving ik een brief van Klaas Lakeman, die mij vroeg of ik iets 
meer wist te vertellen over het verlaten van de boerderij aan de Blokkerweg 
10 te Akersloot door Aaltje Akkerman. Nadat Aaltje vertrokken was, kwamen 
de grootouders van de vraagsteller op deze boerderij wonen. Voor mij was dit 
aanleiding het vrij korte leven van Aaltje Akkerman – zij werd slechts 47 jaar oud - te 
onderzoeken. 

1. Aaltje Akkerman 18 jaar oud. Portret in bezit van auteur
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Aaltje Akkerman
Aaltje Akkerman werd geboren te Alkmaar op de boerderij De 
Overschans, aan de Westdijk 16 op 30 april 1874 en overleed 
te Zuid-en Noord-Schermer op 23 juli 1921. Zij was een doch-
ter van Dirk Akkerman en Maartje Huizer van Reenen. Op 24 
maart 1893 trouwde zij te Akersloot met Pieter Jacobszoon 
Groot. Pieter was geboren op 15 augustus 1868, als zoon van 
Jacob Pieterszoon Groot en Aafje Jansdochter Lakeman. Hij 
verdiende de kost als landman en overleed aan de Blokker-
weg te Akersloot op 26 januari 1897.

Aaltje en Pieter kregen twee kinderen: Jacob Pieter Groot, die 
geboren werd te Alkmaar aan de Westdijk 101 op 7 juli 1893 en 
Maartje Willemijntje Groot, geboren op hetzelfde adres op 1 
januari 1895.

Na hun huwelijk gingen ze wonen in Alkmaar op Westdijk 101, 
zij bleven daar tot 21 februari 18961. Zij vertrokken nu naar de 
boerderij in Akersloot, Blokkerweg 10. Deze boerderij werd 
gepacht van Jacob Pieter Groot, de vader van Pieter. Na het 
overlijden van Pieter Groot kreeg Aaltje Akkerman bij de akte 
van scheiding van 25 mei 1897 een bedrag van ƒ 6637,31. Jacob 
Pieter en Maartje Willemijntje kregen samen ƒ 3185 toe-
bedeeld. Aaltje moest de boerderij aan de Blokkerweg 10 
te Akersloot verlaten op 4 mei 19982 en Petronella Egretha 
Hendrika Jacobsdochter Groot, de zuster van Pieter Groot 
en haar man Jan Corneliszoon Lakeman kwamen op de 
boerdeij wonen. Petronella Groot en Jan Lakeman waren 
neef en nicht.

Aaltje ging wonen in Graft. Op 1 juli 1898 liet zij ten overstaan 
van notaris Nieuwland in De Rijp de voogden over haar kinde-
ren benoemen: haar vader, Dirk Akkerman, landman, wonende 
in de Schermeer3, gemeente Alkmaar, en bij diens afwezig-
heid haar aangehuwde oom, Wilem Pieterszoon Honig, wo-
nende in Graft. De laatste was gehuwd met Bregje Klaasdoch-
ter Akkerman, een zuster van Aaltjes vader Dirk Akkerman. 
Bij afwezigheid van beide voogden wordt Aaltjes broer, Dirk 
Akkerman junior, wonende in de Schermeer, gemeente Alk-
maar, tot plaatsvervanger benoemd. De reden hiervan kan te 
maken gehad hebben met het feit dat Aaltje op dat moment 
in verwachting was. Haar derde kind, dat de naam Aalbertus 
Akkerman kreeg, werd geboren in Graft op 25 juli 1898. Op 23 
oktober 1899 wordt bij notaris Nieuwland een akte van erken-
ning opgemaakt.

Het tweede huwelijk van Aaltje

Op 2 februari 19014 vraagt Aaltje of ze de voogdij zal mogen 
behouden. Zij is voornemens om in het huwelijk te treden met 
Cornelis Vorst, metselaar, wonende te Grootschermer. Ver-
volgens worden er bloed- en aanverwanten en de toeziende 
voogd opgeroepen om zich hierover uit te spreken:
1.  Dirk Govers, veehouder, wonende te Alkmaar, toeziende 

voogd.

2.  Jacob Pieterszoon Groot, grondeigenaar, wonende in De 
Starn meer, gemeente Akersloot, grootvader van vaderszijde.

3.  Wijbrand Jacobszoon Groot, veehouder, wonende in De 
Starnmeer, gemeente Akersloot, oom van vaderszijde.

4.  Dirk Akkerman, landman, wonende in de Schermeer, ge-
meente Alkmaar, grootvader van moederszijde.

5.  Dirk Akkerman junior, zonder beroep, wonende in De 
Schermeer, gemeente Alkmaar, oom van moederszijde.

Men verklaart er geen bezwaar tegen te hebben dat Aaltje 
de voogdij over de twee minderjarige kinderen uit haar eer-
ste huwelijk behoudt.5 Omdat Aaltje een tweede huwelijk 

2. Pieter Jacobszoon Groot, 28 jaar oud. Pieter leed aan keelkanker en 
om die reden is er op de foto van hem een baard ingetekend. Portret in 
bezit van auteur.

3. De boerderij Westdijk 101 te Alkmaar rond 1990
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aangaat, zal zij het vruchtgebruik van de goederen van haar 
kinderen verliezen. Er wordt uit die goederen een jaarlijkse 
uitkering afgesproken, die besteed moet worden aan de op-
voeding van haar twee minderjarige kinderen, Jacob Pieter 
en Maartje Willemijntje Groot. Op 3 april 1903 wordt bij akte 
vastgelegd dat Aaltje het vruchtgebruik van de goederen van 
haar kinderen heeft verloren.6 Inmiddels is de grootmoeder 
van de kinderen, Aaltjes moeder, Aafje Lakeman overleden 
en volgens akte van scheiding van 11 april 1903 krijgen de kin-
deren in de plaats van hun overleden vader diens erfdeel ad ƒ 
4871,81.7 Er wordt tevens bepaald dat ten hoogste 4 procent 
van het bedrag als inkomen mag worden aangewend om de 
opvoeding van de kinderen te bekostigen. Het derde kind van 
Aaltje, Aalbertus Akkerman heeft intussen de achternaam 
Vorst gekregen en is gewettigd als kind van Cornelis Vorst. 
Tevens wordt er op 11 december 1901 een vierde kind gebo-
ren: Pieter Vorst. Op 15 augustus 1903 meldt Aaltje aan de 
kantonrechter dat Cornelis Vorst is overleden op 9 juni 1903 
te Zuid- en Noord-Schermer en doet zij het verzoek om een 
toeziende voogd aan te stellen over de twee minderjarige 
kinderen van de overledene, Aalbertus en Pieter Vorst.8 Ver-
volgens worden opnieuw bloedverwanten opgeroepen. 
Van vaderszijde:
1.  Pieter Vorst, metselaar, wonende te Groot Schermer, ge-

meente Akersloot, grootvader.
2.  Dirk Vorst, schipper, wonende te West Graftdijk, gemeen-

te Graft, oom. 
Van moederszijde:
3.  Dirk Akkerman, veehouder, wonende in de Schermer, ge-

meente Alkmaar, grootvader.
4.  Dirk Akkerman, veehouder, wonende in de gemeente 

Akersloot, oom. 
Nadat deze bloedverwanten gehoord en geraadpleegd waren 
komt men tot de conclusie dat Dirk Vorst, schipper te Graft 
de aangewezen persoon is om toeziende voogd te worden. 
Om de belangen van Aaltje en haar vier minderjarige kinde-
ren te behartigen bij alle aangelegenheden betreffende de 
nalatenschappen, waarbij zij of haar kinderen als erfgenamen 
of legatarissen betrokken mochten zijn, wordt op 6 februari 
1905 Klaas Dirkszoon Akkerman aangesteld.9

Een derde huwelijk voor Aaltje en problemen met 
de voogdij
Op 3 juni 1905 geeft Aaltje aan te willen trouwen met Michiel 
Kooger, handelaar in brandstoffen te Groot Schermer.10 Zij 
verzoekt daarbij de voogdij over Jacob Pieter en Maartje Wil-
lemijntje Groot te mogen behouden.

Opnieuw worden bloed- en aanverwanten opgeroepen en ge-
raadpleegd.
Van vaderszijde:
1.  Jacob Pieterszoon Groot, zonder beroep, wonende te Hei-

loo, grootvader, die schriftelijk volmacht gegeven heeft aan 
mr. Frederik Hendrik Gerardus van der Hoeven, advocaat.11

2.  Dirk Jacobszoon Govers, veehouder, wonende te Alkmaar, 
aangehuwde neef en tevens toeziende voogd, benoemd 
en beëdigd op 26 maart 1897 door de kantonrechter.

3.  Klaas Akkerman, veehouder, wonende in de Beemster, 
oom.

4.  Frederik de Boer, veehouder, wonende in de gemeente 
Zuid- en Noord Schermer, aangehuwde oom. 

Nu blijken er problemen te zijn. De gemachtigde van de eerste 
comparant, de grootvader verklaart aan de kantonrechter dat 
zijn lastgever zeer grote en ernstige bezwaren heeft tegen de 
bevestiging van de moeder/voogdes in de voogdij. De rede-

4. De boerderij Blokkerweg 10 te Akersloot in 1985

5. Van links naar rechts: Maartje Willemijntje Groot, Jacob Pieter Groot 
en Aalbertus Vorst in 1901
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nen die hij daarvoor geeft zijn de volgende: de moeder is lijden-
de aan hysterie en wel in een zo hevige mate dat zij dientenge-
volge zenuwtoevallen krijgt en dan in een vlaag van waanzin 
de gemeenste en liederlijkste woorden uitbrengt. Bovendien 
heeft zij, tussen het overlijden van haar eerste man en het slui-
ten van haar tweede huwelijk buiten echt een kind gekregen. 
Zulk een moeder in de voogdij te bevestigen moet ten nadele 
van haar minderjarige kinderen zijn, omdat de onzedelijkheid 
ten gevolge van gemelde ziekelijk toestand voor die kinderen 
niet anders dan noodlottige gevolgen kan hebben. De tweede 
comparant is het met de eerste volkomen eens. De derde com-
parant verklaart echter dat de zenuwtoevallen van de moeder 
te ernstig en overdreven zijn voorgesteld. Hij meent dat de 
moeder de voogdij wel zou kunnen behouden. De vierde com-
parant verklaart dat hij absoluut een voorstander is van be-
houd van de voogdij door de moeder. De kantonrechter beslist 
daarop dat er een nieuwe voogd moet worden aangesteld: 
Jacob Pieterszoon Groot te Heiloo, de grootvader van vaders-
kant werd meteen benoemd. Vervolgens wordt op dezelfde 
dag, 3 juni 1905 hetzelfde gevraagd voor de twee andere kin-
deren van Aaltje, Aalbertus en Pieter Vorst. De geraadpleegde 
bloedverwanten zijn:
1. Pieter Vorst, metselaar, wonende te Alkmaar, grootvader.
2. Dirk Vorst, schipper, wonende te West-Graftdijk in de ge-
meente Graft, oom en tevens toeziende voogd.

3.  Klaas Akkerman, veehouder, wonende in de Beemster, 
oom.

4.  Frederik de Boer, veehouder, wonende in de gemeente 
Zuid-en Noord-Schermer, aangehuwde oom.

De twee eerste comparanten verklaren beiden ernstige be-
zwaren te hebben tegen de bevestiging van de moeder in de 
voogdij op grond van dezelfde bezwaren die Jacob Pieters-
zoon Groot geuit had betreffende de voogdij over de twee 
oudste kinderen. De derde comparant heeft geen overwe-
gende bezwaren en de vierde comparant is er beslist voor de 
moeder in de voogdij te bevestigen, juist op grond van haar 
voorgenomen huwelijk met Michiel Kooger te Groot Scher-
mer.
De kantonrechter beslist echter dat Pieter Vorst, grootvader 
benoemd wordt als voogd over de twee kinderen Vorst.

De tegenactie van Aaltje in de strijd om het behoud 
van de voogdij

Op 29 juli 1905 gaat Aaltje in beroep bij de Arrondissements-
rechtbank te Alkmaar.12 En op 30 augustuswordt de vernie-
tiging aangevraagd van beide beschikkingen van de kan-
tonrechter van 3 juni 1905.13 Bij de behandeling van de zaak 
worden zes familieleden opnieuw gehoord: Jacob Pieterszoon 
Groot, die zijn gemachtigde mr. Van der Hoeven gestuurd 
heeft, Dirk Govers, Pieter Vorst, Klaas Akkerman, Frederik de 
Boer en Dirk Vorst.
De eerste comparant, bij monde van zijn advocaat, verklaart 
uiteraard opnieuw fel gekant te zijn tegen bevestiging van de 
moeder in de voogdij. Hij geeft daarbij nadere bijzonderheden 
over de lichamelijke en psychische gesteldheid van Aaltje. 
Zij zou neurasthenisch zijn, een hysterica en een epileptica. 
Zij zou razen en vloeken in het bijzijn van haar kinderen. Door 
haar epileptische aanvallen zouden haar verstandelijke ver-
mogens zeer geleden hebben. Daarvoor was zij in het voor-
jaar van datzelfde jaar onder geneeskundige behandeling 
geweest, waarbij men haar in overleg met de geneesheer 
wilde laten opnemen in een inrichting voor zenuwlijders te 
Rhijnsburg. Haar aanstaande echtgenoot, Michiel Kooger had 
zich daartegen verzet en de opname was niet doorgegaan. 
Vervolgens was Aaltje naar haar broer in de Beemster, Klaas 
Akkerman gebracht. Volgens de grootvader was Aaltje niet in 
staat het vermogen van haar kinderen uit haar eerste huwelijk 
dat nu ƒ 16.000 bedroeg, te beheren. Daarom beheerde hij dat 
en keerde de renten daarover aan haar uit. Na het overlijden 
van Aaltjes tweede man was diens zuster met haar man, Wil-
lem Slooten, bij haar komen inwonen om haar te ondersteu-
nen in de huishouding. Toen was de situatie aanmerkelijk ver-
beterd, maar nadat Aaltje kennis gekregen had aan Michiel 
Kooger, had deze laatste Slooten en zijn vrouw verzocht het 
huis te verlaten. Volgens de grootvader had Kooger een grote 
invloed op Aaltje en stookte hij haar kinderen uit haar twee-
de huwelijk op tegen hun grootvader, Pieter Vorst, zodat zij 
hem uitscholden. Jacob Groot blijft zich verzetten tegen de 
bevestiging van de voogdij van Aaltje, ook als zij met Michiel 

6. Maartje Trijntje Kooger en Gerard Kooger rond 1923
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Kooger zou trouwen. Dirk Govers is het helemaal eens met 
Jacob Groot. Wel verklaart hij dat hij Michiel Kooger niet kent 
en dat hij nooit iets ten nadele van hem gehoord heeft. Pie-
ter Vorst verklaart zich ook een tegenstander van de inwilli-
ging van het verzoek. Vroeger kwam hij veel bij Aaltje over de 
vloer en heeft meermalen meegemaakt dat zij toevallen had. 
Hij vermeldt nog eens dat Michiel Kooger veel invloed heeft 
op Aaltje, dat hij de kleinkinderen bij hem, Vorst, weghoudt 
en dat hij heeft weten te bewerkstelligen dat de dochter van 
Vorst en haar man Slooten het huis van Aaltje hebben moe-
ten verlaten. Hij vindt Michiel Kooger niet geschikt om voogd 
over zijn kleinkinderen te zijn. Klaas Akkerman, Aaltjes broer 
verklaart dat hij vaak bij Aaltje aan huis komt en dat hij vindt 
dat zij haar kinderen goed opvoedt. Hij heeft slechts één keer 
meegemaakt dat zij een toeval kreeg. Hij vindt dat zij er slech-
ter aan toe was toen Slooten en zijn vrouw bij haar woonden 
en dat Aaltje na hun vertrek tien dagen bij hem, Klaas Akker-
man, in huis geweest was en dat het sindsdien veel beter met 
haar ging. Frederik de Boer komt eveneens veel aan huis bij 
Aaltje en kan verklaren dat zij goed is voor haar kinderen en 
dat Michiel Kooger goed bekend staat. Dirk Vorst was toe-
ziende voogd over Aaltjes kinderen uit haar tweede huwelijk. 
Hij is het eens met zijn vader, Pieter Vorst, maar verklaart wel 
dat hij Michiel Kooger te weinig kent om te beoordelen of hij 
een goede voogd zou zijn.
De procureur, mr. Bosman tenslotte overhandigt verschil-

lende verklaringen van inwoners van Groot-Schermer, die 
gunstig zijn voor Aaltje. Nadat iedereen de raadkamer ver-
laten heeft verschijnt Michiel Kooger voor de rechtbank en 
verklaart dat hij vijftig jaar oud is, brandstoffenhandelaar in 
Groot-Schermer is, dat hij voornemens is Aaltje Akkerman te 
huwen, wier gezondheidstoestand zeer goed is, dat zijn werk-
kring maakt dat hij bijna altijd thuis is en dat hij het voorne-
men heeft goed te zorgen voor de kinderen van zijn aanstaan-
de vrouw.

De beslissing van de rechtbank

Op 7 september 1905 komt de rechtbank te Alkmaar tot een 
uitspraak, waarin beide beschikkingen van de kantonrechter 
teniet gedaan worden.14 Gesteld wordt dat deze hatelijke, 
onredelijke en verouderde wetsbepaling, die door den wetge-
ver zelf is veroordeeld, buiten enige twijfel in zodanige geest 
moet worden toegepast, dat alleen in het uiterste geval en bij 
gebleken volkomen ongeschiktheid van den nieuwe echtge-
noot de bevestiging van de vrouw in de voogdij mag worden 
geweigerd, dat in strijd daarmede de kantonrechter op 3 juni 
1905, zonder enige motivering, ja zelfs zonder enig onderzoek 
omtrent den persoon van den toekomstige echtgenoot heeft 
beslist dat zij bij het aangaan van haar voorgenomen huwe-
lijk de voogdij zou verliezen, zowel over de kinderen van haar 
eerste huwelijk als over die van haar tweede huwelijk en dat 

7. Het gezin van Michiel Kooger en Aaltje Akkerman rond 1906. Van links naar rechts: Aalbertus Vorst, Jacob Pieter Groot, Michiel Kooger, Pieter Vorst, 
Aaltje Akkerman en Maartje Willemijntje Groot.
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Afkortingen
RAA Regionaal Archief Alkmaar
FADG Familie Archief De Graaf (in het bezit van de auteur)

Noten
1. RAA, woonkaart.
2. RAA, bevolkingsregister Akersloot G-K boek 11.
3. RAA, adresboek van Alkmaar 1906. De Schermeer is één van de zes secties in 

Alkmaar: Stad, Huiswaarder-polder, Egmondermeer, Kennemerhout, Overdie 
en Schermeer.

4. FADG, extract uit de ter Griffie van het kantongerecht te Alkmaar berustende 
minuten. Akte geregistreerd te Alkmaar 7-2-1901, deel 41, f. 125r, vak 7 (2-2-
1901).

5. FADG, extract uit de ter Griffie van het kantongerecht te Alkmaar berustende 
minuten. Akte geregistreerd te Alkmaar 6-2-1901, deel 41, f. 125r, vak 7 (2-2-
1901).

6. FADG, extract uit de ter Griffie van het kantongerecht te Alkmaar berustende 
minuten. Akte geregistreerd te Alkmaar 14-5-1903, deel 43, f. 8v, vak 3 (3-4-
1903).

7. FADG, uittreksel uit de ‘akte van scheiding van den boedel van den heer Jacob 
Pieterzoon Groot te Heiloo en wijlen zijne echtgenote Aafje Lakeman’, opge-
maakt door notaris Piet Adriaanus de Gelder te Otterleek (11-4-1903).

8. FADG, extract uit de ter Griffie van het kantongerecht te Alkmaar berustende mi-
nuten. Akte geregistreerd te Alkmaar 18-6-1903, deel 43, f. 36r, vak 6 (15-8-1903).

9. FADG, afschrift van de akte opgemaakt door notaris Adrianus de Gelder te 
Otterleek, geregistreerd te Alkmaar 7-2-1905, deel 148, f. 97v, vak 1 (6-2-1905).

10. FADG, extract uit de ter Griffie van het kantongerecht te Alkmaar berustende 
minuten, akte geregistreerd te Alkmaar 8-6-1905, deel 44, f. 58r, vak 5 (3-6-
1905).

11. FADG, extract uit de ter Griffie van het kantongerecht te Alkmaar berustende 
minuten. Akte geregistreerd te Alkmaar 2-6-1905, deel 92, f. 98r, vak 1 (3-6-
1905).

12. FADG, extract uit de minuten, berustende ter Griffie der Arrondissements 
Rechtbank te Alkmaar. Akte geregistreerd te Alkmaar 5-8-1905, deel 44, f. 74r, 
vak 6 (29-6-1905).

13. FADG, extract uit de minuten berustende ter Griffie der Arrondissements 
Rechtbank te Alkmaar. Akte geregistreerd te Alkmaar 2-9-1905, deel 44, folio 
81v, vak 4 (30-8-1905).

14. FADG, extract uit de minuten berustende ter Griffie der Arrondissements 
Rechtbank te Alkmaar. Akte geregistreerd te Alkmaar 9-9-1905, deel 44, f. 83r, 
vak 3 (7-9-1905).

de kantonrechter zelfs zover is gegaan om alvast maar an-
dere voogden over die kinderen te benoemen en te beëdigen. 
Verder stelt de rechtbank dat de toekomstige echtgenoot 
van Aaltje zeer goed bekend staat en in ieder opzicht een re-
delijk en verstandig man is, van onbesproken gedrag. En, niet 
onbelangrijk voor de beoordeling van de achterliggende mo-
tieven van bepaalde familieleden: dat de door enkele vijandi-
ge bloedverwanten uitgestrooide lasterpraatjes omtrent ver-
toonster zelf in deze aangelegenheid niet ter zake doen. En 
daarmee wordt Aaltje Akkerman in haar rechten als moeder 
en voogdes over haar kinderen hersteld en kan zij met een ge-
rust hart voor de derde keer in het huwelijksbootje stappen.

Besluit

Michiel en Aaltje gaven elkaar het jawoord in Zuid- en 
Noord-Schermer op 20 september 1905. Zij kregen samen 

nog twee kinderen: Maartje Trijntje Kooger, geboren te 
Noord- en Zuid-Schermer op 31 augustus 1908, overleden te 
Purmerend op 11 augustus 1982 en Gerard Kooger, geboren te 
Zuid- en Noord-Schermer op 25 augustus 1915 en overleden 
te Purmerend op 29 juni 2001. Toch was het niet ‘eind goed, 
al goed’: Aaltje overleed al op 23 juli 1921, nog maar 47 jaar 
oud. Zij was gevallen op het land, nadat zij waarschijnlijk een 
toeval had gekregen, kwam daarbij in de sloot terecht en ver-
dronk.
Aaltje Akkerman bleek ondanks het feit dat zij aan epilepti-
sche aanvallen leed een bijzondere en sterke vrouw te zijn 
geweest, die strijd leverde tegen verschillende bloedverwan-
ten die haar de voogdij over haar kinderen wilden ontnemen. 
Uiteindelijk heeft zij het gevecht gewonnen van haar twee 
schoonvaders, grootvader Groot en grootvader Vorst, die 
altijd op haar hebben neergekeken omdat zij een kind buiten 
echt had gekregen.  <<

Famillement in Leeuwarden op 3 juni 2018
Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis organiseert sa-
men met Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden op 
zondag 3 juni 2018 het Famillement - het grootste evenement 
op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland.
Het Famillement is een gratis evenement dat zowel leken als 
gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te 
bieden heeft. Voor 2018 is Leeuwarden als locatie gekozen 
omdat de stad dan culturele hoofdstad van Europa is. Het 
CBG heeft samen met Tresoar en het Historisch Centrum 
Leeuwarden (HCL) de organisatie in handen. Op het program-
ma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en 
een informatiemarkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn 
onder andere ontwikkelingen op het gebied van DNA-onder-

zoek en Friese geschiedenis. Ook worden dit jaar activiteiten 
voor kinderen georganiseerd. Plaats van handeling zal zijn 
Stadsschouwburg De Harmonie, Tresoar en HCL. De komende 
maanden wordt het volledige programma bekend gemaakt op 
www.famillement.nl.

Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het 
CBG, Tresoar en HCL samenwerken met de Freonen fan de 
Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Ver-
eniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurk-
ferbân fan de Fryske Akademy.

Meer informatie is te vinden op www.famillement.nl
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MIRJAM  NEUTEBOOM-DIELEMAN

Hoe kwam Anna Catharina van Elsacker 
aan haar doopnaam Walburg?

Het begon als een aardigheidje: zoveel mogelijk naamgenoten vinden van Walburg 
van Elsacker (geboren in 1666), die, evenals zij, direct of indirect, hun voornaam 
ontleenden aan Walburg van Horburg (overleden in 1362). Ik was verrast dat het 
er zoveel waren: tot nu toe vond ik vierenentwintig vrouwen die de naam Walburg 
droegen en die leefden, verspreid over een periode van ruim driehondervijftig jaar, 
namelijk tussen circa 1362, het overlijdensjaar van Walburg van Horburg en circa 
1724, het geschatte overlijdensjaar van Walburg van Elsacker. 

1. Rooms-katholieke doopinschrijving van Walburg van Elsacker te Wouw op 31 december 1666. Getuige was Sijcken 
 Jacobi uit naam van Mechtild, de vrouw van de edele heer Hendrik Coenen.

Vierentwintig ‘dochters’ van Walburg van Horburg

80  –  Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 2



Tussen Walburg van Horburg en Walburg van Elsacker zitten 
tien generaties. Als we de generaties van Walburg van Hor-
burg en Walburg van Elsacker meetellen spreken we dus over 
in totaal twaalf generaties, over een periode van circa vier-
honderdvijfentwintig jaar. (circa 1300 tot circa 1724). Ik weet 
niet of de navolgende reeks van vierenentwintig compleet 
is. Mogelijk zijn er nog meer naamdraagsters te vinden. Wat 
mij ook verraste was dat er onder die vierentwintig vrouwen 
enkele zijn die historische bekendheid genieten, over wie ge-
publiceerd is en die wij zeker als bijzondere vrouwen mogen 
kwalificeren. 
Met deze reeks vrouwen die de voornaam Walburg droe-
gen, komen we terecht in beroemde middeleeuwse adellijke 
geslachten. Allereerst in het geslacht Van Horne en direct 
daarna in het geslacht Van Meurs. Alle lijnen lopen terug naar 
Walburg van Horburg via Walburg van Saarwerden, die om-
streeks 1376 met Frederik III graaf van Meurs, trouwde. Daar-
naast komen we ook terecht in de adellijke geslachten Van 
Egmond, Van Bronckhorst en Van Bergh. Deze zoektocht le-
verde mooi beeldmateriaal op: zegels, handtekeningen, brie-
ven, portretten. Over het vernoemen zelf valt ook nog iets op 
te merken. De meest opmerkelijke vernoeming is misschien 
wel die vernoeming waarbij het kind, Walburg Hanegraeff in 
dit geval, vernoemd werd naar een nicht van de moeder. Een 
nicht met wie de ouders van het kind een bijzonder goede 
relatie onderhielden. En dat terwijl de moeder een natuurlijk 
kind was, een bastaard! Daarnaast zijn de meeste vernoemin-
gen, zoals te verwachten valt, naar de grootmoeder van de 
jonggeborene. Voor de theorie dat in de pre-reformatietijd 
grootouders, die nog in leven waren, niet vernoemd werden, 
valt geen enkele aanwijzing te vinden in deze ‘voornaampa-
renteel’ (zie het schema bij dit artikel). Sterker nog, het is in 
enkele gevallen zeker dat de vernoemde grootmoeder juist 
nog wel in leven was. Ook zien we overduidelijk dat sommige 
meisjes de naam Walburg rechtstreeks van hun moeder kre-
gen. Er is een aantal gevallen aan te wijzen waarbij het kind de 
naam van de overgrootmoeder erfde. Maar dan zit er – veelal 
aanwijsbaar - een tante met dezelfde naam tussen. Die tante 
kreeg de naam rechtstreeks van haar grootmoeder, het kind 
in kwestie kreeg de naam via de tante indirect van de over-
grootmoeder. Zo kunnen we steeds nagaan waar de naam 
vandaan kwam. Een ander verschijnsel dat in deze ‘voornaam-
parenteel’ naar voren komt is het verschijnsel ‘kindhuwelijken’. 
In twee gevallen zien we dat, terwijl de kinderen nog zeer jong 
waren, er tussen de wederzijdse ouders een contract geslo-
ten werd over het (toekomstige) huwelijk, maar ook dat het 
nog jonge kind – ongeveer tien jaar oud was Walburg van den 
Bergh in 1495 - op dat moment al ondergebracht werd bij de 
toekomstige schoonouders. Ik wil er tenslotte op wijzen dat 
het opstellen van deze vernoemingsreeks alleen mogelijk 
was omdat het om een tamelijk unieke, in ieder geval niet veel 
voorkomende voornaam ging, Walburg. Naar de oorsprong 
van de naam Walburg heb ik geen onderzoek gedaan. Ik volsta 
hier dan ook met de vermelding van wat ik vond over de heili-
ge die deze naam droeg.

Walburg van Elsacker

Anna Catharina van Elsacker was het jongste kind van Jan 
van Elsacker en Petronella Coenen. Zij werd rooms-katho-
liek gedoopt te Wouw op 31 december 1666. Haar vader, die 
secretaris en burgemeester van Wouw was tussen 1644 en 
1651 en die als katholiek door de ‘ketters’ werd verjaagd uit 
die functie2, kan zij niet bewust gekend hebben. Hij overleed 
toen zij nog geen negen maanden oud was: op 19 september 
1667. Haar moeder, Petronella Coenen die achterbleef met 
acht kinderen, hertrouwde op 25 december 1671 met de zoon 
van de schoolmeester van Wouw, Frans Gillis Disco, die ne-
gentien jaar jonger was dan zij. Petronella dreef een herberg 
te Wouw aen de Plaetse aldaar, in een huis genaamd de Beer. 
Toen Anna Catharina nog geen dertien jaar oud was verloor zij 
ook haar moeder. Petronella Coenen overleed te Wouw op 23 
augustus 1679.
We weten niet veel over de lotgevallen van Anna Catharina. 
In de boedelrekeningen die opgemaakt werden na het over-
lijden van Petronella Coenen staan kosten verantwoord die 
gemaakt werden voor de opvoeding van Anna Catharina. 
Daarmee wordt het beeld van het gezin waaruit zij kwam, 
iets duidelijker. Anna Catharina zat in september 1681, op 
haar veertiende jaar nog op school. Er wordt aan een zekere 
Catharina Talboom twee gulden betaald over twee maanden 

Walburg (ook wel: Walburga, Walburgis of Walpurgis) 
was een dochter van koning Richard van Wessex. Zij leef-
de in de achtste eeuw en verbreidde, samen met onder 
meer Bonifatius, het Christendom in de Duitse landen. 
Zij werd uiteindelijk abdis van het klooster Heidenheim 
(in het huidige Beieren). Daar overleed zij op 25 februari 
779. Haar uit 1484 daterende graftombe is er nog altijd 
te zien. Volgens de overlevering kwam er geneeskrach-
tige olie uit de rots waarop haar relikwieën geplaatst 
waren. Deze werden op 1 mei 870 overgebracht naar het 
Sint Walburgklooster te Eichstätt, eveneens in Beie-
ren. De nacht van 1 mei wordt hierna de Walpurgisnacht 
genoemd en markeert het begin van de zomer. Walburg 
wordt aangeroepen tegen veel verschillende ziekten en 
plagen. Daarnaast is ze de beschermheilige van landbou-
wers, schippers, zeelui en huisdieren. In de Nederlanden 
werd Walburg onder meer vereerd te Veurne, Oudenaar-
de, Antwerpen, Arnhem, Zutphen en Groningen, waar een 
aan haar gewijde kerk staat of gestaan heeft. Ook in Tiel 
stond ooit een Sint Walburgkerk. In de elfde eeuw zou 
hier, dankzij Sint Walburg, een aantal mirakelen hebben 
plaatsgevonden. Geesteszieken zouden van hun ‘duivelse 
bezetenheid’ genezen zijn en een boetepelgrim zou van 
zijn ijzeren ketenen verlost zijn. Deze mirakelen worden 
beschreven in het middeleeuwse handschrift Miracula 
sanctae Waldburgae Tielensia.1 De kerk werd in 1679 ge-
sloopt.
Bron: Wikipedia.
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schoolgeld van Anna Catharina van Elsacker en vervolgens 
eenzelfde bedrag over de maanden oktober en november 1681. 
Haar zus Anna Maria koopt voor haar voor twee gulden en een 
stuiver een sticklijff. Ook kreeg Anna Catharina een paar nieu-
we schoenen voor één gulden en tien stuivers en voor achttien 
stuivers een paar kousen. Aan serge, lint en zijde, bestemd 
om kleding te maken werd een bedrag van vier gulden en één 
stuiver uitgegeven. Een kleermaker in Roosendaal kreeg één 
gulden en achttien stuivers voor het maken van kleding voor 
Anna Catharina. Bovendien kreeg zij nogmaals een paar nieu-
we schoenen voor één gulden en acht stuivers. Van 16 juni 1681 
is er dan nog eens een kwitantie van zeventien gulden voor het 
leveren van stoffen voor nog meer kleding. Daarnaast elf gul-
den voor zestien en een halve el fijn lijnwaad, twee gulden voor 
een kap. Veertien stuivers worden er betaald voor een vrongh 
ende een naeijkussen, klaarblijkelijk bestemd voor hand-
werklessen voor Anna Catharina. Ook in de jaren tussen 1681 
en 1686 worden er nog behoorlijke bedragen uitgegeven bij 
kleermakers en schoenmakers te Wouw aan kleding en schoe-
nen voor Anna Catharina. In de ouderlijke boedel was ook nog 
enig zilverwerk te verdelen. Anna Catharina kreeg een talioor, 
een zilveren bord en twee zilveren, vergulde bellen ter waarde 
van in totaal 35 gulden en vijf stuivers. Uit de finale afrekening 
van 22 oktober 1686 blijkt dat ieder kindsdeel uit de erfenis in 
totaal 384 gulden twaalf stuivers en tien oort bedroeg.3 Een 
deel van dat bedrag was inmiddels al uitgegeven aan kosten 
voor levensonderhoud, opleiding en vooral kleding. Al met al 
kunnen we concluderen dat het gezin waarin Anna Catharina 
van Elsacker geboren werd, beslist niet armlastig was. Ook na 
het overlijden van haar ouders kreeg ze alles wat nodig was 
voor een behoorlijke opvoeding. Ze ging tot haar vijftiende jaar 
en misschien nog langer, naar school. Vooral aan kleding en 
schoeisel werd betrekkelijk veel geld besteed.

Maar er is iets vreemds aan de hand met Anna Catharina of-
wel Anne Cathrien van Elsacker. Officieel heette zij helemaal 
niet Anna Catharina! Op 31 december 1666 werd zij te Wouw 
rooms-katholiek gedoopt als Walburgis dochter van Johannes 
van Elsacker en Petronella Coenen. Toch staat het onomsto-
telijk vast dat Anna Catharina en Walburg twee namen waren 
van één en dezelfde persoon. Op 30 juni 1695 machtigde Anna 
Catharina van Elsacker te Antwerpen haar broer Peeter van 
Elsacker om te compareren voor schepenen van Wouw inzake 
de verkoop van ongeveer twee gemeten weiland en bos. Pee-
ter Verlinden was getuige. Anna Catharina tekende de akte 
met haar handtekening: Anna Catrina van Elsacker. Op 13 de-
cember 1695 transporteerde zij voor dezelfde notaris te Ant-

werpen een obligatie van 139 gulden die zij had op haar zuster 
Anna Maria van Elsacker, die te Roosendaal woonde, aan de 
heer advocaat Speckheuwer.4 Ook deze akte ondertekende 
Anna Catharina met dezelfde handtekening. In een schepen-
akte van Loenhout, van 3 februari 1707 is vastgelegd dat ge-
noemde Richard van Elsacker, mede namens zijn zuster Anna 
Catharina van Elsacker, vrouw van Peeter van der Linden te 
Antwerpen, de resterende erfgoederen te Loenhout die de 
erfgenamen van Jan van Elsacker nog toekwamen, overge-
dragen had aan het klooster Sint Margrietendaal te Antwer-
pen, ter delging van de schulden die het sterfhuis van Jan 
van Elsacker nog had aan dat klooster.5 Jan van Elsacker was 
rentmeester van het klooster Sint Margrietendaal. De boven-
genoemde getuige, Peeter Verlinden blijkt de echtgenoot van 
Anna Catharina van Elsacker te zijn. Op 30 juni 1695 was zij 
nog niet met hem getrouwd, maar op 13 december 1695 wel: 
we vinden het huwelijk terug op 11 oktober 1695 in de trouwre-
gisters van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen.6

Maar, wie trouwden er volgens dat trouwregisters dan pre-
cies op die datum? Petrus Verlinde en Walburgis van Elsac-
ker. En op 29 juni 1701 laten Petrus Verlinde en Walburgis van 
Elsacker in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen een 
dochter, Maria Catharina Verlinde, dopen. Getuigen zijn: Mel-
chior Boys uit naam van Richard van Elsacker en Joanna Ca-
tharina Kersman uit naam van Catharina van Gils. Richard van 
Elsacker was één van de broers van Walburg.

2. Huwelijksinschrijving van Petrus Verlinde en Walburgis van Elsacker in 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Noord) te Antwerpen op 11 oktober 1695.

3. Handtekening van Anna Catharina Walbuer van Elsacker onder het 
testament dat zij samen met haar man Peeter Verlinde op 6 augustus 
1696 liet opmaken te Antwerpen (SAA Notariaat 2080)

4. Zegel van Jacob II, graaf van Horne. Randschrift: S JACOBI [COMITIS 
DE] HOERNE DNI DE ALTENA DE KORTTESSEM DE CRANENDONCK. 
Met het wapen Van Horne (drie hoorns) (NA, Archief Nassause Domein-
raad [tg. 1.08.06] inv.nr. 434.1238).

82  –  Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 2



Catharina van Gils was de vrouw van Michiel van Elsacker, de 
oom van Walburg die één van haar voogden geweest was. Hij 
was notaris en procureur te Loenhout en de jongste broer 
van Walburgs vader, Jan van Elsacker. De man van Walburg, 
Peter Verlinde was overigens brandewijnstoker te Antwer-
pen. Hij en zijn vrouw Anna Catharina Walburgh van Elsacker 
testeerden op 6 augustus 1696 te Antwerpen in hun huis aan 
de Oudemannekensstraat7 en lieten vastleggen dat zij begra-
ven wilden worden bij de paters predikheren te Antwerpen. 
Beiden ondertekenden het testament, Anna Catharina nu 
met: Anna Catrina Walbuer van Elsacker.8 Uit het voorgaan-
de blijkt overduidelijk dat Walburg van Elsacker onder twee 
verschillende voornamen bekend was en zich bij gelegenheid 
ook van die twee verschillende voornamen bediende. Het lijkt 
er wel sterk op dat Walburg slechts haar officiële naam was 
en dat zij in het dagelijks leven altijd Anna Catharina, of, iets 
korter Anne Cathrien genoemd werd. Op de vraag waarom 
dat was zullen we waarschijnlijk nooit antwoord krijgen. Op 
de vraag waar haar niet alledaagse doopnaam vandaan kwam 
vond ik wel een antwoord.

Toen Walburg van Elsacker op 31 december 1666 te Wouw ge-
doopt werd was er slechts één doopgetuige: Sijcken Jacobi 
nomine Mechtildis uxoris nobilis domini Henrici Coenen. De 
naam Sijcken Jacobi (Lucia Jacobsdochter) zei en zegt mij nog 
steeds niets, maar van meer belang is voor wie zij als doopge-
tuige optrad: voor Mechteld, de vrouw van Hendrik Coenen.
Deze Hendrik Coenen moet een ver familielid van de moeder 
van Walburg, Petronella Coenen, geweest zijn maar ik heb 
hem niet kunnen identificeren. Petronella Coenen was ge-
doopt te Wouw op 5 maart 1628 als dochter van Jan Coenen 
en Geertruyt de Witte. Uit dat huwelijk vinden we slechts één 
ander kind: Willem Coenen die gedoopt werd te Wouw op 7 
november 1629. Voor Jan Coenen, die lange tijd secretaris van 
Wouw (1614-1638) en van Moerstraten (1623-1638) was, was 
het zijn tweede huwelijk. Uit zijn eerste huwelijk met Petro-
nella Bollaert (naar wie Petronella Coenen vernoemd werd) 
had hij vier kinderen: Maeyke Coenen, Walburg Coenen, Chris-
tiaen Coenen en Janneke Coenen. We mogen er van uit gaan 
dat Walburg van Elsacker vernoemd werd naar haar (half)
tante Walburg Coenen. Maar naar wie was deze Walburg Coe-
nen dan vernoemd. Dat is interessant. Zij werd niet vernoemd 
naar haar grootmoeder van vaderskant, maar naar haar over-
grootmoeder, Walburg Hanegraeff. Deze trouwde vóór 1540 
met Richard Coenen van Zegenwerp, die in de originele bron-
nen altijd voorkomt als Rikalt of Richart Coenen. Aan hem en 
zijn voorgeslacht heb ik in 2004 een artikel9 gewijd, zodat het 
hier volstaat te melden dat Richard Coenen op 3 juni 1550 het 
Steenen Huys te Stratum bij Eindhoven met schuren, stallen, 
brouwhuis, twee beemden en de halve visserij op de Dommel 
kocht. We mogen er van uit gaan dat Richard en Walburg daar 
ook woonden. Onder de kleinkinderen van Richard en Walburg 
vinden we de eerste vernoemde Walburg in het gezin van Mar-
griet Coenen en Adam van Haren: Walburg van Haren. Zij was 
de jongste dochter in het gezin van Adam Everaertszoon van 

Haren, bijgenaamd hopman Daem en Margriet Coenen van Ze-
genwerp. Van Walburg van Haren wordt enerzijds gezegd dat 
zij met met een Engelsman, genaamd N.N Thoser getrouwd 
geweest zou zijn, anderzijds wordt dat ook weer ontkend.0

We keren terug naar Walburg Hanegraeff. Zij was waarschijn-
lijk al vóór haar man overleden, maar wel na 1 februari 1572. 
Richard Coenen was door zijn huwelijk met haar in Eindhoven 
terecht gekomen. Een groot deel van de functies die Richard 
uitoefende had hij indirect overgenomen of in ieder geval te 
danken aan zijn schoonvader, Michiel Henrickszoon Hane-
graeff. Richard had hem wellicht niet eens gekend. Michiel 
Hanegraeff overleed al in 1524. Hij stamde uit een geslacht 
dat al in het begin van de vijftiende eeuw in Eindhoven woon-
de en daar bezittingen had. Michiel zelf was er schepen in 
1492 en 1494. Aanvankelijk komen de leden van dat geslacht, 
inclusief Michiel voor onder een matroniem dat teruggaat op 
de vrouwsnaam Sophia: Fykens. In het voorgeslacht van Mi-
chiel Henrickszoon Fykens komt in de vijftiende eeuw echter 
de naam Haengreve al voor. Het is bijzonder opmerkelijk dat 
vervolgens vanaf het begin van de zestiende eeuw die naam 
Haengrave in verschillende vormen (Hanegraeff, Haengreve) 
als achternaam gevoerd gaat worden. Michiel Henrick Haene-
graeff komt tussen 1521 en 1524 voor als leenman in het leen-
hof van Cranendonk. In 1524 was hij stadhouder van datzelfde 
leenhof en drossaard van het land van Cranendonk. In 1516 
was hij schout van Eindhoven en Woensel. Die functies had hij 
te danken aan zijn vrouw, Johanna van Horne of liever: aan de 
familie van zijn vrouw. Na zijn dood hertrouwde Johanna met 
Daniel Godschalckszoon van Gerwen en ook deze tweede 
echtgenoot bekleedde een aantal van de genoemde functies, 
onder meer rentmeester en drossaard van Cranendonk.11

Walburg van Manderscheid

Met Michiel Henrickszoon Hanegraeff komen we indirect op-
nieuw bij een Walburg uit. Michiel trouwde in 1509 met Johan-
na van Horne, bastaarddochter van Jacob II, graaf van Horne. 
Waarom noemden Michiels Hanegraeff en zijn vrouw Johanna 
van Horne hun (waarschijnlijk oudste) dochter Walburg? Wan-
neer Michiel en Johanna in 1509 trouwen schenkt Walburg van 
Manderscheid Michiel van Eyndhoven Henricxsen die onse 
lieve natuerliche nichte Joffer Joanna van Hoern tot sijnre 
echte huijsvrouwe genomen heeft een jaarlijkse rente van 
twaalf Philipsgulden uit de opbrengst van haar tollen op de 
Maas tussen Maastricht en Venlo. Walburg van Manderscheid 
was een dochter van Koenraad, graaf van Manderscheid en 
Walburg van Horne. Zij was geboren in 1468 en trouwde in 
1487 met Willem, graaf van Neuenahr (Nieuwenaer). Na diens 
overlijden trouwde zij met Frederik van Egmond, graaf van 
Buren (1440-1521). Haar moeder was Walburg van Horne, een 
zuster van Jacob II, graaf van Horne, de natuurlijke vader van 
Johanna. Johanna was dus inderdaad haar volle, zij het natuur-
lijke nicht. Jacob II, graaf van Horne had in 1482 de heerlijkheid 
Cranendonk aan Frederik van Egmond verkocht. We mogen 
gerust stellen dat Walburg van Manderscheid een bijzondere 
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voorliefde voor haar natuurlijke nicht had, want op 25 febru-
ari 1521 ontving Michiel Henrickszoon, drossaard van Cra-
nendonk het land, slot, de stad, dorpen en heerlijkheden van 
Cranendonk, Eindhoven, Zoerendonk, Maarheeze en Budel, 
die Walburg van Manderscheid in tocht bezat na de dood van 
Frederik van Egmond, om die voor haar te beheren. Mr. dr. L. 
de Gou spreekt in zijn artikel in De Nederlandsche Leeuw uit 
1967 het vermoeden uit dat van de zes kinderen van Michiel 
Hanegraeff en Johanna van Horne de oudste zoon naar haar 
vader Jacob van Horne genoemd werd en de oudste dochter 
Walburg naar haar tante Walburg van Horne.12 Dat is niet juist. 
Jacob Hanegraeff was niet de oudste zoon van het echtpaar. 
Dat was Henrick Michielszoon, die in 1524 na de dood van 
zijn vader met goederen in Stratum en Eersel beleend werd. 
Dochter Walburg was waarschijnlijk wel de oudste dochter.

Walburg van Horne

Walburg van Horne was een zuster van Jacob II, graaf van 
Horne. Walburg Hanegraeff werd indirect, dat wil zeggen via 
Walburg van Manderscheid, ook naar haar oudtante Walburg 
van Horne vernoemd. Van Jacob II, graaf van Horne zijn twee 
natuurlijke kinderen bekend, Jan van Horne en Johanna van 
Horne. In een artikel in het Jaarboek van het Centraal Bureau 
voor Genealogie 1965 wordt met name de afstamming van 
Jan (Johan) van Horne behandeld. Daarin wordt in de con-
clusie de wens uitgesproken: dat nog eens een authentieke 
akte gevonden wordt, waaruit het bestaan van een Johan, 
bastaardzoon van graaf Jacob II blijkt is niet uitgesloten. 
Ook lijkt het niet onmogelijk, dat zijn zuster Johanna, non te 
Weert, enig spoor heeft achtergelaten.13 Op dit artikel werd 
gereageerd in De Nederlandsche Leeuw 1967 door mr. dr. L. 
de Gou in het hiervoor al genoemde artikel getiteld Johanna 
van Horne. Hierin wordt ruimschoots tegemoet gekomen 
aan de eerder uitgesproken wens, middels akten uit het Oud 
Rechterlijk Archief van Eindhoven, waarin Johanna van Horne, 
haar beide echtgenoten en haar kinderen voorkomen. Dat Jo-

hanna eerder non geweest was te Weert was een conclusie uit 
het eerdergenoemde artikel in het Jaarboek. Die bewering is 
gebaseerd op een verklaring afgelegd voor notaris J.A. Wten-
waell te Utrecht, op 30 augustus 1602, door de toen 40-jarige 
Maria van Hardenbrouck, religieuse in het klooster van Sint 
Servaas te Utrecht, dat zij in de jaren 1590 en 1591 haar tante 
Theodorica van Deudecom, vrouw van Gijsbert van Harden-
brouck had horen beweren dat zij in haar jonge jaren in het 
stift voor adellijke joffers van Thorn, dat in het graafschap 
Horne stond, verbleven had en dat zij aldaer zeer wel gekend 
had een joffer genaemt Johanna van Horne, wesende een Na-
tuerlycke dochter van Graeff Jacob van Horne, welcke Joffer 
zij oock seyde gehadt te hebben eenen broeder genaemt Jo-
han van Horne … Wijnaendts van Resandt achtte het uitgeslo-
ten dat een bastaarddochter in het adellijk Stift van Thorn op-
genomen was geweest en liet het woordje aldaer terugslaan 
op in het Graeffschap van Hoorn. Hij achtte het eerder aan-
nemelijk dat de bastaarddochter Johanna van Horne gelijk te 
stellen was met de Johanna de Hornes, abdis van het klooster 
te Weert, omdat de graven van Horne met dat klooster (Maria 
Wijngaard) een innige band hadden. Behalve dat het, mijns in-
ziens, niet uit te sluiten valt dat een bastaarddochter van de 
graaf van Horne als kind opgenomen werd in het klooster te 
Thorn om daar opgevoed te worden, is het, als Theodorica van 
Deudecom alleen maar een Johanna van Horne, bastaarddoch-
ter van de graaf van Horne wonende in het Graeffschap van 
Hoorn gekend had, niet meer nodig die Johanna als nog aan 
een klooster te koppelen, als daar geen verdere aanwijzingen 
voor zijn. Of Johanna vóór haar huwelijk nu wel of niet non ge-
weest was, het staat vast dat zij een natuurlijke dochter van 
Jacob II graaf van Horne was. Voor de schrijver van het artikel 
in De Nederlandsche Leeuw 1967 was een bijkomend bewijs de 
tekening van de verloren gegane zerk waaronder Johanna van 
Horne en haar tweede man Daniel van Gerwen begraven lagen 
in de zerk van Tongelre onder Eindhoven.

5. Handtekening van Walburg van Manderscheidt onder 
een verklaring uit 1522 dat de rector van het Sint Geer-
truidsklooster te ’s-Hertogenbosch een aantal stukken 
in bewaring heeft genomen ten behoeve van Walburg van 
Manderscheidt en haar stiefzoon Floris van Egmond (NA, 
Nassause Domeinraad [tg.1.09.06] inv.nr. 436) 6. Ingekrast wapenschild Van Horne in de omlijsting van 

de oorspronkelijke poort van het kasteel Horne (ontleend 
aan: J. J.F.W. van Agt, Het kasteel van Horn, in Bulletin en 
Nieuws-Bulletin KNOB 1964, p. 1-31)
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Deze tekening geeft het wapen van Johanna: drie jachthoorns 
waar overheen een rechter schuinbalk. De drie hoorns komen 
voor in het wapen Van Horne. Daarnaast geeft het handschrift 
een tekening van het moederlijke wapen: een schild beladen 
met Franse lelies, dat het wapen zou zijn van de adellijke familie 
Van Kerckem.14 Zou Johanna ook haar moeder vernoemd heb-
ben? Behalve een dochter Walburg en een dochter Elsbene (zij 
was de jongste) hadden Johanna en Michiel ook nog een dochter 
Margriet ... De naam Elsbene kwam uit de familie van Michiel: hij 
had een zuster Elsbene en zijn grootmoeder heette Elsbene.
Jacob II, graaf van Horne was geboren omstreeks 1450 als 
zoon van Jacob I graaf van Horne en Johanna van Meurs. 
Graaf Jacob I van Horne was in 1450 rijksgraaf van het Heili-
ge Roomse Rijk geworden, nadat hij eerst op bedevaart naar 
Jeruzalem was geweest, waar hij tot ridder geslagen was. In 
1460 kocht Jacob I de heerlijkheid Cranendonk en Eindhoven. 
Hij trad rond 1470, nadat hij afstand gedaan had van zijn graaf-
schap ten behoeve van zijn zoon Jacob, in als minderbroeder 
in het door hem gestichte Recollectenklooster te Weert.15 Ja-
cob I van Horne stierf op 2 mei 1488:
Overleden is de eerbiedwaardige vader broeder Jacobus van 
Horne [priester] eens van dit land van Horne de vermaarde 
graaf en van dit klooster de vrome stichter, later minderbroe-
der van de observantie, op de 2e dag van de maand mei van 
het jaar Onzes Heren 1488 [begraven voor het hoogaltaar].16

Jacob II kwam onder het regentschap van zijn oom Vincent 
van Meurs te staan. Jacob II was graaf van Horne, heer van Al-
tena, waarmee hij beleend werd in 1469 en heer van Cranen-
donk, Weert en Wessem, waarmee hij in 1481 beleend werd. In 
1482 raakte hij betrokken in een oorlog met de Van der Mar-
cks tot Aremberg, veroorzaakt door het feit dat zijn broer, Jo-
hannes van Horne benoemd werd tot Prins-bisschop van Luik.

Deze oorlog duurde tot 1492. Jacob II zat tussen 1488 en 1490 
gevangen te Brugge. De oorlog kostte zoveel geld dat Jacob 
zich al in 1484 gedwongen zag de heerlijkheid Cranendonk 
te verkopen aan Frederik van Egmond, graaf van Buren en in 
1485 het graafschap Horne aan zijn oom Vincent van Meurs. 
Zijn broer Johannes, de Prins-bisschop van Luik kocht het 
graafschap Horne in 1495 echter terug en beheerde het tot-
dat graaf Jacob III meerderjarig was. Over de overlijdensda-
tum van Jacob II van Horne bestaat geen eenduidigheid. 
Volgens het Liber recommandationis conventus Wethensis 
overleed hij op 8 december 1500 en werd hij begraven in het 
Minderbroedersklooster te Weert:
A.D. 1500, die 8 Decembris obiit generosus et inclytus comes 
D[omi]n[u]s Jacobus de Horne, filius primogenitus fundatoris 
nostri conventus, parentis sui in haerediis et virtutibus suc-
cessor, qui ob singularem devotionem in habitu nostri Ordinis, 
ante summum altare in tumba suo Patri Fratri Jacobo conse-
pultus est; cuius anima requiescat in pace.17 Oudere literatuur 
noemt echter 8 oktober 1530 als zijn overlijdensdatum.18

Hij was twee keer getrouwd geweest en liet behalve de twee 
genoemde onwettige kinderen, vier wettige kinderen na.19 Bij 
zijn wettige kinderen was geen Walburg.

De moeder van Jacob II van Horne, Johanna van Meurs overleed 
jong. Het is bijzonder dat er van haar een zogenaamde memo-
rietafel bewaard gebleven was. Nu rest van dit herdenkings-
schilderij nog slechts een foto: de tafel zelf is in de Tweede 
Wereldoorlog verloren gegaan. De memorietafel is uitgebreid 
beschreven.20 In het randschrift op de lijst stond vermeld:
Int iair ons heren MCCCCLXCI des anderen daighs inden aprill 
starff toe Woiric / hem die hoigebaren vrouwe Johanna doch-
ter greve[n] frederycks van moirse / irste grevinne toe hoirne 
vrouwe toe altena toe montegys, toe torterlhem ende toe cra-
nendonck hier begrave wes siele moet ruhen in vreden ame[n]. 

Johanna van Meurs stierf op 2 april 1461 te Woudrichem en 
werd begraven in de kloosterkerk van Sint Elisabethsdal te 
Nunhem, een gehucht in de buurt van het kasteel van Horne. 
In de vier hoeken van de memorietafel stonden de wapens 
geschilderd van de vier kwartieren van Johanna:, Meurs-Saar-
werden, Saarwerden, Kleef-Mark en Gulik-Berg-Limburg.
Op het schilderij waren behalve Johanna zelf en haar man 
graaf Jacob I van Horne, acht kinderen afgebeeld, vijf zonen 
en drie dochters. Van deze acht kinderen zijn twee zonen 
jong overleden. Bij zoon Jacob, die zijn vader omstreeks 1470 
opvolgde als Jacob II graaf van Horne is het alliantiewapen 
Van Horne-Würtemberg afgebeeld, naar zijn eerste vrouw 
Philipote van Würtemberg. Aan de kant van gravin Johanna 
stonden drie dochters afgebeeld: De middelste van hen was 
Walburg, die trouwde met Kuno (Koenraad) II, graaf van Man-
derscheid. Het bij haar afgebeelde alliantiewapen was Van 
Manderscheid-van Horne.
Ook in het Liber Recommendationis van het Minderbroeders-

7. Het gezin van Jacob I, graaf van Horne en Johanna van Meurs, afge-
beeld op de memorietafel ter nagedachtenis aan Johanna van Meurs. 
Tweede van rechts: Walburg van Horne, gehuwd met Kuno II, graaf van 
Manderscheid, met aan haar voeten het alliantiewapen Van Mander-
scheid/van Horne. De memorietafel is tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verloren gegaan. Bron: Gemeente Archief Weert, object 1429, gepubli-
ceerd in: ‘Weert, het verleden van een stad’, p. 66; afbeelding ontleend 
aan de website: Europeana Collections.
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klooster te Weert staat het overlijden van Johanna aangete-
kend, op 2 april:
Obiit generosa en inclita Domina Johanna de Moers, Comitissa 
de Hoerne, prima fundatrix hujus conventus et aliorum conven-
tium singularissima benefactrix. Quae obiit A.D. MCCCCLXI 2a 
aprilis in Workum. Dat Johanna hier prima fundatrix hujus con-
ventus, de eerste stichteres van dit klooster genoemd wordt 
is niet vreemd: op haar sterfbed of in ieder geval op het laatst 
van haar leven had zij de wens geuit dat haar echtgenoot, Jacob 
I van Horne een klooster zou stichten. Jacob voerde die wens 
met grote voortvarendheid uit, want reeds in 1462 werd de 
kerk van het Minderbroedersklooster te Weert ingewijd. Het 
klooster werd gesticht op de plaats van de oude burcht van de 
graven van Horne te Weert, de Aldeborgh. De graven van Hor-
ne hadden recentelijk te Weert een nieuw kasteel gesticht, 
de Nije borgh, met de bouw waarvan begonnen werd in 1455. 
Volgens de schrijver van het artikel over de memorietafel van 
gravin Johanna staat op deze memorietafel rechtsboven de 
pas gebouwde Nijeborgh met nog een deel van de Aldeborgh, 
de oude burcht van de graven van Horne, waar Jacob I geboren 
was. Linksboven stond een, volgens kenners zeer natuurge-
trouwe, afbeelding van het kasteel van Horne.

De ouders van Johanna van Meurs waren Frederik IV (Walra-
ven) van Meurs (overleden op 11 juli 1448) en Engelberta (ook 
wel: Engelbrecht en sommigen noemen haar Beatrix Engel-
berta) van Kleef-Mark (overleden op 7 december 1458). Zij 
stichtten op 25 januari 1446 het Carmelietenklooster van 
Meurs. Frederik IV was graaf van het graafschap Meurs in 
Nederrijn-Westfalen, dat de stad Meurs, de stad Krefeld en 
het kasteel Krakau omvatte. Frederik was tevens graaf van 
Saarwerden en heer van Baer en Lathum. Hij was ridder in de 
Orde van het Gulden Vlies. Hij werd begraven te Keulen.

In het gezin van Frederik IV van Meurs en Engelberta van 
Kleef vinden we behalve Johanna ook een dochter Walburg, 
Walburg van Meurs. Zij was erfdochter van Baer en trouwde 
op 22 januari 1437 met Willem, heer van Egmond, een zoon van 
Jan, graaf van Egmond en Maria van Arkel. Hij was geboren in 
1412. Hij verwierf uit de nalatenschap in deling met zijn broer 
Arnold Egmond, Leerdam, Schoonderwoerd en Haastrecht 
en in 1751 IJsselstein. In 1473 was hij stadhouder van Gelre. 
Hij werd door Karel de Stoute in Gelre tot ridder van het Gul-
den Vlies geslagen. Hij overleed te Grave op 19 oktober 1483 
en werd daar ook begraven. Walburg van Meurs overleed te 
’s-Gravenhage in 1459.
Walburg van Meurs heeft haar voornaam in ruime mate door-
gegeven. Zij had in de eerste plaats een dochter die Walburg 
heette, Walburg van Egmond. Daarnaast werden twee klein-
dochters naar haar vernoemd: Walburg van Bronckhorst 
en Walburg van Egmond. Maar ook twee nichtjes, Walburg 
van Horne, dochter van haar zuster Johanna en Walburg van 
Meurs, dochter van haar broer Vincent werden naar haar ver-
noemd. Tenslotte is er nog een achterkleindochter van haar 
bekend die de naam Walburg kreeg: Walburg van Egmond, 
dochter van haar kleinzoon Floris van Egmond. Zij behoren 
tot de zijlijnen en sommigen van hen komen in het tweede 
deel van dit artikel aan de orde. Nu eerst de grootmoeder van 
Walburg van Meurs, naar wie zij vernoemd werd, Walburg van 
Saarwerden.

9. Frederik IV, graaf van Meurs afgebeeld in het Wapen- en Statuten-
boek van de Orde van het Gulden Vlies (Koninklijke Bibliotheek, Den 
Haag, 76 E 10, f. 51).

8. Het zegel van Jacob I, graaf van Horne, zoals dat hangt 
aan een oorkonde uit 1453, waarin hij de bezittingen van het 
klooster der ‘susteren van der derden Regulen Sinte Fran-
ciscus orden’ bevestigt. (Gemeente Archief Weert OA, inv.
nr. 2734, foto J. Biemans, ontleend aan: Ruud van den Berg. 
‘Nederweert aan de vooravond van de Tachtigjarige Oor-
log. Een analyse van de kroniek van Maria Luyten uit Weert 
(1442-1570)’, in: ‘Nederweerts verleden’, deel III (1989) ‘Door-
sneden land’, p. 31-74).
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Frederik IV van Meurs vernoemde één van zijn dochters naar 
zijn moeder Walburg van Saarwerden. Haar broer, Frederik 
van Saarwerden was aartsbisschop van Keulen tussen 1370 
en 1414. Hij werd als zodanig op 13 november 1370 door paus 
Urbanus V bevestigd, op 22-jarige leeftijd. Dat hij in 1370 22 
jaar oud was betekent dat hij rond 1348 geboren was. Zijn 
zuster Walburg zal dus ook rond die tijd geboren zijn, dat 
wil zeggen nog ruim tijdens het leven van de grootmoeder 
naar wie zij vernoemd werd, Walburg van Horburg, die pas in 
1362 haar testament maakte. Op 10 september 1376 geeft de 
aartsbisschop van Keulen, Frederik van Saarwerden, zijn zus-
ter Walburgis, echtgenote van graaf Frederik van Meurs een 
gift van 4000 goudguldens ter gelegenheid van hun huwelijk. 
De vader van Walburg en Frederik, Johan, graaf van Saarwer-
den staat borg. Op 14 augustus 1379 geeft Frederik van Meurs 
een kwitantie af voor de betaling van de 4000 goudguldens.21 
Door het huwelijk van Walburg van Saarwerden met Frederik 

III van Meurs rond 10 september 1376, kwam het graafschap 
Saarwerden in handen van de graven van Meurs. Frederik III 
van Meurs erfde in 1380 ook de heerlijkeid Baer in Gelre. Wal-
burg van Saarwerden overleed op 23 oktober 1418.22 Haar man 
Frederik III graaf van Meurs en heer van Baer en Lathum over-
leed ook circa 1418. Hij testeerde op 12 mei 1417.23 De numme-
ring van de opeenvolgende graven van Meurs is onduidelijk, 
Frederik III wordt soms ook Frederik II genoemd en Frederik 
IV ook wel Frederik III. Van Frederik III en Walburg van Saar-
werden zijn tien kinderen bekend. Walburg van Saarwerden 
had zowel een dochter als een kleindochter die haar voor-
naam kreeg. Zelf ontleende zij haar voornaam aan haar groot-
moeder, Walburg van Horburg.

De ouders van Walburg van Saarwerden waren Johan, graaf 
van Saarwerden en Clara van Vinstingen, of wel in het Frans, 
Clara de Fénétrange. Zij kregen op 11 oktober 1339 dispen-

11. Fragment van het zegel van Frederik IV, graaf 
van Meurs. Fragment randschrift: + S FREDERICI 
MOERS … Helmteken: wolfskop (GA, Archief van 
de Graven en Hertogen van Gelre, Graven van 
Zutphen (tg. 0001) inv.nr.757, 4 februari 1429).

12. Zegel van Frederik II graaf van Meurs, heer van Baer, 
de echtgenoot van Walburg van Saarwerden. 
Randschrift: *S MANIS: FREDERICI COMITIS D’MOERS. 
Voorstelling: schild met gearceerde dwarsbalk waarboven 
een gewende pothelm. Helmteken: gewende wolfskop. Sier-
lijst: tweepas, de lange zijden versierd met drie driehoeken 
(GA Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zut-
phen, [tg. 0001] inv. nr 370, 21 december 1383).

10. Saarburg aan de rivier de Saar, gezicht op de burcht en de stad in 1646 door Matthäus Merian.
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Adelheid van Vinstingen
trouwt voor 30-11-1335
Volmar von Lützelstein

Clara van Vinstingen (de Fénétrange)
trouwt (dispensatie 1-10-1339)
Johan I, graaf van Saarwerden

Walburg van Lutzelstein († v.23-3-1406)
trouwt voor 30-11-1335

Frederik von Geroldseck am Wasichen (Vogezen)
† na 13-10-1369

Walraven van Meurs († 1456)
tegenbisschop van Utrecht

bisschop van Munster

Walburg van Baer

trouwt (1479)
Diederick 

van Eyl
(† 1512)

Walburg Hanegraaff
tr.

Richard Coenen van Zegenwerp († 1583)

Walburg van Haren

Walburg Coenen
tr.

Pieter Mathijsen Quaackelaer

Walburg van Elsacker (* 1666)
tr. (1695)

Peter van der Linde (Verlinde)

Walburg van Saarwerden († 1418)
trouwt (circa 1376)

Frederik III, graaf van Meurs 
(† circa 1420)

Frederik IV, graaf van Meurs († 1448)
trouwt

Engelberta van Kleef-Mark († 1458)

drie bastaardzonen, onder wie 
Diederik van Meurs († voor 1478)

trouwt (1459)
Elisabeth van Bockhoven († 1499)

Johanna van Meurs († 1461)
trouwt (HV 1448)

Jacob I, graaf van Horne († 1488)

Walburg van Meurs († 1459)
trouwt (1437)

Willem, graaf van Egmond (1412-1483)

Jacob II
graaf van Horne († 1500)

buitenechtelijke relatie met
N.N.

van Kerkem

Walburg 
van Horne

(† circa 1476)
trouwt

Koenraad II
graaf van Manderscheid

(† 1489)

Frederik
van Egmond

(circa 1440 -1521)
trouwt (1) (1471)

Aleid 
van Culemborg

(† 1471)

Jan
van Egmond
(1438-1516)

trouwt
Magdalena

van Weerdenburg
(† 1538)

Johanna van Horne († 1558)
tr. (1509

Michiel Hendricksz. Hanegraaff († 1524)

Walburg van Manderscheid († 1527)
tr.(1) (1485)

Willem, graaf van Neuenahr (Nieuwenaar) († 1497)
Floris van Egmond † 1539

tr. 1500
Margaretha van Bergen (van Glymes)

tr. (2) (1502)

Anna van Nieuwenaar († 1535)
tr. (1508)

Walraven van Brederode (1462-1531)

Willem van Nieuwenaar
tr. (1518)

Anna van Wied

Margriet Coenen
tr.

Adam van Haren

Christiaan Coenen van Zegenwerp († 1603)
tr.

Margriet Monckaerts († 1641)

Walburg van Brederode (1512-1567)
tr. (1530)

Arnold II van Bentheim († 1553)

Balthasar van Brederode
tr.

N.N.

Jan Coenen († circa 1639)
tr. (1)

Petronella Bollaert

Geertruyd de Witte (1590-1646)

Petronella Coenen (1628-1679)
tr. (1651)

Jan van Elsacker (1614-1667)

tr. (2)
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Ulrich van Vinstingen-Brackenkopf
trouwt

Marie d’Aspremont († 1388)

Walburg Maria Cirksena
(1612-1613)

Walburg van Vinstingen
trouwt (1366)

Hendrik IV van Blamont

Walburg van Saarwerden († 1418)
trouwt (circa 1376)

Frederik III, graaf van Meurs 
(† circa 1420)

Walburg van Meurs († 1453)
trouwt (1414)

Jan van Loon-Heinsberg († 1443)

Walburg van Blamont

Johanna van Meurs († 1461)
trouwt (HV 1448)

Jacob I, graaf van Horne († 1488)

Walburg van Meurs († 1459)
trouwt (1437)

Willem, graaf van Egmond (1412-1483)

Vincent graaf van Meurs († 1499)
trouwt (1438)

Anna van Simmern-Zweibrücken

Frederik
van Egmond

(circa 1440 -1521)
trouwt (1) (1471)

Aleid 
van Culemborg

(† 1471)

Jan
van Egmond
(1438-1516)

trouwt
Magdalena

van Weerdenburg
(† 1538)

Walburg
van Egmond

non te Renkum

Elisabeth
van Egmond

(† 1539)
trouwt (1457)

Gijsbert
van Bronckhorst
(† voor mei 1490)

Elisabeth
van Meurs

(1442-1493)
trouwt (1456)

Oswald I
van Bergh

(1442-1506)

Walburg
van Meurs

(† circa 1472)
trouwt (1) 1453)

Philippe 
van Croy
(† 1482)

Walburg van Egmond
(1489-1529)

tr. (1506)
Willem van Nassau (‘de Rijke’) (1487-1559)

Walburg van Bronckhorst
(† 1522)

tr. (1489)
Simon van Lippe (1471-1536)

Walburg van Bergh
(1485-1547)

tr. (1495)
Hendrik V van Wisch († 1514)

Anna van Egmond
tr. (1)

Joseph de Montmorency

Walburg van Egmond
tr. (1523)

Robert II van der Marck († 1536)

Balthasar van Brederode
tr.

N.N.

Everwijn III van Bentheim († 1562)
tr.

Anna van Tecklenburg († 1582)

Agnes van Bentheim († 1589)
tr.

Johan II van Rietberg Arnsberg († 1562)

Walburg van Brederode

Walburg van Bentheim (1555-1628)
tr. (1576)

Herman I van Wied (1545-1591)

Walburg van Rietberg Arnsberg (1562-1585)
tr. (1581)

Enno Cirksena van Ostfriesland (1563-1625)

Sabine Catharina Cirksena, gravin van Rietberge en Esens
tr.

Johan III Cirksena (1566-1625)

tr. (1)
1546

Walburg van Nieuwenaar 1522-1600
tr. (2)

Adolf van Nieuwenaar († 1589)

Philips de Montmorency
graaf van Horne
circa 1524-1568
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satie voor hun huwelijk, wegens verwantschap in de vierde 
graad. Clara van Vinstingen was op haar beurt een dochter 
van Hendrik I (de oudere) van Vinstingen, heer in Finstingen 
(Vinstingen) en Falkenberg (Faucquemont) en van Walburg 
van Horburg. Hendrik I van Vinstingen en Walburg van Hor-
burg waren vóór 31 mei 1319 getrouwd. Hendrik I van Vinstin-
gen overleed op 7 september 1335.24 Fénétrange (Vinstingen 
of Finstingen in het Nederlands) is een plaatsje in het uiterste 
noord-oosten van Frankrijk aan de rivier de Saar gelegen. Het 
ligt even ten noorden van Saarburg (Sarrebourg). Horburg 
(Horbourg-Wihr) is nog kleiner en ligt een stuk zuidelijker in 
de Elzas, juist ten oosten van Colmar.

Walburg van Horburg moet betrekkelijk oud geworden zijn 
want zij maakte pas op 25 september 1362 haar testament25 
en werd in hetzelfde jaar 1362 begraven in het klooster van de 
Franciscanen te Saarburg.26 Walburg was een dochter van Bur-
chard I heer van Horburg en Adelheid von Freiburg. Burchard 
van Horburg was landrichter in de Opper-Elzas tussen 1270 en 
1306 en overleed op 25 mei 1315. Adelheid von Freiburg over-
leed reeds op 17 januari 1300. Zij was in een eerder huwelijk 
getrouwd geweest met Godfried, graaf van Habsburg-Laufen-
burg. Walburg van Horburg moet dus geboren zijn vóór 1300.27 
Van Walburg van Horburg zijn vijf broers en zusters bekend. Zij 
bracht ook de naam Burchard in de familie van Vinstingen (De 
Fénétrange). Behalve een zoon Burchard van Vinstingen had 
zij ook een zoon Ulrich van Vinstingen-Brackenkopf en Falken-
berg, die in 1334 landvoogd in de Elzas was. Hij trouwde met 
Marie d’Aspremont, die overleed op 10 september 1380.

Walburg van Horburg is de oudstbekende met de naam Wal-
burg. Behalve de naar haar vernoemde kleindochter Walburg 
van Saarwerden had zij twee andere kleindochters die haar 
voornaam erfden: Walburg von Lutzelstein, een dochter van 
Adelheid van Vinstingen en Volmar van Lutzelstein, die met 
Frederik von Geroldseck am Wasichen trouwde en Walburg 
van Vinstingen-Falkenberg, een dochter van bovengenoem-
de Ulrich van Vinstingen-Brackenkopf en Marie d’Aspremont. 
Laatstgenoemde Walburg trouwde met Hendrik IV van Bla-

mont en kreeg een dochter Walburg van Blamont. Eveneens 
een achterkleindochter van Walburg van Horburg was Wal-
burg van Meurs, een dochter van Frederik III, graaf van Meurs 
en Walburg van Saarwerden. Zij trouwde in 1414 met Jan III 
graaf van Loon, heer van Heinsberg en Löwenberg.28

De andere kleindochter van Walburg van Saarwerden, die 
ook Walburg van Meurs heette en getrouwd was met Willem, 
graaf van Egmond  had een naar haar zelf vernoemde dochter 
Walburg van Egmond, die non was in het Onze-Lieve-Vrou-
weklooster van de Augustijner Orde te Renkum. Daarnaast 
kreeg Walburg van Meurs twee naar haar vernoemde klein-
dochters: Walburg van Bronckhorst-Borculo, een dochter van 
Elisabeth van Egmond en Gijsbert van Bronckhorst, heer van 
Borculo en landdrost van Zutphen in 1480. Zij trouwde op 27 
maart 1490 met Simon V van Lippe (overleden te Detmold 17 
september 1536, heer van Lippe (1511-1528) en later graaf van 
Lippe (1528-1536). Walburg van Bronckhorst-Borculo over-
leed op 21 december 1522.29 Ook Walburg van Egmond was 
een kleindochter van Walburg van Meurs. Zij was een dochter 
van Jan III graaf van Egmond en Magdalena van Weerdenburg 
en werd geboren op 29 oktober 1490. In mei 1506 trouwde zij 
te Koblenz met Willem van Nassau, later bijgenaamd de Rij-
ke. Hij zou in zijn tweede huwelijk, met Juliana van Stolberg 
in 1533 vader worden van Willem van Nassau (1533-1584), die 
later het prinsdom Orange erfde en daardoor prins van Oranje 
werd en tenslotte in de Nederlanden Willem de Zwijger werd 
genoemd. Walburg van Egmond overleed op de Dillenburg op 
7 maart 1529. Zij kreeg met Willem de Rijke twee dochters: 
Elisabeth van Nassau (1515-1523) en Magdalena van Nassau 
(1522-1567). Deze laatste trouwde in 1538 met Herman van 
Nieuwenaar, die we hierna nog zullen ontmoeten als de broer 
van Walburg van Nieuwenaar.
Naast de twee naar haar vernoemde kleindochters had Wal-
burg van Meurs ook twee nichtjes die naar haar vernoemd 
werden. De eerste heette ook Walburg van Meurs. Zij is de 
derde Walburg van Meurs in deze voornaamparenteel. Zij 
was een dochter van Vincent van Meurs en Anna van Sim-
mern-Zweibrücken. In 1453 trouwde zij met Philippe de Croy. 

13. Oorkonde waarin Walburg van Horburg, vrouwe tot Vinstingen (Walburg von Horburk, frowe zu Vinstingen) verklaart dat zij geen enkele vorde-
ring meer heeft in het plaatsje Barre (Bar). Zij heeft volgens de tekst haar zegel aan de oorkonde gehangen, maar tegenwoordig ontbreekt het zegel. 
De akte dateert van 5 september (zaterdag na Sint Mathias) 1344. (Archives Départementales de Meurthe et Moselle, Nancy, Trésor des Chartes I, 
Fénétrange I nr. 4).
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Zij overleed in 1482. Het andere nichtje was de eerder ge-
noemde Walburg van Horne, een dochter van Johanna van 
Meurs. Een andere dochter van Vincent van Meurs en Anna 
van Simmern-Zweibrücken was Elisabeth van Meurs. Zij 
maakte op 20 december 145630 huwelijkse voorwaarden 
met Oswald I van Bergh. Hun dochter, vernoemd naar Wal-
burg van Meurs was Walburg van Bergh. Over haar leven is 
het één en ander aan bijzonderheden bekend, voornamelijk 

uit de archieven van het Huis Bergh en uit het archief van de 
heren van Bronckhorst-Borculo en Wisch, beide berustend in 
het Gelders Archief en uit de collectie Van Limburg Stirum in 
het Nationaal Archief. Zij trouwde met Hendrik V van Wisch. 
Hendrik overleed al in 1514. Walburg pas in 1547. Walburg van 
Bergh was de jongste dochter van Oswald van Bergh en Elisa-
beth van Meurs. Oswald was heer van Bergh en werd in 1486 
door keizer Frederik III tot rijksgraaf van het Heilige Roomse 
Rijk verheven. Hij kocht tussen 1484 en 1486 de bezittingen 
van Henrick, heer van Homoet en Wisch, waaronder de halve 
heerlijkheid Wisch, gelegen bij het stadje Terborgh. Deze aan-
koop veroorzaakte moeilijkheden met de heren van Wisch die 
de andere helft van Wisch bezaten.
In 1495 werden deze moeilijkheden bijgelegd middels een 
akkoord, waarvan het huwelijkscontract van 16 januari 149531 
tussen Henrick, de enige zoon van Johan, heer van Wisch en 
Walburg de jongste dochter van Oswald van Bergh deel uit-
maakte. Walburg was op het moment dat zij uitgehuwelijkt 
werd nog maar tien jaar oud. Overeengekomen werd dat het 
huwelijk voltrokken zou worden als de bruid vijftien jaar zou 
zijn. Het kind kwam echter vanaf dat moment al in huis bij 
haar aanstaande schoonouders en werd dus verder door hen 
opgevoed. Op 29 maart 1498 verklaart de bruidegom, Hen-
rick van Wisch van zijn schoonvader de rente ontvangen te 
hebben over de 4000 Rijnse guldens, die hem beloofd waren 
als bruidsschat.32 Het is het begin van een reeks klaagzan-
gen door de familie Van Wisch over het niet nakomen van de 
verplichtingen uit het huwelijkscontract door de familie Van 
Bergh. In de brieven van Henrick van Wisch aan zijn schoon-
familie lezen we steeds dat Walburg geen behoorlijke uitzet 
meegekregen had, dat ze geen kleren had om aan te trekken 
en er steeds achterstand was in de betalingen inzake de ver-
plichtingen aangegaan in het huwelijkcontract. Toch ontving 
de familie Van Wisch regelmatig betalingen vanuit Bergh. 
Betalingen waarvoor kwitanties afgegeven werden. Het lijkt 
er op dat het echter nooit genoeg was en dat de familie Van 
Wisch de familie Van Bergh als een mooi melkkoetje zag. 
Want de bedragen waarom gevraagd werd waren ook nog 
eens aanzienlijk. Op 16 januari 1499 schrijft Henrick van Wisch 
aan zijn schoonvader dat zijn vrouw geen behoorlijke uitzet 
heeft meegekregen en verzoekt toezending daarvan. De 
graaf van Bergh antwoordt hem twee dagen later dat hij zijn 
jongste dochter hetzelfde wil geven als zijn dochter die met 
Frederik van Bronckhorst getrouwd was en dat, als hij daar 
niet tevreden mee is de zaak maar voorgelegd moet worden 
aan de wederzijdse vrienden.33 Henrick van Wisch antwoordt 
twee dagen later dat hij daarmee akkoord gaat, maar dat er 
vóór die uitspraak een goed kleed gestuurd moet worden. Op 
26 maart 1499 schrijft Henrick van Wisch dat hij graag op kor-
te termijn een bedrag van 100 gulden zou ontvangen voor een 
zijden tabbaard voor zijn vrouw en dat hij ook de toezending 
van de op 22 februari vervallen rente verwacht. Hij krijgt zijn 
zin, want op 14 september 1499 erkennen de heer en vrouwe 
van Wisch, de ouders van Henrick, 100 Rijnse gulden ontvan-
gen te hebben voor de uitzet en kleinodiën voor jonkvrouwe 

14. Walburg van Horburg, geknield en de handen gevouwen, herkenbaar 
door het wapenschild met de ster van Horburg, afgebeeld op de tombe 
van Hendrik de Fénétrange in de kerk van Fénétrange. Hendrik overleed 
op 7 september 1335 († Anno Domini M CCC XXXV in vigilia nativi[ta]
tis Beate Virginis obiit Dominus Hanric: [D]e Vinst[in]g[a]. Orate [pro] eo 
Devm.) (tekst volgens de tekening van Louis Benoit uit 1861). Foto: auteur.

Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 2  –  91 



Walburch.34 Bovendien erkennen zij nogmaals op 31 maart 
1501 300 Rijnse gulden voor de uitzet van Walburg ontvan-
gen te hebben via Jasper, heer van Culemborg.35 Op 30 april 
1502 heeft Henrick van Wisch nog eens 122 ½ goudguldens 
ontvangen wegens het huwelijkscontract, maar op 1 juli 1502 
schrijft hij opnieuw dat zijn vrouwe zich niet behoorlijk kan 
kleden en verzoekt hij om 200 goudguldens als korting op de 
nog verschuldigde uitzet. Op 24 maart 1504 heeft hij 40 phi-
lipsguldens ontvangen, maar op 13 juni 1504 schijft hij dat hij 
nu onmiddellijke betaling wenst omdat zijn vrouw, die op het 
punt staat te bevallen, geen behoorlijke kleding heeft. De 
graaf Van Bergh schrijft terug dat hij ziek is en dat hij pas over 
een paar weken zal antwoorden. Zo gaat het door en in 1510 
komt Walburg zelf aan het woord wanneer zij erkent via de 
rentmeester van haar broer, Willem van Bergh 24 philipsgul-
dens ontvangen te hebben in korting van haar nog verschul-
digde uitzet.36 Haar vader, graaf Oswald, was inmiddels over-
leden, in februari 1506.37 Haar moeder, Elisabeth van Meurs, 
overleed al eerder, vóór 29 januari 1495 te Keulen, waar zij 
in de kerk van de Predikheren begraven werd.38 De oudste 
zoon Willem had zijn vader opgevolgd als graaf van Bergh. De 
tweede zoon, Frederik van Bergh was heer van Hedel en Ulft 
en was kanunnik geweest te Keulen. Hij overleed in 1513 en 
had in 1511 een testament gemaakt waarin hij zijn neef Oswald 
van Bergh tot zijn universeel erfgenaam benoemde, eventu-
eel te vervangen door zijn twee oudste zusters Anna en Metta 
van Bergh, maar met volledige onterving van zijn zuster Wal-
burg.39 Toen Henrick van Wisch in 1514 overleed, bleef Wal-
burg achter met twee minderjarige kinderen: Joachim en Erm-
gard van Wisch. Henrick was nooit heer van Wisch geworden, 
want zijn vader Johan van Wisch had hem overleefd. Johan 
van Wisch overleed in 1517 en werd opgevolgd door zijn klein-
zoon Joachim van Wisch, onder voogdij van moeder Walburg. 
Joachim kon heel slechts overweg met de familie van zijn 
moeder. Die moeilijkheden waren waarschijnlijk gedeeltelijk 
een erfenis uit het verleden, maar werden mede veroorzaakt 
door het bovengenoemde testament van Frederik van Bergh, 
waarbij Walburg van Bergh van diens erfenis werd uitgeslo-
ten. In 1520/152140 werden wel overeenkomsten gesloten over 
deze erfenis, maar nog in 1545 en 1562 werden er ook nog pro-
cessen over gevoerd.41 De onenigheid laaide zo hoog op dat in 
1528 het huis te Wisch van de familie Van Bergh ingenomen 
en verbrand werd, wat er weer toe leidde dat hertog Karel 
van Gelre het stadje Terborgh innam en op kasteel de Wilden-
borch te Vorden, dat ook tot het bezit van Joachim van Wisch 
behoorde, een vaste bezetting plaatste en de verdedigings-
werken liet slopen. Joachim overleed in 1541 zonder wettige 
kinderen na te laten. Hij had in 1537 een onvoltooid testament 
opgemaakt, waarin hij zijn moeder Walburg onterfde. Uit dat-
gene wat over het leven van Walburg bekend is, krijgt men 
niet de indruk dat het een gelukkig leven is geweest.

Walburg van Egmond, de derde vrouw van deze naam in deze 
voornaampartenteel was een dochter van Floris van Egmond 
en Margaretha van Glymes (van Bergen ) en daarmee een ach-

terkleindochter van Walburg van Meurs. Floris van Egmond, 
die een zoon was van Frederik van Egmond en Aleid van Culem-
borg, heeft zijn dochter Walburg waarschijnlijk vernoemd naar 
zijn stiefmoeder, Walburg van Manderscheid. In een akte uit het 
Archief van de Nassause Domeinraad uit 1522 komen Walburg 
van Manderscheid en haar stiefzoon Floris van Egmond samen 
voor.42 De rector van het Sint Geertruidsklooster te ’s-Herto-
genbosch en Walburg van Manderscheid verklaren hierin dat 
eerstgenoemde een aantal hierin genoemde stukken in bewa-
ring heeft genomen ten behoeve van Walburg van Manderscheid 
en haar stiefzoon Floris van Egmond. Deze Walburg van Egmond 
trouwde met Robert II van der Marck en overleed in 1547.

Walburg van Baer was een kleindochter van Walraven van 
Meurs, die zelf een zoon was van Frederik III, graaf van Meurs 
en Walburg van Saarwerden. Walraven van Meurs was heer 
van Baer, een heerlijkheid in Gelre, die het geslacht Van Meurs 
al in de veertiende eeuw was toegevallen door vererving. 
Walraven bewoonde jarenlang het kasteel van Baer. Hij was 

15. Het zegel van Walburg van Bergh, vrouwe van Wisch, aan een 
charter van 2 november 1545. Met het alliantiewapen: heraldisch 
links Van Bergh, rechts Van Wisch. Helmtekens: Wisch: twee paar-
denbenen, Van Bergh: helm met kroon en vlucht.( GA, Archief van 
de Sint Martinuskerk te Etten [tg. 0845] inv.nr. 5, 2 november 1545).

16. Handtekening Walburch van Walburg van Bergh, 
vrouwe van Wisch, onder de pliek van hetzelfde 
charter.( GA, Archief van de Sint Martinuskerk te 
Etten (tg. 0845) inv.nr. 5).
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geestelijke. In de strijd om de opvolging van Frederik van 
Blankenheim als bisschop van Utrecht, welke strijd bekend 
staat als het Utrechts Schisma, was Walraven van Meurs als 
tegenbisschop de tegenstander van Rudolf van Diepholt. 
Laatstgenoemde werd in 1432 door Rome officieel als bis-
schop benoemd, maar Walraven van Meurs gaf pas in 1449 
zijn claim op. In 1450 werd hij bisschop van Munster. Toen hij 
in 1456 overleed liet hij drie bastaardzonen na, onder wie Die-
derik van Meurs, die steeds Diederik van Baer genoemd werd. 
Deze Diederik trouwde in 1459 met Elisabeth van Bockhoven. 
Hij woonde in het land van Horne, waar hij drossaerd was. 
Diederik van Baer en Elisabeth van Bockhoven werden de 
stamouders van het Brabantse geslacht Van Baar. Van de kin-
deren van Diederik van Baer was Walburg van Baer de oudste 
dochter. Zij trouwde rond 1479 met Diederik van Eyll.43

Walburg van Manderscheid had behalve een stiefkleindoch-
ter en een achternichtje van haar lieve natuerlicke nichte die 
beiden naar haar genoemd werden, ook twee kleindochters 
uit haar eerste huwelijk, die haar voornaam erfden: Walburg 
van Brederode, die leefde van 1512 tot 1567 en in 1530 en 
trouwde met Arnold van Bentheim. Hij overleed in 1553.44 Wal-
burg was een dochter van Walraven van Brederode en Anna 
van Nieuwenaar (Neuenahr), de laatste een dochter van Wal-
burg van Manderscheid uit haar eerste huwelijk met Willem 
van Nieuwenaar (Neuenahr).

Walburg van Brederode en Arnold van Bentheim hadden een 
dochter Agnes van Bentheim, die trouwde met Johan II van 
Rietberg-Arnsberg. Uit dat huwelijk stamt: Walburg van Riet-
berg-Arnsberg. Zij trouwde in 1581 met Enno van Ostfriesland 
(1563-1625). Walburg werd niet oud, zij overleed al in 1586. 
Hun dochter Sabine Catherina, gravin van Rietberg trouwde 
met Johan III Cirksena (1566-1625). Zij hadden in 1612/1613 
een dochter: Walburg Maria Cirksena.45 Een andere kleindoch-
ter van Walburg van Brederode, die ook naar haar vernoemd 
werd, was een dochter van haar zoon Everwijn II van Bent-
heim en Anna van Tecklenburg: Walburg van Bentheim. Zij was 
geboren in 1555 en overleed in 1628. Zij trouwde in 1576 met 
Herman I van Wied (1545-1591). Van deze Walburg is ook haar 
handtekening bewaard gebleven, zij het in een volstrekt on-
leesbaar handschrift, onder een slecht leesbare brief uit 1604 
in het archief van de Heren en Graven van Culemborg.46 Wal-
burg was toen gravin-weduwe Van Wied.

Tenslotte de laatste Walburg, die ook een kleindochter van 
Walburg van Manderscheid en Willem van Nieuwenaar was: 
Walburg van Nieuwenaar. (Anna) Walburgis van Neuenahr 
(Nieuwenaar in het Nederlands) werd geboren in 152247 in 
het stadje Meurs, als dochter van Willem II van Neuenahr en 
Anna von Wied en was daarmee een kleindochter van boven-
genoemde Walburg van Manderscheid, die in eerste huwelijk 
in 1487 getrouwd was met Willem I, graaf van Neuenahr. Wil-
lem II van Neuenahr koos al vroeg voor het protestantisme en 
bracht het nieuwe geloof ook over op zijn dochter. Walburg 

17. Handtekening en het opgedrukte zegel van Walburg van Brederode, 
gravin van Bentheim onder een kwitantie door haar afgegeven ten be-
hoeve van de gravin Van Bronckhorst inzake ontvangen jaarrenten, 1558-
1563. ( NA Collectie Van Limburg-Stirum [2.21.106] inv.nr. LN 92).

trouwde op 29 januari 1546 met Philips de Montmorency, 
graaf van Horne en heer van Weert. Hij was een zoon van Jo-
zef de Montmorency, graaf van Nivelle en Anna, dochter van 
Floris van Egmond. Na het overlijden van Jozef de Montmo-
rency hertrouwde Anna van Egmond met Jan, graaf van Hor-
ne (1480-1540). Deze adopteerde zijn stiefzoon Philips en liet 
hem het graafschap Horne en de heerlijkheden Heusden, Al-
tena en Weert na. Aldus werd Philips de Montmorency graaf 
van Horne. Hij maakte een grote carrière als page en later 
als kamerheer van Karel V. Vanaf 1549 was hij kapitein van de 

18. Handtekening van Walburge, gravin und wittwe zu Wied (GA, Archief 
van de Heren en Graven van Culemborg inv.nr. 657, 1604).

19. Portretten van Philips de Montmorency, graaf van Horne en Walburg 
van Nieuwenaar. Kopergravure (1700-1749) gekopieërd naar penningen, 
randschrift linker portret: PHLVS.BARO DE MONTMORENCY.COMES 
DE HORN ALMIRILLVS ZC. Randschrift rechter portret: WALBOVRG DE 
NVENAR CONTESSE DE HORN. (RKD Den Haag , coll. Iconografisch Bu-
reau) IB nr. 0201275).

Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 2  –  93 



Bourgondische lijfwacht van Filips II. In 1555 werd hij stadhou-
der van Gelre, in 1556 ridder in de Orde van het Gulden Vlies, 
in 1558 admiraal van de Nederlanden en in 1559 opperbe-
velhebber van de vloot die Filips II van de Nederlanden naar 
Spanje bracht. Hij ging overigens niet mee omdat zijn vrouw 
Walburg, die ook mee zou gaan, ziek geworden was. In 1561 
werd hij benoemd tot lid van de Raad van State, waarin ook 
Willem van Oranje en de graaf van Egmond zitting hadden.

Dit driemanschap kwam in verzet tegen de kardinaal Granvel-
le die de inquisitie in de Nederlanden probeerde in te voeren. 
Ook na diens afzetting bleven deze drie zich verzetten tegen 
het Spaanse bewind. Philips de Montmorency leverde zelfs 
als teken van protest zijn insigne van het Gulden Vlies in. Hij 
bleef zijn leven lang een overtuigd katholiek, maar voerde 
ook een gedoogbeleid jegens de protestanten. Daardoor, 
maar vooral ook doordat zijn moeder Anna van Egmond en 
en zijn vrouw Walburg van Moers aanhangers van het nieuwe 
geloof waren en dat ook krachtig voorstonden te Weert, de 
residentie van de graaf van Horne, werd Weert een bolwerk 
van het protestantisme, waar de beeldenstorm heviger dan 
elders woedde. Hoe het met de graaf van Horne uiteindelijk 
is afgelopen weten we allemaal. Na de komst van Alva in de 
Nederlanden besloten de graven van Egmond en Horne niet 
te vluchten, in tegenstelling tot Willem van Oranje. Zij werden 

vrijwel direct door Alva onder valse voorwendsels gevangen 
genomen. Na negen maanden in Gent gevangen gezeten te 
hebben werden zij wegens hoogverraad ter dood veroordeeld 
en ondanks felle protesten op 5 juni 1568 op de Grote Markt 
te Brussel onthoofd. Op 23 juni 1568 werd het stoffelijk over-
schot van de graaf van Horne te Weert begraven. De grafzerk 
van Philips de Montmorency, graaf van Horne ligt nog altijd in 
de Sint Martinuskerk te Weert. Omdat de bezittingen van de 
graaf van Horne geconfisqueerd werden moesten zijn vrouw 
en zijn moeder direct na de begrafenis de stad Weert verla-
ten. Walburg van Nieuwenaar zig, na haars Mans overlyden, 
met veele schulden bezwaard vindende, verkocht op 2 okto-
ber1589 de heerlijkheid Woudrichem en Altena aan de Staten 
van Holland voor een bedrag van 92.000 gulden.48

Op 4 oktober 1569 maakte Walburg huwelijkse voorwaarden 
met haar twintig jaar jongere neef, Adolf van Nieuwenaer, heer 
van Alpen. Walburg had één broer, Herman van Nieuwenaar, 
die graaf van Meurs geworden was in 1560. Hij was in 1538 ge-
trouwd met Magdalena van Nassau, een dochter van Willem 
van Nassau (de Rijke) en Walburg van Egmond, die we hiervoor 
al tegenkwamen. Herman van Nieuwenaar steunde de opstand 
in de Nederlanden.

Toen hij in 1578 stierf ging het graafschap Meurs over op 
zijn zuster Walburg en haar man Adolf van Nieuwenaar, die 
daardoor graaf van Meurs werd. In 1584 vestigden zij zich te 
Arnhem omdat Adolf stadhouder van Gelre geworden was. 
In 1585 werd hij benoemd tot stadhouder van Utrecht en ves-
tigden zij zich in het bisschopshof te Utrecht. Het paar had 
nauwe relaties met Robert Dudley, graaf van Leicester, die 
tussen 1585 en 1587 de door de Staten-Generaal aangestel-
de landvoogd was. Leycester noemde Walburg in een brief 
uit 1586 a marvellous wise and well spoken gentlewoman. 
Er zijn ook brieven van Walburg aan Leicester bewaard ge-
bleven (zie afb. 21). Later sloeg de vriendschap om in vijand-
schap omdat de secretaris van Leicester roddels over Wal-
burg verpreid zou hebben. Adolf van Meurs kwam in 1589 te 
Arnhem om door een ongeluk met buskruit. In 1594 woonde 
Walburg nog altijd in Utrecht, waar zij haar testament liet 
opmaken. In dat testament vermaakte zij de Hornse nala-
tenschap aan Sabina van Egmond, dochter van de onthoof-
de graaf Van Egmond. Meurs liet zij na aan prins Maurits, op 
voorwaarde dat hij de protestanten en de protestantse re-
ligie daar zou beschermen.49 In 1597 wist Maurits het graaf-
schap Meurs op de Spanjaarden te veroveren en kon Walburg 
terugkeren naar haar geboorteplaats. Daar zwaaide zij de 
scepter als gravin van Meurs tot haar dood op 25 mei 1600. 
Op 1 juli 1599 liet zij een bewaard gebleven hoforde voor het 
huis Meurs uitbrengen. Na haar dood barstte de strijd om 
haar nalatenschap los. Het personeel vocht om haar kost-
baarheden en de hertog van Kleef bezette de stad Meurs. 
In augustus 1601 heroverde Maurits het graafschap, dat tot 
1702 in handen van de Oranjes bleef en daarna aan de koning 
van Pruisen kwam.

20. Portret van Adolf van Meurs, graaf van Nieuwenaar en Alpen, gou-
verneur van Gelre en Utrecht († 1589). Hij was de tweede echtgenoot van 
Walburg van Nieuwenaar (RKD Den Haag, IB 2013736).
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21. Slot van een eigenhandig gescheven en ondertekende brief van Walburg, gravin van Nieuwenaar (contesse de Nuenar) aan Robert Dudley, de 
graaf van Leicester, met wie het echtpaar van Nieuwenaar aanvankelijk een vriendschappelijke relatie onderhield. Later sloeg die vriendschap om 
in het tegendeel. De brief is geschreven te Utrecht op 6 december 1587 (oude stijl). (Collectie Teylers Museum Haarlem, foto: Martijn Zegel).
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Besluit
Tot slot gaan we nog even terug naar Walburg van Elsacker. 
De laatste vraag is natuurlijk: heeft ook zij nog nakomelingen 
gehad die de naam Walburg droegen? Over Walburg van Elsac-
kers leven in Antwerpen is weinig bekend. We weten dat ze in 
Antwerpen woonde, daar in 1695 trouwde en maar één kind liet 
dopen: Maria Catharina Verlinde. Mogelijk overleed zij te Ant-
werpen op 17 december 1725 als Anna Catharina van der Linde 

en werd er voor haar op 12 januari 1726 in de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk een uitvaartmis opgedragen. Maar dat laatste is niet 
zeker. Ik vond geen overlijden onder de naam Van Elsacker. Of 
zij nog verdere nakomelingen heeft gehad weet ik niet en dus 
al helemaal niet of daar nog een Walburg bij was. Maar die kans 
acht ik ook wel heel erg klein. Tenslotte was de naam Walburg 
al in de tweede helft van zeventiende eeuw uit de mode en ging 
Walburg door het leven als Anna Catharina van Elsacker.  <<
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NETTIE  STOPPELENBURG

Crijntje Odolfs Amersfoort, zakenvrouw uit 
Oudewater

In reisverslagen van buitenlanders die door de Republiek der Verenigde 
Nederlanden reisden, wordt regelmatig gesproken over de grote rol van de vrouw 
in de Nederlandse samenleving. Zij trad zelfstandig op als zakenvrouw en liet 
zich niet de mond snoeren. Niettemin zijn er weinig concrete voorbeelden van 
zelfstandige vrouwen voor het voetlicht gebracht. Iemand die dat zeker verdient, 
is Crijntje Odolfs Amersfoort, een zakenvrouw uit Oudewater.

1. Oudewater in de achttiende eeuw. Ingekleurde plattegrond van I. Tirion, 1749. Particuliere collectie.
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Crijntje was één van de favoriete voorouders van Coen van 
Wijngaarden. Coen heeft met zijn genealogisch onderzoek en 
de grote hoeveelheid transcripties die hij maakte enorm veel 
bijgedragen aan de geschiedschrijving van Oudewater. Veel 
van zijn onderzoek is nog steeds niet gepubliceerd. Ik hoop 
dat dit artikel, waarvoor Coen de grondslag legde met genea-
logisch onderzoek en dat ik zelf heb aangevuld en geschre-
ven, een aanzet mag zijn voor verdere publicatie van zijn werk.

Crijntjes eerste huwelijk

Crijntje werd geboren in 1682 in de buurtschap Blokland bij 
Montfoort. In 1704 trouwde zij met Johannes Carelsz van 
Wijngaarden uit Oudewater.1 Johannes was marktschipper 
van Oudewater op Rotterdam en handelde daarnaast in 
graan. Al bij het huwelijk blijkt dat het bruidspaar tot de mid-
denstand behoort: zij betaalden elk 3 gulden impost op het 
huwelijk. Het jonge echtpaar woonde in het huis Markt oost-
zijde 10, dat zij eerst van Wouter de Rode huurden en later 
van Nelletie Willems. Dit huis hoorde bij het complex van de 
brouwerij De Witte Leeuw, dat in 1700 op naam van Wouter de 
Rode was gezet met de bedoeling hier een katholieke schuil-
kerk van te maken.2 Hier werd een klein jaar na het huwelijk 
hun oudste zoon Jan geboren. In hetzelfde jaar, 1705, deed 
Crijntje belijdenis van haar geloof. Anderhalve maand later 
was zij zo ziek, dat het echtpaar in het bijzijn van de arts Mar-
tinus Maas hun testament liet opmaken. Hierin verklaarden 
zij hun huwelijkse voorwaarden voor nietig en benoemden zij 
elkaar tot universeel erfgenaam en voogd over de kinderen. 
Crijntje herstelde van haar ziekte en in 1706 werd een tweede 
zoon geboren, Carel. In datzelfde jaar stelde Johannes aan het 
stadsbestuur voor om de tweede schuit van het veer op Rot-
terdam uit de vaart te nemen omdat er voor twee schuiten 
eigenlijk onvoldoende werk was. Hij kreeg daarvoor toestem-
ming. In 1708 zette Johannes zijn eerste stappen op de regen-
tenladder met een functie als regent van het weeshuis en ook 
werd in dit jaar de derde zoon geboren, Olivier. Inmiddels was 
er geld genoeg verdiend om het huis Markt oostzijde 10 aan 
te kopen. En toen, in 1713, overleed Johannes. Crijntje bleef 
achter met drie kinderen van respectivelijk 8, 7 en 5 jaar oud. 
Er zat weinig anders op dan het bedrijf van haar man voort te 
zetten, zowel de graanhandel als het veer op Rotterdam en – 
zoals hieronder zal blijken – waarschijnlijk ook al haar winkel.

Het tweede huwelijk

Ruim een jaar na het overlijden van Johannes bleek Crijntje 
opnieuw trouwplannen te hebben. Haar beoogde bruidegom 
was Willem Maartensz Goor, geboren in Moordrecht en wo-
nend in Oudewater. Voordat Crijntje in het huwelijksbootje 
stapte, regelde zij de erfenis van de kinderen. Ook in de hu-
welijkse voorwaarden kwam dit aan de orde. Na het huwelijk 
werd Willem Goor namens zijn vrouw schipper op Rotter-
dam en in 1717 slaagde hij erin om ook schipper op Utrecht 
te worden. Als niet-burger – de naam van Willem Goor komt 

niet voor in het Oudewaterse poorterboek3 – deed hij dit als 
partner van zijn stiefzoon Jan van Wijngaarden. Met dit soort 
zaken was heel wat geld gemoeid. In 1718 tekende Willem 
Goor een schuldbekentenis voor 1000 gulden voor de aan-
koop van het Utrechtse veer. Uit gerechtelijke archieven is 
de nodige informatie te halen over de vracht die hij vervoer-
de: van groenten tot iepenbomen.4 Ondertussen zat Crijntje 
niet werkeloos thuis. In een gerechtelijke akte van 1717 trad 
Willem op namens zijn vrouw, toen hij het geld voor gelever-
de tabak eiste van Jan Pieterse in Benschop. Crijntje werd 
hier genoemd als ‘de weduwe van Johannes van Wijngaerden’, 
waaruit geconcludeerd mag worden dat zij haar winkel al voor 
haar tweede huwelijk en mogelijk al tijdens het leven van haar 
eerste man dreef. Uit het huwelijk van Crijntje en Willem wer-
den vijf kinderen geboren: Martinus, Adriana, Willem, nog een 
Willem en Eerlandtje. Alleen Martinus, Adriana en Eerlandtje 
werden volwassen. Het gezin was in 1719 verhuisd naar het 
huis Markt oostzijde 12, beter bekend als ‘het Arminiushuis’.5

De vechtpartij in De Toelast

Crijntjes zwager Hendricus van Wijngaarden had in 1718 de 
herberg De Toelast aan de Korte Donkere Gaard gekocht, 
schuin tegenover het Arminiushuis. Wanneer zijn vrouw in 
het kraambed lag of te druk was met de kinderen assisteerde 
zijn ongehuwde zuster Agatha hem. Dat zegt ook iets over de 
herberg. Agatha was, totdat zij in 1727 trouwde, kosteres van 
de St. Michaëlskerk en als zij zich in een herberg van slechte 
naam en faam begaf, zou zij haar baan ongetwijfeld zijn kwijt-
geraakt.
Op maandagavond 6 maart 1724 zat Willem Goor in de gelag-
kamer van De Toelast. Hij werd aangesproken door de smid 
Frederik Pest, die hem uitmaakte voor een schelm en een 
dief. Willem Goor reageerde heel rustig door te zeggen ‘ik ben 
een eerlijk man, ligt soo eerlijk als gij’. Daarna ging hij naar bui-
ten om ‘sijn water te maken’ in de haven, aan de overzijde van 
de straat. Frederik Pest volgde hem en riep, eenmaal buiten, 
‘sta vast’, de oude kreet om aan te kondigen dat hij ging aan-
vallen. Volgens de getuigen grepen zij elkaar bij het hoofd, 
maar er werden ook messen getrokken. Getuigen Arij en Jan 
Ariense van Vliet vertelden dat zij Willem Goor later hoorden 
zeggen dat hij en Pest gevallen waren tijdens de vechtpartij 
en dat hij Pest in de bil had gestoken. Maar uiteindelijk bleek 
Frederik Pest een diepe wond in de buik te hebben. Hij was in 
staat om zelf naar zijn huis op IJsselveere te lopen, maar om-
dat hij de wond niet op tijd liet verbinden, overleed hij op dins-
dag 7 maart.6 Willem Goor werd prompt beschuldigd van man-
slag. Volgens de keuren van 1605 stond hierop de doodstraf 
en Willem Goor vertrok zo snel hij kon uit Oudewater.

Het proces

Zoals gebruikelijk na een niet-natuurlijke dood werd het lijk 
van Frederik Pest geschouwd door een arts en een chirurgijn, 
in dit geval Martinus Maas en Jan van Veen. Zij verklaarden 
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dat de darm niet geperforeerd was en dat er geen ‘excremen-
ten of stoffen die in de darm ordinaar zijn’ in de buikholte wa-
ren gekomen. De doodsoorzaak was het niet goed verzorgen 
en verbinden van de wond. Op verzoek van de weduwe van 
Frederik Pest werd een dag later het lijk opnieuw geschouwd, 
nu door de arts Cornelis Tilborg en de chirurgijns Jan van Es 
en Hendrik Stekelenburg. Zij concludeerden dat er sprake 
was van twee wonden die doorliepen tot de ruggewervels, 
maar ook zij konden niet met zekerheid zeggen dat deze won-
den dodelijk waren. Jan van Es stelde zelfs dat de wond moge-
lijk met zilverdraad was dichtgenaaid en dat dit de wond had 
vergiftigd.
Het besluit van de schout om ondanks de resultaten van de 
lijkschouw te vervolgen wegens doodslag was waarschijnlijk 
mede ingegeven door eerdere gebeurtenissen van dat jaar. 
De eerste maanden van 1724 waren in Oudewater bijzon-
der onrustig verlopen. Ene Klaas Ruijgeweijer had gestolen 
goed uit Hekendorp verkocht in de herberg De Oranjeboom 
in de Leeuweringerstraat en had ingebroken in de herberg 
De Witte Leeuw aan de Havenstraat en nog in een particulier 
huis. Op 20 februari had Pieter Joosten van Roen de herber-
gier Martinus Egmond doodgestoken in zijn herberg aan de 
Achter- of Wijngaardstraat. De straf voor Klaas Ruijgeweijer 
was geseling en verbanning. Pieter van Roen, die het poorter-
schap van Oudewater bezat, kwam er vanaf met een levens-
lange verbanning.
De doodstraf werd zelden uitgesproken in Oudewater, maar 
het gerecht schrok er ook niet voor terug als de feiten ern-
stig genoeg waren. Roeland van Aelst, die in 1684 de knecht 

van Johan de Koninck bij een vechtpartij had gedood, werd 
onthoofd omdat hij het vonnis van verbanning uit Holland had 
overtreden door zich in Alkmaar te vestigen. In 1688 werd 
Lijntje Dirksz de Bruijn ter dood gebracht aan de wurgpaal, 
omdat zij haar man had vermoord. Maar daarna had de scher-
prechter weinig meer te doen gehad in Oudewater. In een en-
kel geval werd nog de doodstraf geeist, maar het vonnis was 
in die gevallen toch verbanning. Zo werd Cornelis de Vrome 
uit Hoenkoop, die in 1719 in herberg De Oranjeboom diezelfde 
Frederik Pest in elkaar had geslagen en vervolgens de herber-
gier Jan Spruijt met een mes had bedreigd, voor zijn leven ver-
bannen uit Oudewater.
Willem Goor was geen poorter van Oudewater. Frederik Pest, 
geboren in Nijmegen, was in 1712 poorter geworden. Willem 
was als niet-poorter misschien bang voor een strenge toe-
passing van de keuren. Of er speelde iets mee wat zelden in 
bronnen is vastgelegd: misschien voelde hij zich bedreigd 
door de vriendenkring van Pest. Op 20 maart liet hij nota-
ris Adriaan Maas uit Oudewater naar Dijkvelt – juist buiten 
Oudewater in de provincie Utrecht – komen om zijn vrouw 
te machtigen namens hem in alle voorkomende zaken op te 
treden. Hij was ‘staande op een reijs buitens lande’. Op 3 mei 
vertrok hij als busschieter7 op het schip Baanman voor de 
VOC-kamer van Amsterdam naar Oost-Indië.8 
Maar Crijntje gaf zich niet zo snel gewonnen. Op 26 maart 
tekende zij bezwaar aan tegen de aanklacht van de schout 
en eiste inzage in de processtukken en de verklaringen van 
de artsen en de chirurgijns. Zij verzocht om de vervolging te 
stoppen totdat zij kopieën van de stukken in handen had en 

2. De Hallebrug in Oudewater, tegenwoordig bekend als Marktbrug. Links van het witte huis, in het midden van de 
foto, het huis Markt oostzijde 10 waar Crijntje met haar eerste echtgenoot woonde. De trapgevel links van het 
midden is Markt oostzijde 12, waar Crijntje met haar tweede echtgenoot woonde. Foto E.C. Rahms, ca. 1880. RHC 
Rijnstreek en Lopikerwaard, Collectie Van der Lee.

Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 2  –  99 



de tijd had om een verdediging voor te bereiden. Schout en 
baljuw Cornelis Schaap werkte niet bepaald mee, maar Crijn-
tje kreeg uiteindelijk wel haar stukken. Eind juni was haar 
verweer klaar. De getuigen Arij de Man, Aletta Maas, Hannes 
Bruijneman, Arij van Vliet, Jan Ariensz van Vliet en haar eigen 
schoonzus Agatha van Wijngaarden verklaarden allemaal dat 
Frederik Pest de vechtpartij zelf was begonnen en dat Willem 
Goor geen enkele aanleiding had gegeven. Nadat hij gewond 
was, had Frederik Pest verklaard dat hij ‘het den gedaagden 
in persoon vergaff’, waaruit door de getuigen de conclusie 
werd getrokken dat Pest ‘bij sig selven wel overtuigt [was] dat 
hij selve oorzaak van dit hem aangekomen onheyl en ongeluk 
was’. Verder concludeerde Crijntje naar aanleiding van de val-
partij tijdens het vechten: ‘En wat wonder soude het ook zijn 
dat hij in dit worstelen en onder de voet vallen Frederik Pest 
was gevallen of in sijn eigen geweer of in het geweer van den 
gedaagde’. Met andere woorden, bij een vechtpartij in het 
donker kan er van alles gebeuren. Crijntje verzocht vrijspraak 
voor haar man. Maar de schout zette de vervolging voort met 
herhaalde oproepen aan Willem Goor om voor het gerecht te 
verschijnen. In januari 1725 besloten de schepenen dat er een 
uitspraak moest komen en dat het advies van twee onpartij-
dige rechtsgeleerden moest worden ingewonnen. Crijntje’s 
verweer werd hen ter hand gesteld.
De uitspraak volgde op 20 april 1725. Wegens ‘versmaden 
des regts’ – het feit dat Willem Goor dus voortijdig was ver-
trokken – werd alle verweer ongegrond verklaard. Crijntje’s 
werk was voor niets geweest. Willem Goor werd voor de 
tijd van dertig jaar verbannen uit Holland, Westfriesland en 
Utrecht.

Crijntje als zakenvrouw
Samen met haar schoonzuster Fijtje van der Lee, de wedu-
we van Aalbert van Wijngaarden, kreeg Crijntje in 1725 for-
meel toestemming om op te treden als ‘schipperse’ op Rot-
terdam. De feitelijke schippers waren waarschijnlijk haar 
nog minderjarige zonen uit haar eerste huwelijk, Jan, Carel 
en Olivier. Daarnaast waren er de winkel en de graanhandel. 
Er veranderde al snel het nodige in haar gezin en in de fami-
lie. In februari 1726 stierf haar zoon Jan. Haar zwager Hen-
dricus van Wijngaarden, de herbergier in De Toelast, was 
in oktober 1724 gestorven en zijn vrouw, Talike van Schaik, 
stierf korte tijd later. De zeven kinderen uit dit huwelijk 
waren toen allemaal al overleden. In november 1730 huw-
de Crijntjes zoon Carel met Maria van der Lee en trok in bij 
zijn schoonmoeder in de Korte Havenstraat. Carel nam de 
graanhandel over van zijn moeder en in 1735 ook haar aan-
deel in de marktschuit op Rotterdam. Van zijn schoonvader 
nam hij de lijnbaan over.
Ondertussen was Willem Goor in 1729 vanuit Indië terugge-
keerd naar Nederland. De redenen daarvoor zijn onduidelijk: 
aangenomen mag worden dat Crijntje haar man per brief 
wel op de hoogte had gesteld van het vonnis. In ieder geval 
vertrok hij in oktober 1730 opnieuw naar Oost-Indië met het 
schip Castricum, nu als adelborst. Hij overleed op 4 april 1731 
aan Kaap de Goede Hoop.9

Voor Crijntje ging het leven verder. Haar zoon Olivier van 
Wijngaarden huwde en ging in Montfoort wonen, er werden 
kleinkinderen geboren, haar zoon Carel van Wijngaarden werd 
lid van de vroedschap en kapitein van de schutterij. Crijntje 
hield zich vooral bezig met haar winkel. In belastingregisters 

3. De Korte Donkere Gaard met rechts ‘De Toelast’. In dit pand is tegenwoordig de Hema gevestigd; toen de foto 
werd gemaakt, woonde hier burgemeester Haentjens Dekker. Foto E.C. Rahms, ca. 1880. RHC Rijnstreek en Lopi-
kerwaard, Collectie Van der Lee.
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staat zij genoemd als ‘winkelierster’ en ‘cruydenierster’. In 
een machtiging voor het innen van schulden noemde zij zich-
zelf ‘openbare koopvrouw’, daarmee implicerend dat haar 
handelsactiviteiten zich verder uitstrekten dan alleen haar 
winkel. Overigens blijkt in 1751 dat zij ook een kaarsenmakerij 
bezat.
In 1746 droeg Crijntje het Utrechtse veer over aan haar zoon 
Martinus Goor. Toen Martinus in 1751 stierf, 36 jaar oud, moet 
dat voor Crijntje een zware klap zijn geweest. Haar doch-
ter Adriana was ruim een jaar tevoren gestorven. Martinus 
was het laatste kind dat nog bij haar thuis woonde en hij had 
zijn moeder ook kort voor zijn dood tot enige erfgenaam be-
noemd. Crijntje verkocht de trekschuit waarmee Martinus de 
veerdienst had bevaren, zij verkocht haar boomgaard aan de 
Brede Dijk en liet haar testament opmaken. Toch duurde het 
nog enige jaren voordat zij haar zelfstandigheid opgaf en naar 
Haarlem vertrok, waar haar dochter Eerlandje woonde. Op 26 
september 1763 liet zij in Haarlem een nieuw testament op-
maken. Het belangrijkste verschil met het testament uit 1751 
was, dat de kinderen van de overleden Adriana gelijk werden 
gesteld aan de andere erfgenamen en niet een apart geza-
menlijk erfdeel van 600 gulden kregen.
Crijntje werd op 31 juli 1764 in Haarlem begraven, 86 jaar oud.

Werkzame vrouwen in Oudewater
Was Crijntje als zakenvrouw een uitzondering in Oudewater? 
In het register van ‘Familiën of huijshoudingen en contribua-
bele personen’ dat in 1742 in Oudewater werd opgesteld, wor-
den op een totaal van 426 huishoudens 25 winkeliersters en 
handelaarsters genoemd.10 Hieronder waren meer dan tien 
weduwen zoals bijvoorbeeld de weduwe van Olivier Tomson, 
die de stoffenwinkel voortzette die zij al samen met haar man 
had, Hendrina van Welt-Maas, die de wijnhandel van haar man 
voortzette, en de weduwe van Frans van Dijk met haar koffie-
handel.
Ook in andere beroepen dan de handel namen vrouwen na het 
overlijden van hun man de zaak over. De weduwe van Crijn van 
der Pool, Gerritje van Vogelpoel, was hospita in de De Doe-
len. De weduwe van Gijsbert van Ameyde was schipperse op 
Schiedam.
Maar het waren duidelijk niet alleen weduwen die een win-
kel of eigen bedrijf hadden. Emerentia van Liesveld, in 1742 
nog gehuwd met haar derde echtgenoot Cornelis Hofland, 
dreef al samen met haar moeder een winkel in lakenstoffen 
sinds zij in 1710 verlaten werd door haar eerste man, zoals uit 
de huwelijkse voorwaarden van haar tweede huwelijk in 1719 
blijkt. Ook ongehuwde vrouwen, zoals de zusters Cornelia 

4. De Hallebrug en de Gasthuissteeg met op de achtergrond het gasthuis. Links van de steeg de waag en rechts het Arminiushuis, Markt oostzijde 12, 
waar Crijntje woonde en waar haar winkel gevestigd was. Prent naar tekening van H. de Winter, 1745. Particulier bezit.
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en Francina de Man en Sara en Elisabeth Versluijs, hadden 
een winkel. Catharina de Bock had een snuifwinkel in de Pe-
perstraat. Geertruijd IJsselbogerd, die zich in 1744 kenbaar 
maakte als ‘geestelijke dochter’ oftewel klopje11, had een vet-
tewarierswinkel12 waarvoor zij een knecht en een meid hield. 
In het register is aangetekend dat zij een paard en een chais 
bezat voor haar ‘affaires’: aan te nemen is, dat zij als ziekenbe-
zoekster per chais de katholieken in de boerenbuurten rond-
om Oudewater bezocht. Het feit dat de vrouwen een winkel 
begonnen, impliceert dat zij in ieder geval voldoende kapitaal 
hadden om een voorraad in te kopen plus de noodzakelijke 
winkelinrichting zoals een weegschaal of meetlinten en scha-
ren.
Natuurlijk waren vrouwen ook in andere beroepen werkzaam. 
Er was een vroedvrouw, er waren drie schoolhoudsters, zes 
naaisters of kleermaaksters, drie breisters, een rijglijfmaak-
ster en een schoenmaakster. De weduwe van Dirk Sonsbeek 
was breister en wist daar kennelijk aardig mee te verdienen: 
zij woonde in een huis met een huur van 22 gulden per jaar. 
Een echt goedkope huurprijs lag rond de 8 gulden per jaar en 
ook diverse meester lijndraaiers betaalden slechts 18 gulden 
per jaar voor een gehuurd huis.
In een stad waar de touwindustrie zo belangrijk was als in 
Oudewater, is het niet vreemd dat er ook vrouwen werkzaam 
waren op lijnbanen. In het register van 1742 worden 45 spin-
sters genoemd plus één lijndraaiersbazin. In datzelfde jaar 
waren er 50 lijndraaiersknechts, 2 spinners, 1 hekelaar en 36 
lijndraaiersbazen – veel éénmansbedrijfjes – actief. Hoewel 
in het register van 1742 bijna alleen beroepen van gezinshoof-
den genoteerd staan, kan toch wel geconcludeerd worden dat 
vrouwen éénderde vormden van de beroepsbevolking die in 
de touwindustrie werkte.
Een aantal dames hoefde niet te werken voor het dagelijk-
se brood: er woonden zeven renteniersters in Oudewater. 
Christina Schrijver was de nazaat van een familie die al meer 
dan een eeuw tot de elite van Oudewater behoorde: zij ren-
tenierde van ‘oud geld’. De weduwe van Dirk Hogenesch, de 
weduwe van Leendert van Cats en Maria van Waart leefden 
waarschijnlijk van familiekapitaal. Jacoba Sophia Roch woon-
de in Oudewater omdat haar zuster Maria Roch gehuwd was 
met een officier die hier was gelegerd. Beide dames waren de 
dochters van mr. Hercules Roch en Sophia Dedel. Jacoba Sop-
hia kon het zich permitteren voor 60 gulden per jaar het huis 
Havenstraat 9 te huren. Hillegonda en Johanna Vroesen had-
den een groot eigen huis laten bouwen aan de Kromme Haven 
en hielden zich bezig met de controle op het gaan en staan 
van hun pachtboeren in de naastgelegen boerderij.
Crijntje was als werkzame vrouw geen uitzondering: in 1742 
werden op het totaal van 426 huishoudens 88 werkende 
vrouwen genoemd. Dit aantal slaat alleen op de kostwinners, 
het totaal aantal werkende vrouwen lag waarschijnlijk veel 
hoger. Een getrouwde vrouw als Emerentia van Liesveld had 
een winkel terwijl haar man, Cornelis Hofland, ook een in-
komen had als inner van de belastingen. Een aanwijzing dat 
veel getrouwde vrouwen werkten, wordt ook gevormd door 

het bestaan van de drie schoolhoudsters: zij hielden ‘bewaar-
schooltjes’ voor kinderen die nog niet welkom waren bij de 
schoolmeester, crèches dus waar de werkende vrouwen hun 
kinderen onder konden brengen.

Rijk, rijker, rijkst

In het register van de personele quotisaties van 174513, de 
registratie van een belasting die alleen de rijken betaalden, 
staat ook Crijntje vermeld. Zij viel in de laagste belasting-
groep, classe 1, en moest 6 gulden betalen. Anderen in classe 
1 waren de weduwe van Gijsbert van Ameyde, schipperse op 
Schiedam, houtkoper Johannes de Jongh, de weduwe Tomson 
met haar stoffenwinkel, winkelierster Margaretha Maas die 
sterke drank verkocht, wijnkoopster Hendrina van Welt-Maas 
en de weduwe van Harmen Olet met haar bakkerij. In classe 
3 waren rentenierster Jacoba Sophia Roch en de korenmole-
naar Pieter Welle te vinden en zij moesten 12 gulden betalen. 
De renteniersters Hillegonda en Johanna Vroesen waren 
ingedeeld in classe 5 en betaalden 18 gulden. Winkelierster 
Geertruid IJsselbogaard was ingedeeld in classe 8 en betaal-
de 40 gulden. De top werd gevormd door dokter Martinus 
Maas en zijn broer, baljuw en brouwer Hugo Maas. Zij waren 
als enigen in Oudewater ingedeeld in classe 10 en betaalden 
60 gulden.
Winkeliersters als Emerentia van Liesveld – toch bepaald niet 
armlastig -, Catharina de Bock, de zusters De Man en Versluijs 
en de weduwe van Frans van Dijk komen niet op de lijst voor. 
De weduwe van Dirk Sonsbeek staat er niet op. Gerritje van 
Vogelpoel was inmiddels hertrouwd, maar haar man staat niet 
op de lijst. Drie renteniersters waren in classe 1 ingedeeld: de 
weduwe van Leendert van Cats, Maria van Waart en Christina 
Schrijver. De weduwe van Dirk Hogenesch komt niet eens op 
de lijst voor. Er staan slechts drie lijndraaiers op de lijst en ze 
waren ingedeeld in classe 1.
De belastinglijst van 1745 maakt duidelijk wie kapitaalkrach-
tig was en wie niet. Slechts 42 van de 426 huishoudens in Ou-
dewater werden voor deze belasting aangeslagen. De meest 
kapitaalkrachtigen op deze lijst waren ondernemers die met 
een groot startkapitaal hun loopbaan waren begonnen. Dat 
Crijntje ook in deze lijst voorkomt, is het gevolg van haar ei-
gen inzet en ondernemingslust. Zowel tijdens haar eerste als 
haar tweede huwelijk was het leven geen luxe. Zij maakte de 
nodige tegenslag mee en moest zelf de handen uit de mou-
wen steken om haar gezin te kunnen onderhouden. De ver-
melding op de lijst van personele quotisaties maakt duidelijk 
dat ze daar goed in is geslaagd.  <<

5. De handtekening van Crijntje Amersfoort
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Noten
1. Voor de genealogische gegevens van deze familie Van Wijngaarden, zie: 

C.H. van Wijngaarden en drs. D.J.H. van Elden, ‘Een Oudewaterse familie Van 
Wijngaarden’, in: De Nederlandse Leeuw, 1970. Voor de overige genealogische 
gegevens: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Oudewater inv.nr. 1915; ORA 
Oudewater inv.nr. 163; Oud-archief Oudewater, resoluties van de magistraat, 
inv.nr. 11; Archief van de NH kerk Oudewater, inv.nr. 53.

2. Nettie Stoppelenburg, ‘De schuilkerken van Oudewater’in: Heemtijdinghen 48e 
jaargang nr. 3, 2012.

3. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Oud-archief Oudewater, inv.nr. 238, tran-
scriptie C.H. van Wijngaarden.

4. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ORA Oudewater, inv.nr. 152, transcriptie C.H. 
van Wijngaarden.

5. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ONA Oudewater, inv.nr. 1921, transcriptie 
C.H. van Wijngaarden; ORA Oudewater, inv.nrs. 146, 152, 163 en 164; Oud-archief 
Oudewater, resoluties van de magistraat, inv.nr. 14.

6. Gegevens over de vechtpartij, de vervolging, het proces en het vonnis zijn te 

 vinden in: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, ORA Oudewater, inv.nrs. 134, 141 en 198.
7. Een busschieter is een kanonnier.
8. Zie hiervoor: www.vocopvarendenen.nationaalarchief.nl DASnr. 2580.2.
9. Zie: www.vocopvarenden.nationaalarchief.nl DASnr. 2815.5.
10. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Oud-archief Oudewater, inv.nr 253.
11. In de periode dat het formeel verboden was aan katholieken om de mis te vie-

ren, werden de priesters geassisteerd door ongehuwde vrouwen die leefden 
als begijnen. Het was hun taak om de priestergewaden en het altaargerei te 
onderhouden. In de tijd dat er echt vervolging te duchten was, gingen zij bij de 
gelovigen rond als er een priester was om de mis op te dragen en gaven dat via 
een klopsignaal te kennen: meestal wordt dat gezien als de bron voor de naam 
‘klopje’. Omdat zij als vrouw onopvallender konden optreden dan de priesters, 
kregen zij ook als taak kinderen godsdienstonderwijs te geven en de zieken te 
bezoeken.

12. Vettewaren zijn o.a. zeep en olie.
13. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Oud-archief Oudewater, oud inv.nr. 265.
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JOS  NEOMAGUS

Lina Neomagus-Ras correspondeert 
met de chefs van haar man

Mag een sterke vrouw ook een vrouw zijn met een zwaar gezin, iemand die veel 
moeilijkheden het hoofd biedt en actief is om haar man een betere functie te 
bezorgen, ja die daartoe zelf in de pen klimt?

1. Kaartje met de ligging van Neeritter en Ittervoort bij de Belgische grens.

‘Welligt zonderling, eene vrouw zulks durft te wagen’
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In mijn familie is Lina Ras (1821-1907) voor mij een sterke 
vrouw. Ze moet als katholieke vrouw eerst de vernedering 
ondergaan van een ‘gedwongen’ huwelijk met een zes jaar jon-
gere protestantse man, Jan Neomagus, die aan het begin van 
zijn loopbaan een gering inkomen heeft. Ze heeft daarna een 
zwaar gezin met zeven kinderen, van wie er twee jong overlij-
den. Ze moet als vrouw van een commies accepteren dat het 
gezin vaak verhuist, soms al na één jaar. Ze maakt in Amster-
dam (1856-1872) veel woonellende mee: het gezin huurt er 
op een tweede verdieping twee kamers en een deel van een 
‘achterzolder’, ligt overhoop met de eigenaar over een niet 
aflopend ‘geheim gemak’ en het gebruik van de regenbak. Ze 
brengt er vier kinderen ter wereld en begraaft er twee. Ze 
klimt in Venlo (1872) in de pen om zich bij de hoogste chef van 
haar man te beklagen over het lage inkomen en de noodzaak 
om bij boerenmensen buiten de stad op kamers te wonen. Ze 
schrijft in Nijmegen (1877) naar de ‘hoogedelgestrenge’ contro-
leur als haar man wordt overgeplaatst naar een dorp (Lobith), 
zodat haar tienerkinderen hun opleiding in de stad niet kunnen 
afmaken. En ze verhuist in Rotterdam, de laatste standplaats 
van haar man, acht keer naar een goedkope(re) huurwoning.

Ittervoort

Lina Ras is een dochter uit een gemengd huwelijk. De hervormd 
gedoopte vader Thomas Ras wordt in 1818 als sergeant-majoor 
bij het regiment Jagers gelegerd in Maastricht. Daar ontmoet 
de 38-jarige protestantse militair de 19-jarige katholieke Maria 
Maas, met wie hij in hetzelfde jaar trouwt.1 Lina, officieel Maria 
Angelina, ziet er op 15 augustus 1821 het levenslicht. Ze wordt 
katholiek opgevoed. In 1847 is Thomas Ras ontvanger van ‘in- 
en uitgaande regten’ in Ittervoort, bij Thorn.

Neeritter

In het nabije Neeritter, sinds de scheiding van Nederland en 
België, in 1839, een grenspost tussen Nederlands en Belgisch 
Limburg, is per 19 oktober 1847 de 19-jarige Johannes (Jan) 
Neomagus, op 16 december 1827 in Erp geboren2, benoemd 
tot ‘geagreëerd klerk’.3 Dat is een klerk die de chef kan vervan-
gen en in zijn naam kan tekenen. Tegenwoordig is de spelling 
geaggregeerd. Hij heeft die functie al een jaar gehad in Some-
ren, de standplaats van zijn vader Godefridus Antonie (An-
toon) Neomagus, getrouwd met Jacoba Beijnen, beiden van 
protestantsen huize. Ze zijn 36 jaar wanneer Jan als hun enig 
kind ter wereld komt. Is het vreemd te veronderstellen dat 
Jan zeer beschermd wordt opgevoed? Antoon gaat in 1847 als 
ontvanger naar Neeritter, zijn laatste standplaats, en neemt 
zijn zoon als het ware mee.

Huwelijk

Het is vanzelfsprekend dat Lina Ras en Jan Neomagus elkaar 
eens ontmoeten. De twee dorpen liggen amper drie kilome-
ter van elkaar en beide families tellen ambtenaren. In het 

vroege voorjaar van 1852 verwekt Jan Neomagus een kind bij 
Lina Ras. Dat geeft ongetwijfeld veel stof tot discussie in de 
kleine katholieke dorpsgemeenschappen. Immers, ze zijn niet 
getrouwd, verschillend van geloof en Lina is ook nog eens zes 
jaar ouder dan Jan. Op 1 juli 1852 is in Ittervoort de burgerlijke 
huwelijkssluiting tussen de 24-jarige Jan en de 30-jarige Lina. 
De ouderparen zijn erbij.4 Het jonge paar trekt in bij de ouders 
Neomagus in de Gasthuisstraat 55 in Neeritter.5 Op 19 decem-
ber 1852, vijf maanden later, krijgen Jan en Lina daar een zoon, 
de eerste van zeven kinderen.

Loopbaan

Zijn loopbaan brengt Jan met zijn gezin achtereenvolgens in 
Ittervoort (1853, geagreëerd klerk), Schalkwijk (1854, com-
mies 4de klas), Veenendaal (1855, commies 4de klas), Amster-
dam (1856, van commies 4de klas tot commies-verificateur 
2de categorie, sinds 1863 tevens scheepsmeter voor binnen-
schepen), Venlo (1872, commies-verificateur 1ste categorie), 
Gennep (1873, commies-verificateur 1ste categorie, visiteur 
op het spoorwegstation), Nijmegen (1874, commies-verifica-
teur 1ste categorie), Lobith (1877, verificateur 3de categorie), 
Rotterdam (1878, verificateur 3de categorie en onder meer 
ook roeier en scheepsmeter). Een ambtenaar van het De-
partement van Financiën wordt vaak overgeplaatst om zich 

2. Jan Neomagus in zijn Amsterdamse tijd, omstreeks 1870.
(Photografisch atelier G.F.B. Haentjes, Amsterdam).
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niet te ‘hechten’ aan de dorpsgemeenschap waarin hij werkt. 
Vandaar dat het gezin Neomagus bij wijze van spreken alle 
hoeken van het land ziet. Alleen in de steden Amsterdam en 
Rotterdam staat Jan langer.

Religie

Bij de huwelijkssluiting, of bij de geboorte van de oudste, 
spreken Jan en Lina kennelijk af dat de jongens hervormd 
worden gedoopt, de meisjes katholiek. Zo zien we in het be-
volkingsregister van Veenendaal dat vader en zoon hervormd 
zijn, moeder en inmiddels twee dochters katholiek. De twee-
de dochter is in Veenendaal geboren, een gemeente waar het 
protestantisme diep is geworteld. Ten tijde van haar geboorte 
heeft Veenendaal geen katholieke kerk. Volgens een mede-
werker van het gemeentearchief worden katholieke kinderen 
in die tijd gedoopt in Renswoude of Amersfoort. Overigens: 
in Nijmegen worden twee dochters lidmaat van de Waals-ge-
reformeerde gemeente en doen ook hun belijdenis. Moeder 
Lina blijft haar hele leven katholiek.

Middelmatig
Jan lijkt geen sterke persoon(lijkheid) te zijn. Uit een brief van 
een superieur uit 1874 als reactie op Jans verzoek bevorderd te 
worden: ‘Ik hield hem voor een goed commies, maar niet vlug 
of scherpzinnig, geen hoogvlieger.’ Bij zijn ontslag in 1885 staat 
vier keer ‘middelmatig’ op zijn signalementsstaat6, onder meer 
voor zijn lichaamsgestel, gezond oordeel en vlugheid. Hij geniet 
maar kort van zijn pensioen. Hij sterft op 9 april 1887 in Rotter-
dam, waar de familie dan woont op het adres Vasteland 8.7

Brieven

Lina lijkt assertiever te zijn dan haar man, gezien de corres-
pondentie die zij voert met de (hoogste) chefs van haar man.8 
Op 30 oktober 1872 schrijft ze vanuit Venlo wat haar man alle-
maal is aangedaan sinds het begin van zijn loopbaan. ‘welligt 
zonderling, eene vrouw zulks durft te wagen, gelieve hierom-
trendt mijne verontschuldiging aan te nemen’. Het komt erop 
neer dat het gezin van zeven personen een te laag inkomen 
heeft en genoodzaakt is bij boerenmensen buiten de stad op 
kamers te wonen. Ze vraag haar man te bevorderen tot veri-

3. Slot van de brief van Lina uit Venlo, 30 oktober 1872.
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ficateur 3de categorie. Op 16 mei 1874 stuurt Jan vanuit Gen-
nep zelf een rekest aan de minister. Hij zegt voor de derde 
keer in twee jaar overgeplaatst te worden (naar Nijmegen) 
zonder verhuiskostenvergoeding en vraagt opnieuw om be-
vordering. Op 19 juni 1874 komt er een brief van Jan uit zijn 
nieuwe standplaats Nijmegen met hetzelfde verzoek, met re-
denen omkleed. Ik mag aannemen dat Lina een belangrijke rol 
speelt bij het opstellen van de brieven.

Boos

Per 1 oktober 1877 begint Jan in Lobith, eindelijk als verifica-
teur 3de categorie. Op 16 oktober schrijft Lina, nog vanuit Nij-
megen, aan de ‘hoogedelgestrenge’ controleur in Den Haag: 
‘Vreselijk is onze positie. Ik weet niet op welke wijze mij te 
uiten, teneinde ons treurig wedervaren aan het daglicht te 
brengen’. Hoewel de overplaatsing van Nijmegen naar Lobith 
gepaard gaat met een bevordering, is mevrouw Neomagus 
erg boos omdat de toekomst van haar vier thuiswonende kin-
deren op het spel staat. Ze schrijft zich jarenlang veel genoe-
gens te hebben ontzegd en in de grootste zuinigheid te heb-
ben geleefd om haar kinderen een goede scholing te kunnen 
geven. En nu, een jaar voor zij examen kunnen doen, komen ze 
in Lobith terecht. Alleen met de kinderen in Nijmegen blijven 
wonen is te kostbaar. Lina vraagt in de nogal dramatisch ge-
stelde brief om herplaatsing van haar man in Nijmegen, Arn-
hem, Utrecht of Dordrecht.

Smeekbede

In een meer onderdanig gestelde brief van 19 december 1877, 
geschreven in Lobith, herhaalt Lina haar verzoek. Want het 
ministerie is niet op haar smeekbede ingegaan. Ze noemt 
daarin ook de familie Beijnen als referentie. Dat is een in-
vloedrijke familie in Someren. Jacoba Beijnen is haar schoon-
moeder. Haar gebed wordt per 1 april 1877 verhoord met de 
benoeming van Jan in Rotterdam. Het is zijn laatste stand-
plaats. Het gezin woont daar op acht verschillende adressen 
in de nieuwbouwwijk die in de tweede helft van die eeuw is 
gebouwd, nu bekend als het Oude Westen. Dat heeft vermoe-
delijk te maken met de hoogte van de huur. Zodra een woning 
met een lagere huur vrijkomt, verhuist de familie.

4. Envelop bij de brief van Lina van 19 december 1877 vanuit Lobith.

6. Huis aan de Oudezijdsachterburgwal in Amsterdam, waarvan de fami-
lie Neomagus twee kamers huurt. Op de foto ook de regenbak waarvan 
Neomagus het vrije gebruik denkt te hebben. Foto Roos Westhoff.

5. Lina begin 1900 gefotografeerd in Den Haag. 
(Fotografie Américaine, Den Haag).
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Woonellende
Voor het zover is, woont het gezin Neomagus van 1856 tot 
1872 in Amsterdam. Daar komen er vier kinderen bij en over-
lijden er twee. Met name het jaar 1859 brengt lief en veel 
leed. Eerst wordt in maart het zesde kind geboren, waarna in 
april en juli het derde en vierde kind sterven. De huisvesting 
is nogal bedroevend, zoals blijkt uit de behandeling van een 
aanklacht van Jan tegen zijn huisbaas.9 Het gezin huist op de 
tweede verdieping van een huis aan de huidige Oudezijdsach-
terburgwal, waar het met vijf kinderen twee kamers huurt en 
een deel van de achterzolder. De eigenaar brengt voor de be-
woners ónder Neomagus een ‘niet aflopend privaat’ aan, ook 
wel ‘geheim gemak’ genoemd, waar ook de familie Neomagus 
veel last van heeft. Bovendien heeft de eigenaar de buiten 
op de stoep staande regenbak (er is geen waterleiding) met 
een slot afgesloten, terwijl Neomagus het vrije gebruik ervan 
meent te hebben. De rechter zegt dat het privaat bij meerde-
re woningen hoort en dat men als huurder weet daar enige 
overlast van te hebben. Omdat Neomagus niet kan bewijzen 
dat het vrije gebruik van de regenbak contractueel is over-
eengekomen, wordt hij niet ontvankelijk verklaard en veroor-
deeld in de kosten van het geding.

Oudste zoon

Jan en Lina hebben veel zorgen om hun oudste zoon Karel, om 
wie ze zijn getrouwd. De uitdrukking ‘twaalf ambachten en 
dertien ongelukken’ is op hem van toepassing. Hij is achter-
eenvolgens spoorwegbeambte, klerk bij het rijk, in militaire 
dienst en commies. Uit correspondentie van vader Jan (onge-
twijfeld aangespoord door Lina) met Karels chef blijkt dat Ka-
rel aan zwaarmoedigheid lijdt. Hij neemt in 1878, 25 jaar jong, 
uit eigener beweging ontslag. Als zijn vader in 1887 overlijdt, 
is Karel nog steeds ‘zonder beroep’. Hij begint daarna in Rot-
terdam een verhuisbedrijf onder de naam Nieuwe Dienstver-
richting. In 1891 vertrekt hij naar Transvaal (Zuid-Afrika) om 
te gaan werken bij de Nederlandsche Zuid-Afrikaanse Spoor-
wegmaatschappij. Bij het uitbreken van de Tweede Boeren-
oorlog in 1899 gaat hij als vrijwilliger dienen. Hij raakt zwaar 
gewond in de Slag om Ladysmith en sterft begin januari 1900 
in Pretoria, pas 47 jaar oud, onder de naam Nieuwmegen, een 
vertaling van Neomagus.

Sterke vrouw

Lina gaat in 1898 naar Den Haag10 waar haar zoons Frans (dro-
gist) en Jan (horlogemaker) wonen. Ze sterft er op 11 novem-
ber 1907, twintig jaar na haar man, 86 jaar oud. Ook gezien 
haar leeftijd dan nog steeds een sterke vrouw.

Fragment-genealogie

I.  Godefridus Antonie Neomagus, zoon van Willem Neo-
magus (1757-1836) en Judith van de Werk (1756-1843), 
gedoopt Mierlo 7 december 1789, koster en schoolmees-

ter te Stiphout (dat met Mierlo één Nederduits-gerefor-
meerde gemeente vormt), trouwt Someren 21 april 1826 
(ondertrouw 9 april) Jacoba Johanna Barbara Beijnen, ge-
doopt Someren 29 november 1789, dochter van Hendrikus 
Mattheus Beijnen (1760-1856, schoolmeester in Someren) 
en Johanna Maria Magdalena Puttekoffer (1760-1829).
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Adrianus (Jan) Neomagus, volgt IIa.

II.a. Johannes Adrianus (Jan) Neomagus, geboren Erp 16 de-
cember 1827, trouwt Ittervoort 1 juli 1852 Maria Angelina 
(Lina) Ras, geboren Maastricht 15 augustus 1821, dochter 
van Thomas Laurens Ras en Maria Isabella Maas.

Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Jacobus Hendrik Karel (Karel), geboren 

Neer itter 19 december 1852, als vrijwilliger in de Twee-
de Boerenoorlog zwaar gewond en ongehuwd overle-
den in Pretoria, Zuid-Afrika, begin januari 1900.

2.  Maria Angelina Isabella (Lina), geboren Ittervoort 21 
februari 1854, overleden Den Haag 22 oktober 1928, 
trouwt Rotterdam 9 april 1885 George Henri van Pop-
pelen, geboren Nijmegen 12 november 1848, belasting-
ambtenaar (verificateur), overleden Den Haag 13 juni 
1919. Het paar krijgt zeven kinderen van wie er één 
voor nageslacht Van Poppelen zorgt.

3.  Maria Laurentia Elizabeth, geboren Veenendaal 18 no-
vember 1855, overleden Amsterdam 8 juli 1859.

4.  Francisca Davina, geboren Amsterdam 14 oktober 
1857, overleden Amsterdam 29 april 1859.

5.  Jacoba Christina Maria (Marie), geboren Amsterdam 
6 maart 1859, onderwijzeres, overleden Amsterdam 
13 oktober 1930, trouwt Amsterdam 21 mei 1896 Jo-
hannes Joseph Kroon, geboren Amsterdam 13 febru-
ari 1853, weduwnaar, ‘adjunct-commies grootboek’, 
overleden Amsterdam 18 februari 1917. Uit dit huwelijk 
geen kinderen.

6.  Thomas Laurens Frans (Frans), geboren Amsterdam 
4 januari 1861, apotheker en drogist, overleden Den 
Haag 31 juli 1915, trouwt Amsterdam 10 juli 1890 Her-
mina Esmunde Oosterhout, geboren Weespercarspel 
27 januari 1866, overleden Den Haag 22 oktober 1927, 
dochter van Jacobus Wilhelmus Oosterhout en Hermi-
na Johanna Sexauer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.  Johannes Adrianus, geboren Amsterdam 14 oktober 
1865, horlogemaker, ongehuwd overleden Den Haag 3 
april 1909.  <<

Noten
1.  Gemeentearchief Maastricht.
2.  Brabants Historisch Informatie Centrum, burgerlijke stand Erp.
3.  Nationaal Archief, stamlijsten belastingambtenaren, inv. 6174-6227.
4.  Gemeentearchief Hunsel.
5.  Gemeentearchief Hunsel.
6.  Nationaal Archief. De signalementstaat zit bij de stamlijst.
7.  Gemeentearchief Rotterdam, bevolkingsregister.
8.  Nationaal Archief, bijlagen bij de stamlijst.
9.  Noordhollands Archief Haarlem, inventaris Arrondissementsrechtbank 

Amsterdam, code 198, nr. 3648, klapper rekesten algemeen 16-12-1867 nr 569.
10.  Haags gemeentearchief, bevolkingsregister 1895-1913, fiche 5213.
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HARMA  SCHOLTENS

Een vastberaden vrouw: Petronella Kymmell

In één van de afleveringen van Gens Nostra kwam het onderwerp Sterke vrouwen 
aan bod. Ik lees het blad altijd bij mijn vader die lid is van de NGV. Hij is inmiddels 
96 jaar en heeft in zijn leven veel tijd besteed aan genealogisch onderzoek. In mei 
2012 heeft hij in eigen beheer een kwartierstaat uitgegeven van mijn broers en mij.1 
Ik heb het 110 pagina’s tellende boekwerk voorzien van foto’s en gescande aktes 
en dossierstukken. Toen ik het thema Sterke vrouwen tegenkwam in Gens Nostra 
moest ik onmiddellijk denken aan Petronella Susanna Christina Kymmell. Zij is de 
betovergrootmoeder van mijn moeder, geboren in Zwinderen in 1788 en overleden 
op vijftig-jarige leeftijd in Zwinderen. Zij was een telg uit een Drents landadellijk 
geslacht, dat generaties-lang woonde op Havezathe Overcinge in Havelte. Het 
geslacht is afkomstig uit het sticht Minden, waar het in de zestiende eeuw 
regeringsposten bekleedde. De familie Kymmell voerde een familiewapen.

1. Tekening uit 1732 door Cornelis Pronk van de door Wolter Kymmell gebouwde havezathe Overcinge te Havelte (bron: Wikipedia)
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vember 1819 bezoekt ds. Scheltens als gemachtigde van Pe-
tronella, de notaris met het verzoek zich naar de heer Kymmell 
te begeven met een bewijs van het eerbiedig verlangen van 
Petronella aan haar toestemming te geven met Egbert Keep 
te trouwen. Vijf dagen later gaat notaris Slingenberg met twee 
getuigen en met de Akte van Eerbied naar Zwinderen. In de akte 
vermeldt de notaris ten aanzien van de dominee: Te kennen ge-
vende dat zijnen lastgeefster voornoemd zedert eenen gerui-
men tijd voornemens was geweest zich in het huwelijk te be-
geven met Egbert Keep, van beroep landbouwer, wonende te 
Vriezenveen voornoemd, doch dat haar Vader niet heeft ge-
lieven in te willigen het verzoek en het verlangen om zijn toe-
stemming tot dit huwelijk te geven, alwaarom zij comparant 
in zijne gezegde kwaliteit ons Notaris en getuigen verzocht 
ons te begeven ter woonplaatse van den Heer Tijmen Kym-
mell te Zwinderen, ten einde een bewijs uit te brengen van het 
eerbiedig verlangen van zijnen lastgeefster Petronella Sus-
anna Christina Kymmell betrekkelijk de toestemming tot dit 
huwelijk of den raad aan dezelve te geven.

De notaris vindt de heer Kymmell echter niet thuis. Wel is doch-
ter Anna aanwezig. De notaris overhandigt haar het afschrift 
van de akte met het verzoek het aan haar vader te geven als 
hij thuis komt. Hij stelt een proces-verbaal van hun bezoek en 
de overhandiging van de akte op en leest dat voor aan Anna 

2. Het wapen van de familie Kymmell. Wapenschild: in zilver een rode bloe-
menvaas met twee oren, waaruit komende drie waaiersgwijs geplaatste, 
groen gebladerde en gesteelde, vijfbladige blauwe bloemen, goud ge-
knopt. Helm: halfaanziende traliehelm. Helmteken: de vaas met bloemen 
tussen een gesloten vlucht van rood en zilver. Dekkleden: rood, gevoerd 
van zilver (www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden).

In de kwartierstaat die mijn vader opstelde staan de volgende 
gegevens van Petronella en haar echtgenoot Egbert Keep:

 Egbert Keep, landbouwer
 geboren: Vriezenveen 26 december 1791
 overleden: Oosterhesselen (Zwinderen) 16 mei 1838
 gehuwd: Vriezenveen 05 februari 1820 met
 Petronella Susanna Christina Kymmell
 geboren: Oosterhesselen (Zwinderen) 28 mei 1788
 overleden: Oosterhesselen (Zwinderen) 24 november 1838

In het doopregister van de gemeente Oosterhesselen komt 
voor: ‘1788, De 1e Juni gedoopt een dogtertje van de Hr. Gedepu-
teerde Tijmen Kymmell en Mevrouw Susanna Geertruida Cocq 
te Zwinderen, en genaemt Petronella Susanna Christina’.

Het huwelijk van Egbert Keep en Petronella 
Susanna Christina Kymmell op 5 februari 1820

De huwelijkssluiting van Egbert en Petronella verliep niet zon-
der slag of stoot. Egberts ouders waren op het moment van het 
voorgenomen huwelijk al overleden en konden dus niet instem-
men met het huwelijk. Egbert moest een akte van overlijden van 
zijn ouders overleggen bij zijn huwelijkssluiting; die is als bijla-
ge bij de huwelijksakte gevoegd. In de akte die op 31 december 
18192 door de vrederechter van Almelo is opgesteld, verklaren 
vier inwoners van Vriezenveen dat zij de vader en moeder van 
Egbert zeer wel gekend hebben en dat zij respectievelijk onge-
veer 20 en 14 jaar geleden zijn overleden; de grootouders van 
beide zijden zijn voor veel jaren geleden overleden.

De familie van Petronella

Een veel groter probleem vormde de tegenstand van de fami-
lie van Petronella tegen het huwelijk. Het ligt voor de hand aan 
te nemen dat de familie Kymmell een gewone landbouwer uit 
Vriezenveen geen passende partij vond voor hun dochter en 
zus. Uiteraard zou ik, als nakomeling, graag weten hoe Egbert en 
Petronella elkaar hebben leren kennen. Vriezenveen en Zwinde-
ren liggen zo’n 50 km uit elkaar, wat toentertijd toch wel een be-
hoorlijke afstand was. Helaas vermeldt de familie-historie dat 
niet. Alles wijst erop dat zij graag wilden trouwen, zeker toen 
Petronella een kind verwachtte. Het lukte hen niet het huwelijk 
gesloten te krijgen voordat hun zoon geboren werd, want het 
huwelijk vond plaats op 5 februari 1820 en zoon Tymen Johannes 
was ruim een maand eerder geboren, op 3 januari 1820.

Het kind werd vernoemd naar de vader van Petronella en waar-
schijnlijk naar de moeder van Egbert, maar het is de vraag of 
Tijmen Kymmell zich vereerd voelde. Want deze weigerde toe-
stemming te geven voor het huwelijk van zijn dochter. Petro-
nella’s moeder was al in 1791 overleden. De aanstaande bruid 
was echter niet van zins zich uit het veld te laten slaan en vroeg 
dominee Scheltens uit Oosterhesselen om hulp. Ds. Scheltens 
wendde zich tot notaris Slingenberg in Coevorden. Op 20 no-
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3. Huwelijksakte van Egbert Keep en Petronella Kymmell (Historisch Centrum  Overijssel).
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toestemming bij notariële akte, de laatste is aanwezig bij de 
huwelijkssluiting. De genoemde voogd, Jan Schipper, is de 
stief-grootvader van Susanna Keep, tweede echtgenoot van 
haar grootmoeder.

Uiteraard intrigeerde het mij in welk verband Johan Frede-
rik Kymmell stond met Susanna Keep. Johan Frederik blijkt 
de echtgenoot te zijn van de eerdergenoemde Anna Johanna 
Lammiena Catherina Kymmell, de zus van Petronella die wei-
gerde het proces-verbaal van de aanbieding van de Akte van 
Eerbied te ondertekenen. Johan Frederik en Anna zijn neef en 
nicht. Johan Frederik is de zoon van Tijmens oudere broer Ge-
org Rudolf Wolter.
Tijmen Kymmell, de vader van Petronella en Anna, overlijdt 
op 9 augustus 1826. Op 25 september 1820, ruim een half jaar 
na het huwelijk van Egbert en Petronella, heeft hij een eigen-
handig geschreven testament opgemaakt. Het testament is 
geschreven op een gewoon zegel van twee en een halve stui-
ver. Maar het is niet vastgesteld door een notaris. Zou hij de 
mogelijkheid open hebben willen houden het testament weer 
in te trekken?

Hoe dan ook, na Tijmens overlijden wordt het testament 
alsnog door de Rechtbank in Assen geldig verklaard en aan 

4. Hendrik Bouwers, de echtgenoot van Susanna Keep, op circa tachtig-
jarige leeftijd (eigen archief auteur)
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en de getuigen. De getuigen en de notaris ondertekenen het 
proces-verbaal, maar Anna weigert: En is dit Proces verbaal 
opgemaakt en gesloten ten huize van den Heer Tijmen Kym-
mell voornoemd en na voorlezing, door de gemelde getuigen 
Albert Westerink en Harm Naber nevens mij Notaris geteek-
end, hebbende Mejuffrouw Anna Johanna Lamina Catharina 
Kymmell, na daartoe aangevraagt te zijn, de tekening gewei-
gerd.3

Toch zijn deze Akte van Eerbied en het proces-verbaal vol-
doende om wettig te trouwen. Op zondag 2 januari en zondag 9 
januari wordt een openbare afkondiging gedaan van het voor-
genomen huwelijk op de hoofddeur van het gemeentehuis van 
Vriezenveen. Kennelijk maakte niemand bezwaar want op 5 
februari 1820 paraferen Egbert en de schout de Akte van Over-
lijden van zijn ouders en Petronella en de schout de Akte van 
Eerbied. Daarna kan het huwelijk om zeven uur ’s avonds wor-
den voltrokken door schout Jan Kruijs. Al eerder had Egbert zijn 
zoon Tijmen Johannes voor echt verklaard  en het kind wordt 
door dit huwelijk gewettigd.

In de huwelijksakte staat bij de vader van de bruid: den Heer Tij-
men Kymmell, grondeigenaar woonende te Zwinderen voor-
noemd, wiens raad en toestemming Zij bij een formele acte 
van Eerbied, op den twintigsten November achttien honderd 
en negentien door den Notaris Berend Slingenberg, reside-
rende te Koevorden heeft verzogt blijkens daar van overge-
legde acte.4

Susanna Keep

Op 29 juni 1831 bevalt Petronella van een dochter Susanna; 
Susanna is mijn betovergrootmoeder.
In de kwartierstaat die mijn vader opstelde staat over haar 
het volgende:

 Hendrik Bouwers, landbouwer
 geboren: Dalen 11 september 1828
 overleden: Emmen 06 oktober 1913
 gehuwd: Oosterhesselen 30 april 1853 met Susanna Keep
 geboren: Zwinderen (gemeente Oosterhesselen) 29 juni 1831
 overleden: Zwinderen 23 november 1881

In de huwelijksakte van Hendrik Bouwers en Susanna Keep 
komt ten aanzien van Susanna het volgende voor: 
Susanna Keep, van beroep boerenmeid, wonende en gebo-
ren in deze gemeente, wettig gedomicilieerd in de gemeente 
Dalen, oud 21 jaren, minderjarige dochter van Egbert Keep 
en van Petronella Susanna Christina Kymmell, beide over-
leden, kleindochter van Gerhardus Gerrits Keep en Johanna 
Harms aan vaderszijde en van Tijmen Kymmell en Susanna 
Geertruida Cocq moederszijde, allen overleden, staande 
onder de voogdij van Johan Frederik Kymmell, van beroep 
grondeigenaar, wonende te Dalen en van Jan Schipper, van 
beroep meier, wonende te Vriezenveen. De eerste geeft zijn 



5. Het testament van Tijmen Kymmell van 12 oktober 1826 (Drents Archief, NA, inv.nr. 10 aktenr. 71)
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notaris Slingeberg ter hand gesteld, ter uitvoering.5 In het 
document van de rechtbank staat dat daar compareerde: de 
heer Jhr. Cornelis Pottrof, vrederegter van het kanton Dalen, 
dewelke verklaarde, bij de ontzegeling en inventarisatie van 
den boedel van wijlen den heer Tijmen Kymmell, lid der Pro-
vinciale Staten van Drenthe, gewoond hebbende te Zwinde-
ren … te hebben gevonden een ongesloten en onverzegeld 
eigenhandig geschreven testament van wijlen den heer Kym-
mell voornoemd, en ons hetzelve zoodanig aanbood, met het 
verzoek hiermede te handelen overeenkomstig ... en dan volgt 
een artikel van het Burgerlijk Wetboek. Het testament is bij 
het stuk van de rechtbank ingesloten.
In het testament legateert Tijmen aan zijn oudste zoon Jan 
Warmold en zijn oudste dochter Anna Johanna Lammiena 
Catherina 1000 gulden en aan de diaconie van Oosterhesse-
len 150 gulden. De tekst gaat als volgt verder: Voorts wil en 
begeer ik dat mijne overige nalatenschap onder mijne kin-
deren worde verdeeld en genoten, zoo en in dier voege als 
de zelven ten gevolge der wet daartoe geregtigd zijn, met 
uitzondering alleen, ten aanziens van mijne dogter Petronel-
la Susanna Christina namentlijk zal uit mijne nalatenschap 
ontvangen dat gedeelte hetwelk haar in gevolge de wet toe-
komt, en waarover ik te haren opzegten bij Testamente, niet 
beschikken mag, dat gedeelte van hare wettige erfportie, 
waarover ik naar de wet beschikken mag, ontneeme ik haar, 
en geef het zelve aan haar Kind of kinderen, zoo evenwel, 
dat zij de Moeder haar levenlang daarvan het vrugtgebruik 
zal behouden en profiteren. Tot Executeur en Uitvoerder van 
deeze mijne Uiterste wille, benoem ik den Heer Johan Fre-
drik Kymmell, landeigenaar, woonachtig te Dalen; - Voorts 
benoem ik dien zelfden Heer, zoo zulks met de wet bestaan-
baar is, tot administrateur van dat gedeelte mijner nalaten-
schap van hetwelk mijn dogter Petronella Susanna Christina 
het vrugtgebruik en haar kind of kinderen den eigendom ver-
krijgen en zulks haar ter tijd het bedoelde vrugtgebruik zal 
komen te vervallen.

Het betekent dat Tijmen, door het erfdeel van Petronella 
waarover hijzelf zeggenschap heeft te vermaken aan haar 
kinderen, ervoor zorgt dat Egbert Keep dat deel in ieder geval 
niet van hem erft. Er is dus op dat moment beslist geen spra-
ke van enige toenadering tussen vader en schoonzoon.

Hoe ging het verder?

Tussen 1826 en 1834 zijn er zeker negen notariële akten opge-
maakt waarin zowel leden van de familie Kymmell als Egbert 
Keep voorkomen. De akten handelen allemaal over de verde-
ling van de nalatenschap en de verkoop van stukken grond.

Dat geeft in ieder geval aan dat er na het overlijden van va-
der Tijmen in 1826 veel contact geweest is tussen Egbert en 
Petronella enerzijds en de familie van Petronella anderzijds. 
Opmerkelijk vind ik dat Egbert en Petronella in 1834 in Zwin-

deren blijken te wonen. Ondanks de gedeeltelijke uitsluiting 
van Egbert Keep in het testament van Tijmen heeft hij wel 
zaken gedaan met de familie en was er kennelijk aanleiding 
naar Zwinderen te verhuizen. Egbert en Petronella overlijden 
allebei in 1838, niet helemaal onbemiddeld. In de Memorie van 
Successie van Egbert Keep staat beschreven dat hij eigenaar 
was van een huis en hof, een huisje en hof, 9 akkers bouwland, 
2 stukken hooiland en 3 stukken weiland, alles gelegen in 
Zwinderen.6

Toch zal er geen warme familieband ontstaan zijn tussen de 
leden van de familie Kymmell in Zwinderen, want Johan Fre-
derik, die zich toch het lot van de zevenjarige Susanna moet 
hebben aangetrokken toen haar beide ouders kort na elkaar 
overleden, geeft weliswaar toestemming voor haar huwelijk 
met Hendrik Bouwers, maar aanwezig is hij niet bij de huwe-
lijkssluiting.

Besluit.

Wat had ik graag Petronella Susanna Christina Kymmell leren 
kennen in haar moedige stap met Egbert Keep te trouwen, 
dwars tegen de wil van haar familie in. In de familie van mijn 
moeder is dit verhaal niet bekend, wat verwonderlijk is, want 
de grootvader van mijn moeder, die gehuwd was met een 
kleindochter van Petronella, heeft tot zijn dood in 1945 (mijn 
moeder was toen 23 jaar) ingewoond bij het gezin waar mijn 
moeder uit stamt. Hij moet toch iets geweten hebben van 
deze historie?  <<

Noten
1.  Henk Scholtens, ‘Kwartierstaat van Geert Scholtens en zijn broers en zus’, 

Zwolle 2012.
2.  Historisch Centrum Overijssel, Huwelijksbijlagen Vriezenveen [tg. 0123], inv. nr. 

60, aktenr. 12698 (5.2.1820).
3.  Idem.
4.  Historisch Centrum Overijssel, Burgerlijke Stand Vriezenveen [tg.0123] inv.nr. 

60, aktenr. 1 (5.2.1820).
5.  Drents Archief, Notariële Archieven [tg. 0114.21] inv.nr. 10, aktenr. 71 (12.10.1826).
6.  Drents Archief, Memories van Successie [tg. 0119.07] inv.nr. 29, aktenr. 498 

(11.8.1838).
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ven: Krachtwijk, een middeleeuwse boerderij aan de Eem [van 
Krachtwijk 1397, 1536-80; van Voorst, van Padtbrugge, Thiens, 
van Geyn, Kuijer]; R. Hopster: Van kerkschuur tot katholieke 
zuid-as (3) [verv.; de vernieuwbouw 1776-1840]; A. ter Beek: De 
Eemlandse polderkaart van 1666 [zeedijksgeld, polders, boer-
derijen, eendenkooien; landmeter: Dirck van Groenouw]; H. 
Prins: Verkenners in Hooglanderveen [historie scouting].

Bussum Historisch Tijdschrift, jg. 33, 2017-2. N. Verhagen: Erf-
gooiers ten eeuwigen dage; N. Verhagen: Een Amsterdamse 
enclave op de Bussumer heide?; K. Oosterom: Over erfgooi-
ers en hun meenten; N. Verhagen: Hoe de boer verdween uit 
Bussum; N. Verhagen: In gesprek met twee verstokte Fran-
sche Kampers [Bleij]; 

Dwars Op [Voorhout], jg. 20, 2017 nr. 60. K. den Elzen: Verbor-
gen Verleden in Voorhout [afstamming Arjen Lubach via van 

der Spek/Specke uit van 
Teylingen]; K. den Elzen: 
Eduard Jan Muller, In-
disch oorlogsslachtoffer 
[Voorhout 1903-Pakan 
Baru 1945; Schotman]; 
K. Kuiken: Voorhouters 
in 1338 [rekeningen over 
Voorhout van de grafelij-
ke houtvester Simon van 
Benthem; betreft ver-
schillende pachten; van 
der Steen, van der Beek, 
van der Tol, Barre, Voet]; 

Gens Nostra 2018 - jaargang 73 nummer 2  –  115 



K. den Elzen: Smederij aan ‘t Soldaatje [Schulte, Zwartjes, van 
Wissen]; K. den Elzen: Piet en Jans van Dijk-van der Klugt: het 
gezinsleven van 100 jaar geleden [familieverhaal, met kwst. 
van het echtpaar; Schrama, Steenvoorden, van Ham, Kaptijn]; 
M. van Buul: Jan Peeters over de Bultenlaan en de kaping [his-
torie; als 2e piloot betrokken bij de vliegtuigkaping in Beiroet 
1973; Schlatmann, Standaert]; K. den Elzen: Petrus Josephus 
van Schie, priester en weldoener [(1848-1921), priester 1871, 
vertrekt naar Engeland 1875, Colorado 1880 en Californië 
1885]; K. den Elzen: Dokter Bots beschrijft het Voorhout van 
zestig jaar geleden.

Eigen Perk [Hilversum], 2017-3. I. de Ronde: Johan Adolf 
Winkler [(1685-1756), leven en werk van een Hilversumse 
dorpsnotaris; Krutel, van Veeren, Kingma]; W. Dral: Rekesten, 
regenten en een dief [1817; van Maanen, Perk, Huydecoper van 
Maarseveen, Girandet]; J. de Ley, P. van den Berg: De Kinder-
tuin van mejuffrouw Boom [oudste particuliere fröbelschool; 
Tetrode, Fröbel].

Geestgronden [Egmond], jg. 24, 2017-2/3. M. Mulder: De grote 
Egmondsche tentoonstelling en verloting in 1912 [Eijma, Bos, 
Pluijmgraaff, Verder]; K. Floor: De buitengrenzen van Egmond 
binnen [beschrijving vastlegging gemeentegrenzen volgens 
Frans voorschrift, 1821]; C. Kager: Stroper werd apostel [Al-
bert Wijker, schilder Gari Melchers, ca. 1900; Captain Blaau-
boer; schets familie Wijker]; C. Kager: Bijnaam ‘De Kat’ uitge-
storven? [bijnaam 200 jaar oud; onderzoek]; J. Wittebrood: 
Trijntje Smit [identificatie oude foto’s].

Gen., jg. 23, 2017-2. K. Brandt-Carey: George Maduro: de jonge 
jaren van een held [(Curaçao 1916-Dachau 1943), held van de 
Slag om Dorrepaal, uitgebreide correspondentie met familie 
in Curaçao 1928-1941, in plaats van opvolger te worden in het 
familiebedrijf S.E.L. Maduro & Sons (bankwezen, havenbouw 
en scheepvaart) kwam hij in het leger terecht; naamgever van 
Madurodam]; G. Bloothooft, D. Onland: Meerdere voornamen 
in Nederland [historische ontwikkeling]; J. Verkleij: Genealo-
gie op Instagram en Pinterest; E. Bleeker: ‘Ik probeerde voor 
mezelf te beantwoorden waarom mensen bepaalde dingen 
hebben gedaan’; K. Kuiken: Van Emo tot ego [intieme bronnen, 
de eerste eeuwen]; S. Reinders: Oefeningen in deugd en liefde 
[vriendenboekjes van adellijke dames, 17e-18e eeuw]; L. Kindt, 
F. Hoogewoning: Liefde onder postzegels [geheime liefdes-
boodschappen; Hogewoning]; S. van Heijst: ‘Liebes Gerdalein’ 
[brieven uit Berlijn 1939-1943; Nothmann]; W. Coster: De Stap-
horst tapes [herontdekte ingesproken brieven van naar Cana-
da geëmigreerde familie Veldman-Stegeman]; G. van Breugel: 
Heraldiek buitengaats [vrijheid van wapen aannemen in Ne-
derland versus strikte toekenning en bescherming in Schot-
land]; E. Ligtenberg: In het spoor van Napoleons Bataafse 
soldaten; R. Smid: Sporen leggen in Transvaal [eind 19e eeuw; 
spoorwegwerkers uit Nederland; barre tijden; bronnen voor 
onderzoek]; E. Hennekam: Het laatste woord aan de dood 
[laatste aflevering van auteur].

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 25, 2017-3. J.W. Koten: 
De toekomst van genealogische software [bestaande soft-

ware bedreigt door op-
komst cloud computing 
en diensten]; A.P. Intveld: 
Scheepsemblemen van 
naoorlogse marinesche-
pen vernoemd naar ge-
decoreerde marinemen-
sen (2): Hr. Ms. Van Well 
Groeneveld [historie]; Y. 
Lippens: Waarom kwa-
men de Schotten naar 
Nederland [niet alleen 
militairen, maar voor 
1600 vooral vanwege 
handel; schotse stapel-
plaatsen waren Veere en 

Dordrecht; de Schotse Brigade; Schotse kerken; zoeken op 
voorouders: www.scotlandspeople.gov.uk]; Samenwerking 
WieWasWie met de Koninklijke Verzamelingen; H.M. Lups: 
Beroepen van vroeger [waagwerker-walgeldenpachter]; Wa-
penregister [van Haren, Doornbos, Veldhoven, Wolterink]; 
Haarscheren waar het niet mag [voorschriften chirurgijns-
gilde]; J.W. Koten: Op weg naar duurzame links van digitaal 
gearchiveerde archiefstukken [schetst ontwikkeling project 
e-Depot; essentieel is dat links ook in de toekomst correct 
blijft werken en niet door wijziging in de opslag verbroken 
wordt].

‘s-Gravendeel, jg. 23, 2017-3. A. Mol: Het portret van ... [den 
Hartog x Tak]; J. Mol: Scheepvaart en de Haven (1); W. van 
Velsen: Anton van Walsem, met de Noorderzon vertrokken 
[levensschets en familie; Wildbergh, Schoonhoven, Vogelen-
zang, Jongenburger]; D.W. Gravendeel: Vroege vogels – de 
eerste dertig jaar (7) [beroepsnamen: Visser, Wagemaker, 
Wever]; W. van Velsen, J. Visser: Christiaan Frederik Zeeman, 
geportretteerde ‘s-Gravendeler [(1825-1894), stuurman, ka-
pitein, expert; stamboom 3 gen., 1797-1894; van Olst, van de 
Koppel].

Heemkunde Hattem, 2017 nr. 152. D. Locht: Nummerwisselaar 
of plaatsvervanger [vervangende dienstplicht; van der Worp, 
Locht]; G. Liefers: Biografische schets van Gerrit Jan Jaspers 
(1881-1953); A. Samsom: ‘Gy weet dat hattems volk zig nooit 
liet onderdrukken’ [scriptie over verschillen in politieke lite-
ratuur tijdens de patriottentijd]; D. Spoel: Voormalige Daen-
delshuis, nu gemeenschapshuis ‘De Tinne’ [artikel uit 1964]; 
Fotoarchief.

Heemtijdinghen, jg. 53, 2017-2. N. Stoppelenberg: Drie dok-
ters Van Praag in Oudewater [1826-1848; van Walt, Leon]; H.-J. 
Prosman: Was er een Lutherse Reformatie in Woerden? [Illyri-
cus, Heshusius].
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Heerlijk Ni-js [Wehl]; 2017 nr. 62. W. Alofs: Gelukkig werd de 
Martinuskerk niet gesloopt [Rijkswaterstaat versus monu-
mentenzorg 1844]; Th. Berendsen-Versteeg: Karin Spelt, pre-
dikant in Wehl 1993-2002 [interview]; Canadese opmars naar 
Oost-Nederland.

Heraldisch Tijdschrift, jg.23, 2017-3. B. Grothues: Heraldiek 
in het werk van beeldhouwer Jac. Maris (1900-1996); R. Har-

temink: Het nieuwe wa-
pen van de gemeente 
Bergen (Lb.), Krimpe-
nerwaard, Nederlek, 
Ouderkerk, Schoonho-
ven, Vlist, Stolwijk, 
Vliet en Reeuwijk; R. 
van Dijk: Kijk, mijn fami-
liewapen ‘Odink’ staat 
op een kaars [rechts-
bescherming]; H. van 
Heijningen: Wapen voor 
de Sint-Franciscusba-
siliek in Bolsward; H. 
van Heijningen: Wapen 
Mgr. C.F.M. Van den 
Hout, bisschop van Gro-

ningen-Leeuwarden; Wapenregistratie [Klimecki, van der 
Linden, Mosselman, Toorop/De Adelhart Toorop/D’Adelhart 
Toorop, Reinders, De Roller].

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 33, 2017-3. I. Westdorp: De 
bouw van Trompenburg [voorheen Hoge Dreuvik en Syllis-
burg; huis van Cornelis Tromp en Margaretha van Raephorst]; 
G. van Rijn-Luijer: Van huizen gesproken [huis Kerklaan 42 
Kortenhoef; Jansen, Andriessen].

De Kleine Meijerij, jg. 68, 2017-2. F. Goris: Guilielmus Wit-
lockx (Moergestel 1669-Antwerpen 1733): van Moergestelse 
weesjongen tot vermaarde ‘clock en beyaert gieter t’Antwer-
pen’ en ‘gesworen canon gieter’ voor keizer Karel VI [levensbe-
schrijving, familiegeschiedenis, oeuvre; exm. Walschots, Sof-
faers, (van de) Louw, van Uffelen, Biesmans, de Hondt, Cobbé]; 
A. van Dorp: Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1918 (14): 
Heukelom (2) [verv.]; H. Haen: Stille beeldenstorm in Udenhout 
[hoe God, RK en beelden langs de openbare weg verdwenen in 
de 20e eeuw].

De Kostersteen [Bennekom], 2017 nr. 141. Themanummer Huis 
Boekeloo [historie, restauratie, bewoners; Sloet tot Everlo, 
van Wijnbergen, Petersen, Haalboom, van de Craats, van den 
Broek].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 51, 2017-2/3. Beeldverslag van 
het Kromme Rijnsymposium; K. van Vliet: De Dikke Dekker: 
de totstandkoming van een meesterwerk; A. van Oostroom: 
Kaarten, topografische namen en GIS in het Kromme Rijnge-

bied [o.a. Belang leenre-
gistraties]; P. Henderikx: 
Kerkelijke en rechter-
lijke organisatie in het 
Kromme Rijngebied in de 
middeleeuwen [domei-
nen, parochies, gerech-
ten; met kaarten]; A. van 
Bemmel: Het kromme 
Rijngebied: ontginning 
en waterstaat; T. Her-
mans: Kastelen in het 
Kromme Rijngebied; J. 
van Doesburg: Het verle-

den als puzzel. Op zoek naar de hoven van de abdij van Deutz 
en de proost van Oudmunster in Wijk bij Duurstede.

Krommenieër Kroniek, 2017 nr. 87. H. Lieshout: Booy en Har-
tog op het Vlietsend: verdwenen middenstanders [de Jong]; 
C. Leguijt: De laatste Leguijt de Vlusch uit [verhalende fami-
liegeschiedenis, stamreeks 11 gen., ca. 1570-2008; Groenevelt, 
van der Meer, Slinger]; L. Groen: Bewoners van de Woudaap 
[molen; Dubbeld, Snip, Bakker, Rol]; A. Rijks-Leguijt: Kick Wil-
stra, wie kent hem niet!

De Kroniek [Graft-De Rijp en Schermer], jg. 34, 2017-3. J.F.: In 
De Rijp werkt gasfabriekje voor de liefdadigheid [particulier 
gasbedrijf ontstaan uit erfenis om de nood van armen te le-
nigen; Boon, Rot]; F. Hoek: Het leven van Christiaan Ramkema 
[(1883-1973), exm. Roosendaal, x A. Glijnis]; E. Berkhout: Tim-
mermanshoutje [Bark, Vogel, Leguit]; F. Hoek: De Noorderbrug 
in het Noordeinde van Graft; C. Ney-Bruin: Sparen in Drie-
huizen [Raiffeisen, Scheringa, Ouweltjes, Keetman]; F. Hoek: 
Jeronimo de Vries, ‘beoefenaar der fraaie letteren’ [DG pre-
dikant, *1838, uit een bekende Friese familie (uit IJlst 1649), 
exm. Loeterbagh, tr. 1863 A.M. Jarman].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 19, 2017-3. T. Bikker: De boerderij 
van Henk de With Gzn [familiegeschiedenis van eigenaren en 
bewoners van de boerderij Hei- en Boeicopseweg 80/82, met 
verwantschapschema; van Dieren, de Wildt, Veen, de Vor]; M. 
Wittebol: Het Lexmondse Groene Kruis 1908-1940 [historie; 
Bon, Pot, van Hulst, Fleischer, Poolman, de Boef]; W. Zijder-
veld: Klank en Vreugd 50 jaar [van der Burg, Govers]; J.J. Kool: 
De winkel van Arie de Leeuw.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 45, 2017-2. In memo-
riam Jo Hoen [1938-2017; medeoprichter sectie Genealogie 
van het LGOG en eerste hoofdredacteur van het Limburgs 
Tijdschrift voor Genealogie 1973]; R. de la Haye: De Waalse 
wortels van de Maastrichtse familie Absil [uit Thon tussen 
Andenne en Namen, in 1742 in Maastricht; steenhouwersfami-
lie die Maastricht voorzag van zijn beroemde raam- en deur-
omlijstingen in blauwe Naamse hardsteen; 6 gen., 1630-1891; 
Danco, Dieudonné, Vrenken, Jaminé, Nijpels, Laarbe, Bernard, 
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Lefebvre]; A.S.M. Pa-
telski: De familie Grim 
uit Stevensweert en 
Maaseik [gemeenschap-
pelijke afstamming van 
Philip Houben, oud-bur-
gemeester van Maas-
tricht, en Camille Oost-
wegel, hotelier; 11 gen., 
ca. 1600-heden; de Fre-
ne, Stockbroeck, Vaes-
sen, Reijnders, Leemans, 
Housmans, Nijssen, Ver-
vorst/van der Vorst].

Mededelingen Historische Kring West-Betuwe, jg. 45, 2017-2. 
M. Schelling: Kastelen en landhuizen in Ophemert, gemeen-
te Neerijnen [Spillenaar, Valkis, van Aalst]; R. Mink-Gijzen: 
Moord in de regio [van Kouwen, Uitermark, van Santen].

Misjpoge [Joodse genealogie], jg. 30, 2017-3. F. Slicht: De 
Joodse kroniek [historie weekblad 1912-1913; Bromet, Tal, 
Brander]; K. Sturkop: Mietje Walewijk alias Marie Gomez, 
een (niet te) vergeten operazangeres (3): de vlucht [1940]; 
B. Voorzanger: Een plattegrond voor Zeeburg [voormalige 
Joodse begraafplaats]; R. van Geuns: De families van Geuns 
[uit Neustadt-Gödens in Oost-Friesland (voor 1730), via Leens 
naar Groningen en Leeuwarden, naamsaanneming van Geuns 
1811/12; overzicht 5 families]; B. Schijf: Uit de wereld van de di-
amant [Vigeveno, Stern].

Nieuwsblad Oud-Lisse, jg. 16, 2017-2. R. Pex: Jan Ponsioen 
(1921-1987) [een praktische intellectueel]; L. Brouwer-Blaas: 
Daar aan de haven [verv.; beurtschippers; van der Linden]; D. 
Boogerd: Meer hondjes die Fikkie heten [etymologie van de 
naam Lisse].

‘t Onderschoer [Denekamp e.o.], jg.39, 2017-2. Denekamp toen 
en nu (58); S. Wynia: De wijkzuster van vroeger (slot); J. Gor-
temaker: Een drama met dodelijke afloop op het Singraven in 
1827 [schot op een boerenwagen met 13 mensen er op; slacht-
offer Berendina Gortemaker (1801-1827); dader ontvlucht]; J. 
Knippers: Hotel van Blanken, nog steeds in herinnering [met 
stamreeks van Blanken, 5 gen., 1727-1926; Haakman, Mantjes, 
Lenderink]; W. Groothuis: De familie Groothuis in Denekamp 
(1) [afk. uit Frenswegen, sedert 1783; verhalende genealogie]; 
G. Oude Elferink: Op zoek naar eeuwenoude erven Elferinks 
(1) [verslag onderzoek].

Ons Voorgeslacht, jg. 72, 2017 nr. 700. K.J. Slijkerman: Ge-
nealogie Verschoor. De nakomelingen van Floris Diercxz uit 
Charlois [7 gen., ca. 1480-1768; Cranendonk, van Toll, Muyer, 
Lems(en), de Koot, van der Hoeck, Boender, Craeijappel, Hou-
mes]; B. de Keijzer: De familie van Acquoy [aanv. & corr. op 
OV 2015:373 e.v.; Erkelens, de Vries, Goedhart]; L.M. van der 

Hoeven: De geslachts-
lijst van Joost Jacobsz 
van Oudewater [aanv. 
&corr. op OV 2017:209-
213: afkorting PUOK op 
grafsteen blijkt als PIOK 
gelezen te moeten wor-
den, wat vermoedelijk 
verwijst naar Pieter Ja-
cobsz Olij Kan]; L.M. van 
der Hoeven, E.W. Ros-
cam Abbing: Genealogie 
van het geslacht Koe-
dieff later Koedijk ge-

naamd (Brielle, Delft) [aanv. & corr. op OV 2017: 117-134; van der 
Nat, van der Voorde]; C.L. de Bruijn: Een geslacht Oom (Ooms) 
[aanv. & corr. op OV 1990: 453-494; Lijntje Jansdr Oom, tr. 
Jurriaan Versluijs, blijkt uit het 2e huwelijk van haar vader te 
zijn!]; P. van der Hoeven: Parenteel van Dorp [aanv. & corr. op 
OV 2016: 321-425; Vos, Pesser, van Adrichem, Onderwater, 
Vercrocht, op ‘t Ent].

Oud-Dordrecht, jg. 35, 2017-2. K. Sigmond: Middeleeuwse 
‘verdichting’ van bebouwing aan de Houttuinen [van Slinge-
land, Suus, Beyn, Muys, Overstege]; E. van Dooremalen: Hol-
craft Blood (Ierland ca. 1656-Brussel 1707) [Fowler, Holcroft, 
Cook]; T. Hoogeveen: De vrachtschepen van Aert Schouman 
(1710-1792) [scheepstypen]; K. van der Vaart: Steegoversloot 
42. Al puzzelend een rijksmonument geschiedenis geven [van 
Drenckwaert, Houtemont, van Blijenburch, Vaens, Kelck, Saij-
mans]; J.M.A. van Wageningen: Drie Dordtse dopers in een 
gouden eeuw [Mels, Velters, Bout]; K. Sigmond: Schetsen uit 
Dordtse akten (25); H. Wetemans: De stadsmuur achter de 
Wolwevershaven; M. van Vliet: Het eerste jaar van de Bataaf-
se Vrijheid (3); A. Nelemans: Oorlogsherinneringen uit Dor-
drecht [Wijnhoven, Daems, Nelemans]; G. van Engelen: Is po-
pulair oorlogsdagboek (met zes pagina’s over Dordrecht) een 
vervalsing?

Oud Meppel, jg.39, 2017-3. I. van Faassen-Schut: Niet alleen 
een natuurman ... [Schut]; W. Ponne: ‘Disputen’ in de Meppeler 
synagoge in de 18e eeuw [Samson, Gerson, de Fortes]; N. Din-
kla-Wouda: Het grootste woonhuis van Meppel, Zuideinde 37 
[de Haan, Roelink, van Esso, Wouda]; L. van der Voort van der 
Kleij: Zoekplaatjes (4): Van Amsterdamse behanger tot ‘schil-
der van Drenthe’ [Nicolaas, Smink, Ponne, Bekelaar]; A. Over-
mars: Greve: pionier in de automobielverkoop in Meppel en 
omstreken [5 gen., 1814-2006]; H. de Zwaan: Ludwig Wassens. 
Van lichtmatroos tot directeur [Boersma, Woudman].

Oud-Rhenen, jg. 36, 2017-3. H. Deys: Herinneringen aan het 
ontstaan van het tijdschrift Oud Rhenen [van der Horst, Re-
bergen]; A.J. de Jong: Het ware verhaal over het huis ‘Trappen-
borch’ aan de Herenstraat [15e-16e eeuw; van Beynhem, Mo-
nicx, met zegels van: van Westrhenen, Spynder, van Pluderen]; 
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W. van den Berg: Het 
departement Rhenen 
van de Maatschappij tot 
Nut van ‘t Algemeen [Vo-
gel]; H.P. Deys e.a.: Oude 
huizen in de Rhenense 
binnenstad en hun be-
woners. De geschiedenis 
van de westbarriere: de 
16e eeuwse herberg De 
Hulck, de 19e eeuwse ta-
bakshandel La Mercatu-
ra en het oude postkan-
toor [de Bruijn, Lijsters, 

de Veer, van Dulcken, Oosterzee, Valckenaer, Branden, van 
Harn, Klerck, van Ogten, van Campen].

Oud Scherpenzeel, jg.29, 2017-2. H. Berendse: Dorpsstraat 
264 [het Rentmeestershuis; herinneringen]; P. Valkenburg: 
Markante Scherpenzelers: Jan Hendrik Renken [(1908-1992), 
huisarts, x J.IJ.H. Beins]; H. van Woudenberg, W. van den 
Berg: Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners: Groot 
Heintjeskamp [reeds genoemd in 1416; Quint, van Rijn, van 
Maanen, Lokhorst]; Naoorlogs Scherpenzeel.

Oud-Wageningen, jg. 45, 2017-3. T Jansen: In gesprek met Bert 
van de Weerd [organisator festiviteiten]; C. van den Anker, 
B. Kernkamp: Nieuwe natuur en verdwenen cultuur [de Blau-
we Kamer; Valckenaer, van der Hart, Groen van Prinsterer]; 
P. Leenknegt: Vismarkt aan de wandel; B. Kernkamp: Boeren, 
burgers en buitenlui! [classificatierollen belastinginning, be-
roepen, klassen]; S. Werner, B. Kernkamp: Terug op Wagening-
se bodem [2 portretten; Jacob Marcus Rosenik x Carolina Ca-
lisch].

Proosdijkoerier, jg. 33, 2017-3. F. de Wit, J. Rouwenhorst: Een 
burgemeester die doctor werd [van der Haar]; F. Compier: Vin-
keveen en Waverveen in 1933; S. Veerhuis: De Amstel en zo 
voort ... [slot]; P. van Buul: Alex van Ankeren brengt verleden in 
beeld [gebouwen in miniatuur]; C. Woerden: De Roode Vos in 
de Schans [beeldje voor tabaksfabriek Jan de Ruyter; Kiebert, 
de Ruyter, Blom, Brom, Schillemans, Smelt, Stallijkman].

Scyedam, jg. 43, 2017-3. 
W. Snikkers: Over glas-
blazen, staken en ver-
zuiling [gilde uit 1904]; C. 
Nieuwendijk: Restaura-
tie van het Zakkendra-
gershuis; A. Lagrouw: 
Gebakken varkens uit 
de ovens [Henkemans, 
Haverschmidt, Penning]; 
J. Jansen: De Schiedam-
se vrijmetselaarsloge 

‘De Rijzende Zon’, 1779-1809 [historie; Rath, van der Meer, 
Moreen, Peiffers, Penning]; L. Meijer: Boeren en burgers bij 
Van der Burg [boerenfamilie uit Zouteveen; 18e-19e eeuw in 
Schiedam; Nolet].

‘n Sliepsteen [Enschede], jg. 33, 2017 nr. 130. J. Brummer: De 
families Martina en Fogarin brachten 100 jaar geleden ter-
razzo naar Enschede [verhalende familie- en bedrijfsgeschie-
denis]; J. Hazewinkel: Sportvliegers op Twente in de dertiger 
jaren; G. Schafraad: Heel nederland trok ooit naar de nu zo 
rustige Van Alphenstraat [tot 1938 internationaal evenemen-
tenterrein, daarna verkaveld voor woningbouw]; W.H. Nijhof: 
Een nooit gebouwd museumhuis en een kloostermuseum aan 
de singel [van Heek].

Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], 2017 nr. 117. P. van 
Schaik: Ouder-Amstel en de automobielen [weerstand rond 
1898-1903]; A. van Noort: De familie Kea in Duivendrecht 
[familienaam vanaf 1632; 3 gen. uit Duivendrecht worden 
belicht; Quant, Deugd, Fust, Vrolijk, Helsloot]; R.P. Sieker-
man: Engel Egeraet, chirurgijn [in Ouderkerk 1654]; H. Kei-
zer: Het Goudstikker monument op begraafplaats Kars-
senhof [Jacques Goudstikker (1897-1940), kunsthandelaar, 
exm. Sellisberger; x (1) J.M.C. Braij, x (2) Desi von Halban]; 
W. van der Velden, P. de Nooij: Huub van der Weele, Ouder-
kerker in hart en nieren [interview]; F. Zwerver: Waar Sara 
gebleven is! = Sara van Java, ex-slavin, blijkt tussen 1729-
1734 vertrokken te zijn van Ouder-Amstel naar Bergen op 
Zoom; Matroos, Titgen]; J. Gaasterland, W. van der Velden: 
Lex Vega in Friesland [interview; als kind ondergedoken in 
Arnhem, geëvacueerd naar Ee in Friesland; van Heukelom, 
Woudstra].

De Spuije [de Bevelanden], 2017 nr. 101. K. Visscher: Rijkdom 
op het platteland van Zuid-Beveland [beschouwing verschijn-

sel, voorbeeld 3 gen. 
Dominicus 1549-1711; 
Gort, van Noorden, Du-
velander; lijst met 27 
hoogstaangeslagenen 
1626, alle gegoed tussen 
12.000 en 84.000 gl.]; 
G.J. Lepoeter: Strafza-
ken tegen kinderen in de 
periode 1810-1850 [de 
Kok, Polderdijk, Klap, 
Glas, de Bree, Ruis-
saard, Meulbroek]; C. 
van den Bovenkamp: 
Soldaat Piet Geelhoed 
van de Irene-brigade [uit 

Stroodorp, overl. 1989; verhaal over de mobilisatietijd en oor-
log 1939-1945 en de oprichting van de brigade; met veel docu-
menten uit privebezit]; K. Rentmeester: Trouwen in ‘s Heeren-
hoek [over gebruiken en tradities].
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Stad & Ambt [Almelo], jg. 25, 2017-3. G. Brouwer: Eerste Am-
bachtsschool van Twente [1917, historie]; H. Holtmann: uit het 
dagboek van Frederik Reinhard Burchard Rudolph van Rech-
teren Limpurg [(1752-1842), dagboek beschrijft zijn zeereis 
en inspanningen voor een militaire carrière, 1770-1782]; N. 
Spaaks: Toneel en zoo in Almeloo; E.D. Breuning ten Cate: 
Luctor et Emergo [historie tennisvereniging, in 1998 oud 100 
jaar]; H. Krol: Tussen Nederland en Turkije [3 gen. Unal in Alme-
lo sinds 1973].

De Stamboom [Alblasserwaard ], jg. 19, 2017-2. Aanvulling op 
de kwartierstaat van Arie van Tilburg [Stolk, Koning, Knock, 
Kabel, Linsbergen, van Oord/Kortenoort, Liefholland, van 
Wingerden, Quasteniet]; Notarieel Sliedrecht deel 26, 1789 
[kofschuit toegelicht]; Z. Erkelens-Aanen: Vele varkens ma-
ken de spoeling dun [uitleg spreekwoord, toepassing: akte 
uit RA Niemandsvriend, deel 1161 f. 34 d.d. 9-11-1729, verdeling 
opbrengst transport door erfgenamen Nederlof en van der 
Wiel, totaal 19 personen en onbekend aantal minderjarigen]; 
Hoe ons visitekaartje contact bracht tussen de familie Lan-
german uit Zuid-Afrika en Sliedrecht.
  Idem, 2017-3. J. Mouthaan: Een gestuit huwelijk [Gerrigje 
Teunisse de Graaff x Pieter Hendrickse Prins, 1750; stam-
reeks Prins 5 gen., ca. 1630-1835; Huijsman, Verhoek, Guijs]; 
Z. Erkelens-Aanen: Oost – West – Thuis best? (1) [van der 
Dussen, Resoort, Patron]; K. Blokland: Genealogie Cornelis 
Jansz Langerman [5 gen., 1676-1876; de Groot, Sterck, Tuijtel, 
Timmer, van Rees, Pierhagen]; Kwartierstaat van Arie van Til-
borg [aanv. en verv. met gen.XI; Vastmans, Sagt, Dochterom, 
Schorteldouck, Jongevrient, Venis, Teeuw, Wapperom, Sijrett 
(Souret)].

De Stelling, jg. 36, 2017 nr. 141. H. Deems: Markten in Weststel-
lingwerf [verv. en slot]; G. Bakker: Parenteel van Harmen Wil-
lems Vrind [2 en slot; gen. IIc-Vc, 1816-1987; Veldhuizen, Sap, 
van den Hurk, Hogebrink, Nijholt, Laurier]; G. Bakker: De ene 
Grietje Harmens Vrind is de andere niet [twee gelijknamige 
halfzusters uit elkaar houden, voorval bleek ook bij de aange-
trouwden voor te komen!].

Streekarchief eiland IJsselmonde, jg. 32, 2017-3. M. Verhoef: 
Bekende IJsselmondenaar: Pleun Klootwijk, ‘de echte bakker’ 
[met kwst. 31 kwn.; –, van Gelder, Kooijman, Groenenboom]; M. 
Verhoef: Boerderij ‘De Gouden Leeuw’ [Everwijn, de Roovere, 
Dammert, van Beveren].

Terra Westerwolda, jg. 6, 2017-2. H. ter Heijden: Plaggenhut 
op het Weenderveld [familie Swarts-Kruizinga, 14 kinderen]; 
J. Been: Hotel de Poort in Ter Apel [Luitjes, Schot, Mulder, 
Muntinga, Heis]; Het portret van ... Albert Schuring-Rikste 
Migchels; T. van Dijk: Willem Heero Dinkla: landbouwer in hart 
en nieren [interview; 7 gen. op de boerderij]; H. ter Heijden: 
(5) Ammo Henderikus Smith [literatuurgeschiedenis in Wes-
terwolde]; J. Tilbusscher: Een huis met een lapje grond [wo-
ningwetwoningen in Vlagtwedde 1900-1950]; M. Teunisse: 

Oorlogsfoto niet bij Grebbelinie, maar in Bourtange genomen; 
J.S.A. Huizing: ‘Enige nootsaeckelijcke reparatie aldaer dien-
de te worden gedaen’ (11) [verv. resoluties en rekesten 1662-
1667].

Tussen Vecht en Eem, jg. 35, 2017-3. C. Baar: De Heilige An-
tonius van Paduakerk oftewel Neogotiek in Kortenhoef; D. 
van der Meulen: Herman Justus Kruyder, een getroebleerd 
kunstenaar[1881-1973; exm. Klokke]; P. Bruin: Een Dornier op 
de Driest [oorlogsdrama]; A. Kos: De kaart van Perk [kaart van 
Gooiland, 1836, 1843]; J. Groeneveld: De Sint-Jansverering in 
een Sint-Vitusparochie voor 1580; G. Baar: Het Merwedeka-
naal [historie].

Tussen Voorn en Loevestein, jg. 53, 2017 nr. 161. M. van Ier-
sel: Scouting Sint-Martinus Zaltbommel; D. van Gameren: 
Een zwaargewonde officier bij het Beleg van Bommel in 1599 
[Cuyper, Alteras, Fraem].

Tweestromenland, 2017 nr. 173. Gegevens uit rechterlijke 
archieven geven interessante aanvullingen bij een stam-
boomonderzoek [Verwoert, van den Hoogen, Bos, van Om-
meren, Buijs, van Soest]; H. Janssen: Mijn tijd bij de Drutense 
epen in de jaren ‘50; Rectificaties [wapen Boesses, kwst. van 
Aanholt]; A. Maters: Reuring in de Drutense en Beuningse 
uiterwaarden (1); J. Kolen: De canon van Wijchen; L. van Stip-
pent: Kwartierstaat van Lina Martens [(1913-2003), 31 kwn.; 
van de Water, Honselaers, Secuur, Dekkers, van Loveren, van 
Munster].

Veluwse Geslachten, jg. 42, 2017-3. E. de Jonge: Enkele op-
merkelijke archivalia in de oud-rechterlijke archieven van 

Hattem [kasboekjes van 
middenstanders; leuke 
bron over klanten]; G.H. 
Klopman: Genealogie 
van de Braak/Wouter-
sen – oorsprong Ermelo 
[6 gen., 1679-2014; van 
der Heijden, Koetsveld, 
de Wilde, Klomp, Hooij-
er]; J.P. van Zeggelaar: 
Gerrit van Zeggelaar 
(1868-1934) – een be-
vlogen historicus; J.P.G. 
Loch: De herkomst en 
afstamming van kleer-
maker Hendrik Ketel 

[huwt Apeldoorn 1740, geen herkomst aangegeven, via een 
omweg toch achterhaald: uit Ruurlo; stamreeks 5 gen., 1629-
1799; Cremers, Harders, Beumers, van Battem]; H.J. Hamer: 
De nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer uit het buurtschap 
Rhienderen bij Brummen (3) [verv.; Jaspers, Coers, Brester, ter 
Braak, Hazewold].
  Idem, 2017-4. A. van Silfhout: De familie van Holland: 
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de parenteel van Geurt Evertsen (1) [7 gen., 1718-1945; Slop-
hoos, van Silwoud, van den Hoek, Bongers, van Beem, van de 
Weerd, van Kreel]; Kwartierstaat Hendrik Hendriks [(1872-
1948), 15 kwn.; van de Zande, Bolink, Lorijn, van Delsen]; G.J. 
Broekhuis: Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen [(1909-
1992), 63 kwn., Veldhuizen, Methorst, Klok, van Bijschoten, 
van Egdom, van Goor]; L. van Pijkeren: Losse Genea-eindjes 
[diverse schrijfwijzen, bewijsvoering].

Van ’t Erf van Ermel,  2017 nr. 83. Red.: 25 jaar Verenigings-
blad [terugblik]; J. de Kroon: Boerderijen op Veldwijk [historie; 
thans terrein van een psychiatrisch ziekenhuis]; B. Koopmans: 
Nalatenschap van Goossen van den Bosch [over Staverden]; 
E. Kuiper: De geschiedenis van de familie Van Bentum uit 
Telgt [bakkersfamilie, sinds 1885]; G. Slijkhuis: Um nooit te 
vurgeten [in dialect; kruidenierswinkeltje Bouwman]; H. Ge-
rards: Jan Stip en Marrigje Lokhorst [foto met genealogische 
info]; H. van Spiek: Hendrikus van Spiek bij Adri van Holten [in-
terview]; G. Hofsink: Van bakker naar gastheer [verv. fam. Pau-
lus]; G. Hofsink: Bewoners van Benvenuto [verv.; Kamphorst, 
Bleeker].

Van Zoys tot Soest, jg. 38, 2017-2. D. van der Meulen: KPS, uit 
naam van het paleis Soestdijk [eigen voetbalclub bestaan-
de uit paleispersoneel en enkele militaire diensten, 1946]; D. 
Top, J. de Mos: De Sportweg in Soesterberg [herkomst naam; 
huizen bewoners; Merts, Wijman, Werensteijn, Veenendaal, 
Nesselaar]; R. van Hal: Salonwagens aan de Postdwarsweg te 
Soesterberg [Majoor, Klinkhamer, Leferink, Overes].

Westfriese Families, jg. 58, 2017-2. D. Ofman: Kwartierstaat 
van Aafje Anna Manneveld [(1930-2015), de eerste 127 kwn.; 

van Wijland, Leegwater, 
Helder, Doorn, Prins, 
Idenburg, van Reijen, 
Nordegoed]; N. Huisman: 
Zes generaties Verlaat 
[uit Venhuizen, 1732-
2002; Grander, Kleyn, 
Hand, Groot, Bijvoet]; J. 
Bijl: Genealogie van Pie-
ter Jansz Bijl [verv., gen. 
IIIc-VIm (1774-heden); 
Edelenbosch, van Dijk, 
de Waardt, van Doorn, 
Vijselaar, van Velden, 
Piso].

Zijper Historie Bladen, jg. 35, 2017-2. J. Boots: Van armenhuis 
naar bejaardenhuis Buiten Zorg [historie sinds 1884; foto 
bestuur uit 1910 met 10 personen]; P. Glas: Verenigingen in de 
oorlog [gevolgen Kultuurkamer; Geensen, Vrieman, Jansma, 
Eriks]; W. Buckert: Herinneringen aan de vakantiekolonie in 
Petten.

Afdelingsbladen
11 en 30 [Friesland], jg. 22, 2017 nr. 87. T. Slof: Toneelvereniging 
Vriendenkring Jelsum [historie, uitvoeringen]; T. Hartman-van 

der Meulen: Fries volks-
schrijver Tsjibbe Gearts 
van der Meulen; A. Veld-
huis: De Boun fan Fryske 
Toanielselskippen [his-
torie]; A. Vlasblom-van 
Maanen: Een intrigerend 
grafschrift [Kooistra, 
Abma, Bootsma, Post-
ma]; H. Lindeboom-Post-
ma: Vernoemingsreeks 
Hiltje Grietje Postma 
[Benedictus, Wenning, 
Bronsma]; A. van der 
Linden-Boonstra: Jan 
Aans Rijpstra, beroep 

en woonplaats of overlijden onbekend [zoektocht, gevolgen 
kwaadwillige verlating; Bakker, Kracht]; S. Huitema, K. van der 
Meulen: Geneagram Huitema – van der Meulen [na 7/8 gen. 
Gemeenschappelijke vouderpaar Seerp Baukes x 1748 Aukjen 
Jacobs, uit Exmorra/Allingawier].

Aqua Vitae [Betuwe], jg. 19, 2017-2. J.E.M.H. van Bronswijk: 
Als de archieven zwijgen [voorbij de geschreven bronnen met 

behulp van DNA, stam-
reeksgenetica, matri li-
neaire lijnen]; F. Tepper: 
Zoek het later maar uit 
[fotograferen en vastleg-
ging van documenten, or-
dening]; J. Boeren: Bron-
nen [hoe om te gaan met 
verschillende soorten 
bronnen]; P. van Rooden: 
De brief van Arie Brenk-
man aan zijn zus Ange-
nieta [bijzondere vondst 
opgespoord via google, 
brief uit 1855]; W. Fase: 
De Tiendaagse veldtocht 

van Jurriën Hendrik Visch [(1809-1910), wederwaardigheden 
tijdens het beleg van Antwerpen, krijgsgevangenschap, uitle-
vering en onderscheidingen, met stamreeks 9 gen.]; P. Welling: 
Hans von Haeften, generaal en archivaris (2) [verv.; betreft di-
recteur historische afdeling Reichsarchiv Potsdam].

Gene Ver [Zuid-Limburg], jg. 20, 2017-3. R. Suijkerbuijk: Voor-
ouderlijk onroerend goed [werken met Kadasterviewer en 
Memories van Successie, het AEZEL-projek]; A. Plasier: 
(Deel)Genealogie van Christianus van den Broek [12 gen., ca. 
1650-heden; Brouwers, Dresen, Noben]; H. Tebra: Stamreeks 
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Tebra [Teberath/van Teberroy/Trebens/Trebels; 12 gen., uit 
Heinsberg sedert ca. 1584]; Archief eerste Bisdom Roermond 
[inventaris 1665-1802]; Nederlandse mijnwerkers bij de fa. 
Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (15) [verv.; 
Spiertz-Thomissen].

Hollands Noorderkwartier, jg. 31, 2017-3. J. Breggeman: De 
naam Bregman in Alkmaar en daarboven. En in Barsinger-
horn [parenteel Aldert Bregman, 6 gen. ca. 1670-1876; Schol-
ten, Zaal, Spek, Schouten, Span, Bijleman]; J. van Holsteyn: 
Verborgen Verleden [verslag lezing; achtergronden en opzet 
TV programma]; D. Lens: Boekhandels aan het Rokin [Huart, 
Steyn]; P. Meijering: Cornelia teruggevonden! [Hoogeboom; 
kort na 1852 naar Amerika vertrokken, overl. Chicago 1892]; T. 
van der Jagt: Stadsarchief Amsterdam [project bewonersge-
schiedenis Rapenburgerstraat].

Kwartier van Nijmegen, jg. 26, 2017-3. M. Kruijk: Aandachts-
punten bij publicatie van stamboomonderzoek; H. Fransen: 
Nijmegen door de ogen van voorouders 1850-1900 (1) [stads-
beeld]; Kwartierstaat Tina Costermans [*1937; Buddingh, 
Troost, van Steenis, Heuff]; E. Kam: Passementswerkers [pas-
sement voorbeelden, gilde]; E. Kam: Vluchtelingenhulp 1685; 
Wijchen en zijn gemeentewapens; H. van Haarst: Gemeente-
slachthuis te Arnhem (2).

Land van Cuijk en Ravenstein, jg. 26, 2017 nr. 76. BHIC heeft álle 
Brabantse autobezitters tussen 1898 en 1951 in kaart gebracht; 

Het portret van Hermina 
Hendriks [(1848-1926, met 
familieblad]; Kwartierblad 
Peter Johannes Hendrix 
[1904-1986; –, Linders 
Verhoeven, Hendricks]; 
Genealogisch nieuws [ge-
registreerd partnerschap, 
sterftecijfers, ouder-
schapskwestie]; W. Keeris: 
Amerika, America (16): 
van de Weijenberg deel 2 
[emigranten naar de USA]; 
M. Roefs: De aardappel, 
een factor van econo-
misch belang.

Mededelingenblad [Delfland], jg. 26, 2017-3. Kwartierblad Leo 
Heurter [*1949, 31 kwn.; Gilde, de Rooij, Bourgonjen]; Boeken-
nieuws: De Kethelse familie de Vette [12 gen.].

Rijnland, jg. 22, 2017 nr. 65. Beëindiging CALS-dienst; A. Po-
land: De ‘Stem van Leiden’ interviewt oudere Leidenaars [oral 
history].

Stichtse Heraut, jg. 29, 2017-3. D. Verhoef: ‘Voor 1700 drogen 
de bronnen niet op’ [verslag lezing; achtergronden van het 

project Utrechtse Parentelen voor 1650; overzicht gebruikte 
bronnen vóór 1600; identificatie van personen die meerdere 
namen hebben en bij homoniemen]; Kwartierblad Lambertus 
Jacobus Veen *1907, x 1938 E.C.A. Grossouw; Schepel, van 
Gelder, Paehlig, Hool]; C. van Burik: Overzicht Utrechtse Pa-
rentelen vóór 1600 [inmiddels is ook het 7e deel verschenen]; 
J.F. Van der Horst: De kinderen van François Kuvel en Geer-
truida Schilden [kinderen geb. te Utrecht 1749-1769].

De Twee Kwartieren [Kempen- en Peelland], jg. 25, 2017-3. 
P. Roosenboom: De twee bidprentjes van Christina de Gier 

[†1942; zeldzaam, de 
prentjes zijn zeer ver-
schillend, de tweede is 
waarschijnlijk na de oor-
log gedrukt]; A. Koning: 
Genealogie in beeld (6): 
Huwelijkssleur in de 18e 
en 19e eeuw [met spot-
prenten]; B. Peijpers: De 
oudere broer van mijn 
voorvader ... [de om-
zwervingen van Matthi-
as Peijpers, beroepen 
als adjunct-predikant te 
Geldrop en Riel 1694, en 
zijn nageslacht]; D. Jager: 

Literatuur en Genealogie 1: De Stamhouder [Münninghof, 4 
gen. 1874-1944, fragment-genealogie; Velthuijsen, von Schu-
macher, Lemcke].

West-Brabanders onder elkaar, jg. 27, 2017-3. F. Roelvink: 
Het Begijnhof als familiebedrijf [uit parentelen van families 
met begijnen blijkt veelvuldig onderlinge verwantschappen; 
met reeks voorbeelden]; F. Roelvink: Een nieuwe jas [over de 
vernieuwde website van het stadsarchief Breda]; T. van Duijn-
hoven: Huwelijk van twee gezinnen [drie zusters en een broer 
Boomaerts huwen drie broers en een zuster Rombouts, 1899, 
1900, 1903; uit Rijsbergen]; E. Rijpert: Twee carrières in Neder-
lands Indië [betreft Josephus Hermanus Reijpert (1874-1936), 
militair en zanger/acteur].

Familiebladen
Aldfaers Erf [Schotanus], jg. 61, 2017 nr. 214. Geef de pen door 
[half interview, half herinneringen]; Pionieren in de Noord-
oostpolder; Schotanussen in Dronrijp [grafstenen leiden tot 
onderzoek naar personen].

Alweer een Vermeer, jg. 21, 2017 nr. 41. A. Radder, J. Vermeer: 
Genealogisch overzicht van de Stompwijkse Vermeer’s [10 
gen., ca. 1695-heden, vanaf gen. VII uitgewerkt in parenteel; de 
Swart, Borgermans, Stellart, Radder, Steveninck, Jongebreur, 
Warmerdam, Termaten]; M. Vermeer: Bij de tijd [introductie in 
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de tijdrekenkunde vanaf 
middeleeuwen tot 18e 
eeuw]; Anne Rinse Ver-
meer 100 jaar [interview]; 
K. Vermeer: Genealogisch 
overzicht van de Waal-
wijkse Vermeer’s [11 gen., 
ca. 1623-heden, vanaf 
gen. VII in parenteelvorm; 
Eliëns, Nieuwenhuijsen, 
van Aalst, van Oostrum].

De Booij Bode, jg. 13, 
2017-3. Fietstocht Ne-

derland-Turkije [1953; verv.]; Muzikale Booijen; Biografie Wen-
dy Booy-de Graaff (uit Michigan), schrijfster van kinderboek 
‘Salad Pie’.

De Dobbel-Beker, jg. 47, 2017-2. M. van Stappen: Tak 25/11 
Zandvoorde-Oostende blijft een raadsel [blijft steken op eind 
17e eeuw; aansluiting niet te vinden; Degrave, Pierens, Ver-
couille]; M. van Stappen: Een Westvlaams weeskind in 1683 
[uit Ettelgem; Dobbelaere, van Este]; red.: Uitgestorven tak 
Vosselare sluit aan bij tak 68! [Dobbelaere-Dierdonck]; red.: 
Victor Dedobbeleer, een nog onbekend oorlogsslachtoffer 
[ca. 1918; hoort bij tak 57].

De Drudenvoet [Klapwijk], jg. 26, 2017-2. Schrijven met licht 
[zomaar een hobby]; Vier eeuwen Klapwijk [verv. Delfgauwse 
tak; met schema; Kaas [uitgezwermde tak; Huber].

De Eendenkooi, jg.  44, 2017 nr. 156. A. Struijk: Van der Kooij: 
een familie van welgeborenen [toelichting op deze stand en 
haar privileges]; Op de motor naar Schotland; Edelsmederij 
van der Kooij.

De Engelenbrug, jg. 19, 2017 nr. 40. Hoe het allemaal begon 
[Hendrijck Bernsen, ca. 1600 Veenendaal, naam van Engelen-
burg sinds 1729]; Waarom heet een Van Engelenburg ‘Van En-
gelenburg’? [naam verbonden met de Engelenburcht te Rome 
in 590; een boerderij Engelenburg lag aan de Cuneraweg tus-
sen Veenendaal en Rhenen].

Familiekrant Stam Joosten, jg. 28, 2017 nr. 110. Familieberich-
ten; Kwartierstaat Joosten-Coenraerts [x Achel 1920; 16 kwn.; 
Houben, Beerten, Meuwis]; Kwartierstaat Jean Leon Joosten 
(1929-2017) [3 gen., Kesler, Pex]; Stamboom Albert Davidts 
x Maria Elisa Westhovens [feitelijk van beiden een afstam-
mingsreeks, 8 gen.; huwelijk Lanklaar 1947; familie David 
stamt uit Jemeppe-sur-Meusse 1667, de familie Westhovens/
Westhof uit Meeswijk 1710].

Het Le(e)ver orgaan, jg. 35, 2017-1. G. Querido van Frank: Het 
grote gemis [familiegeschiedenis Querido-Lever]; M. te Vel-
de-Lever: 1862/Z.H.M.R.S. Beloningsmedaille aan H.H. Le-

ver; Vroege Vogels [interview, 3 generaties in de biologie]; G. 
Kool: Beleef de stad als heks, heilige of kapitein [Henke Lever, 
oprichter Storytrail/verhalenverteller]; I. Lever: What’s in a 
name? Moderne genealogie [rol internet]; R. Lever: Le(e)vers 
op Linkedin.

Mededelingenblad Geslachten Drost, jg. 26, 2017-2. 4e CD-
rom in de maak; privacy en auteursrecht; Mijn studiezaal, 
voor uw historisch onderzoek! [gratis persoonlijke online om-
geving, samenwerking met organisaties die deelnemen in ar-
chieven.nl en De Ree Archiefsystemen]; Drost en N.V. Van der 
Velden’s Scheepswerf ‘Het Zwartewater’ te Zwolle [7 werkne-
mers met de naam Drost]; Het leven van Johanna Drost [1853-
1927]; Gedrost (14).

Millenaers Koerier, jg. 26, 2017 nr. 62. De Assem [in Dronge-
len; stamboekvee; wed. P. van der Schans-Millenaar, oud 90 
jaar overl. 1940]; Geertje Millenaar, van zingen wordt je blij 
...; Uitgelicht [uitleg DTB en werkwijze onderzoek]; Coming 
up [hoe is het om in het buitenland te wonen, emigratie naar 
Canada 1951; van der Heijden, Talsma]; Ontdek je verleden – 
Millenaars polder.

Overmars(ch), jg. 20, 2017 nr. 39. Het Nieuwe Huis [pachter 
Willem Overmars koopt uit veiling 3 stukken land te Wijhe van 
baron Bentinck 1857 en bouwt op een er van een nieuwe boer-
derij, rampjaar 1880 leidt tot verkoop boerderij]; Rechtszaken 
[1897 wegens verstoring openbare orde].

In de Smitse [van Oostwaard], jg. 25, 2017. Ter nagedachte-
nis aan Joop en El [echtpaar van Oostwaard, kort na elkaar 
overleden; uit Uithoorn; diverse herinneringen van verschil-
lende mensen]; Amstel ongefilterd. Het ware verhaal ...; M. 
Coornstra: William, nieuw bestuurslid van de Stichting Vrien-
den van philharmonie zuidnederland [interview]; Eight years 
away, in the UK [interview]; S. Veerhuis: Door de jaren heen 
... Nijs of Nies & het watergemaal van de Eerste Bedijking [in 
Mijdrecht; van den Bos, Hille].

Tijdschrift familievereniging van den Bempt, jg. 33, 2017-3. 
Bezoek aan molens Vanden Bempt en wandeling te Sint-Joris-
Weert; Uitbreiding stam Brustem (3).

Uit Welke Beker [Kroes], jg. 18, 2017 nr. 51. Een moord in 1935 
[op Jacob Kroese in Wildervank, met stamreeks 4 gen.]; Aan-
vullingen op stam Workum; Gevonden munten in Elburg 1913 
[18e eeuwse pot met zilverstukken; stamreeks 5 gen. Kroe-
se, 1757-1977]; A. Allwright-Kroes: Fredrik Krose en Marijtje 
Velders [uit Cloppenburg 1667; hoedenmaker in Amsterdam, 
vertrokken naar Kampen; gezinsblad]; Zangers Kroese {Endo-
za-koor te Sneek; stamreeks 6 gen. Kroese, ca. 1674-2005]; 
Overlijdensadvrtentie in Amerikaanse krant [Ted Kroes uit 
Wisconsin, 2014; stamreeks 6 gen. Croes, 1734-2014, uit Niel 
(D)/Hulhuizen].
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De Veerkampkrant, jg. 23, 2017 nr. 88. De stambomen Gelder-
land & Utrecht samengevoegd tot één stamboom [op basis 
van DNA-onderzoek, een verslag]; Veerkamp en de Maat-
schappij van Weldadigheid; Boek ‘Hofleverancier’ door Kees 
Veerkamp; Het drukke leven van gymleraar Robin Veerkamp.

Verder ontvingen wij
CD / De tienden van ‘t Oostambacht van IJsselmonde, 2017.
Archievenblad, jg. 121, 2017-6. C. Gietman: Genealogie als pu-
blieksevenement; M. Spruit: Franse archieven steeds digita-
ler [met lijstje URL’s en verklarende woorden]; idem, 2017-7: 
E. Gehring, W. Hasselo: Doe meer met je historische kaarten! 
Van mooi plaatje naar geografische informatie.
Arend Datema Instituut, jg. 35, 2017-3. (Kwst. Dirk van Dam, 
1912-1993; –, van de Kolk, Tijssen, Winkelman).

Blesewic, 2017 nr. 76. De Negotiatie ‘Land is Zekere Bezitting’ 
(4) [verv.; dijken, verhuringen, verkopingen].
Die Haghe, jg. 127, 2017-5.
Heemsproak, jg. 22, 2017-2.
Kroniek Roterodamum, 2017 nr. 15.
Met gansen trou, jg. 67, 2017-6. F. van Noppen: Het wapen van 
Herpt; idem, 2017-7/8. Themanummer zoektocht naar het ver-
dwenen Kasteel van Hedikhuizen [van Oudheusden, Duls(ch)].
Het Nederlands Landschap, jg. 35, 2017-1. S. Brummel: Koloni-
en van Weldadigheid; idem: 2017-2.
Nijmeegs Katern, jg. 31, 2017-3.
Oud-Woudenberg, 2017-3. Samuel Kam, predikant in Wouden-
berg 1795-1798 [exm. Vroom uit Amsterdam].
Plekbord, jg. 38, 2017.
Urker Volksleven, jg. 44, 2017-3 en 4.

Eleonora was de dochter en erfgename van hertog Willem X 
van Aquitanië en Eleonora van Châtellerault. Ze kreeg een 
goede en veelzijdige opvoeding. Volgens alle bronnen was 
ze intelligent en buitengewoon mooi. Omdat Aquitanië met 
de bijbehorende graafschappen ongeveer een kwart van 
Frankrijk omvatte met rijke steden en landbouwgronden, 
was de hertog van Aquitanië de rijkste en machtigste van de 
feodale vorsten in Frankrijk. Toen Eleonora op 9 april 1137 het 
hertogdom erfde, ze was toen ongeveer 15 jaar oud, werd ze 
daardoor de meest begeerde bruid van Europa. Haar vader 
had dat voorzien en stuurde voor zijn dood een verzoek aan 
koning Lodewijk VI om haar belangen te beschermen en een 
goede en passende echtgenoot voor haar te vinden. Lodewijk 
besloot onmiddellijk dat zijn zoon Lodewijk VII de perfecte 
partner voor Eleonora zou zijn. Lodewijk VII vertrok met een 
groots gevolg naar Bordeaux waar Eleonora en Lodewijk op 
25 juli 1137 in de kathedraal trouwden. Bij haar huwelijk gaf ze 
een antieke Perzische vaas van bergkristal aan Lodewijk, die 
nu nog in het Louvre is te zien.

Koningin van Frankrijk

Lodewijk had in 1144 een moment van inkeer nadat zijn troe-
pen in een oorlog met een van zijn vazallen meer dan duizend 
onschuldige burgers in een kerk hadden verbrand. In 1145 kon-
digde hij aan om als boetedoening op kruistocht te gaan. Ele-
onora stond erop dat zij als zelfstandige hertog van Aquitanië 
deel zou nemen aan de kruistocht, en persoonlijk haar eigen 
troepen zou aanvoeren. Lodewijk en Eleonora sloten zich aan 
bij de Tweede Kruistocht.
Hoewel Lodewijk en Eleonora na de kruistocht nog een doch-
ter kregen, was hun huwelijk een grote mislukking. Abt Suger 

van St. Denis verzette zich uit alle macht tegen de scheiding 
maar toen hij in 1151 eenmaal was overleden, konden Lodewijk 
en Eleonora op 11 maart 1152 scheiden. Eleonora reisde met 
een klein gevolg naar haar eigen hoofdstad Poitiers. Onder-
weg ontsnapte ze aan ontvoeringspogingen door Theobald 
V van Blois en Godfried II van Maine, die haar wilden schaken 
om haar tot een huwelijk te dwingen.

Koningin van Engeland

Eleonora begreep dat ze opnieuw de meest begeerde bruid 
van Europa was, en dat ze kwetsbaar zou zijn zolang ze niet 
trouwde. Ze besloot daarom om snel te trouwen en deed een 
huwelijksvoorstel aan de machtigste vrijgezel die ze kende: 
Hendrik, hertog van Normandië en graaf van Anjou, met een 
claim op de Engelse troon. Hendrik was twaalf jaar jonger 
maar dat was voor geen van beiden een bezwaar want hij 

Eleonora van Aquitanië, circa 1122-1204
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1. Mogelijk eigentijds portret 
van Eleonora (wandschildering 
in Chinon). Met zekerheid is 
alleen bekend dat ze donkere 
ogen had en roodbruin haar
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stemde direct toe om haar man te worden. Eleonora en Hen-
drik trouwden op 18 mei 1152 te Bordeaux. Omdat ze nauwe-
lijks tijd hadden om de plechtigheid voor te bereiden was het 
een eenvoudig huwelijk, niet passend bij hun status. Met de 
beschikking over de rijkdom van Aquitanië kon Hendrik ver-
volgens een beslissing in de Engelse burgeroorlog forceren 
en Eleonora werd op 19 december 1154 te Canterbury (Enge-
land) tot koningin van Engeland gekroond.
Hendrik en Eleonora hadden een stormachtig huwelijk. Naast 
een groot aantal kinderen hadden ze ook heftige conflicten. 
In 1167 verliet Eleonora Hendrik om weer in Poitiers te gaan 
wonen. Zij steunde in 1173 haar zoons Hendrik II van Maine en 
Richard I van Engeland om met hulp van haar ex-man Lode-
wijk in opstand te komen tegen Hendrik. Voor Eleonora was 
dit geen familieruzie maar een politieke kwestie waarin het 
ging over de bevordering van de positie van haar zoons (Hen-
drik wilde zijn macht niet met zijn zoons delen) en over de au-
tonomie van Aquitanië. De opstand mislukte en Hendrik nam 
Eleonora gevangen en plaatste haar onder huisarrest in een 
kasteel in Engeland.
Hoewel ze vanaf 1167 vooral gescheiden van elkaar leefden 
maakte Eleonora Hendrik regelmatig verwijten over zijn min-
naressen, of in ieder geval over de openlijke manier waarop ze 
aan zijn hof verbleven. Hendrik wilde scheiden van Eleonora 
maar zij zag daarin een poging om haar te dwingen om in een 
klooster te gaan leven, zodat Hendrik alle macht zou krijgen in 
Aquitanië. Eleonora heeft meerdere voorstellen van Hendrik 
voor een scheiding afgewezen. Na tien jaar gevangenschap 
en de dood van haar zoon Hendrik, kreeg Eleonora meer be-
wegingsvrijheid. Pas na de dood van Hendrik in 1189 werd ze 
door haar zoons volledig in vrijheid gesteld.

Regentes van Engeland

In 1199 kreeg Eleonora het verzoek van Filips II van Frankrijk 
om een bruid te kiezen voor diens zoon Lodewijk, uit de doch-
ters van Alfons VIII van Castilië, die met haar dochter Eleono-
ra van Engeland (1162-1214) was getrouwd. Eleonora stemde 
toe en vertrok naar Castilië. Onderweg werd ze echter over-

vallen en gevangengenomen door een lokale edelman wiens 
familie een vete had met het huis Plantagenet. Eleonora on-
derhandelde zelf haar vrijlating en vervolgde haar reis naar 
Spanje. Daar koos ze haar kleindochter Blanca van Castilië 
als de bruid voor Lodewijk. Terug in Frankrijk besloot de zieke 
en vermoeide Eleonora (inmiddels bijna tachtig jaar oud) haar 
intrek te nemen in de abdij van Fontevraud. In deze zelfde ab-
dij waren haar man Hendrik en haar zoon Richard al begraven. 
Eleonora stief in 1204 en werd daar bijgezet.

Eleonora kreeg uit haar twee huwelijken de volgende kinderen:
Bij Lodewijk VII:
1.  Marie, gehuwd met Hendrik I van Champagne
2.  Alice, gehuwd met Theobald V van Blois
Bij Hendrik II:
3.  Willem, jong overleden
4.  Hendrik de Jongere, graaf van Maine
5.  Mathilde Plantagenet, gehuwd met Hendrik de Leeuw
6.  Richard Leeuwenhart, koning van Engeland
7.  Godfried, hertog van Bretagne
8.  Eleonora, gehuwd met Alfons VIII van Castilië
9.  Johanna, gehuwd met (1177) Willem II van Sicilië en met 

(1196) Raymond VI van Toulouse
10.  Jan zonder Land, koning van Engeland na Richard

2. Beeltenissen van Eleanora en Hendrik op hun graf in Fontevraud. 
Foto Maja Westhoff. 

3. De abdij van Fontevraud. Foto Maja Westhoff.

Bron: Wikipedia
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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

Beste leden,
In veel uitingen van de NGV maken wij kenbaar dat wij een 
vereniging zijn voor en door de leden. De zinsnede ‘voor de le-
den’ klopt nog steeds maar of het ‘door de leden’ nog in over-
eenstemming is met de werkelijkheid, vraag ik mij af. Ik zal 
uitleggen waarom ik dat denk.
De praktijk van alledag leert dat een beperkt aantal leden 
zich inzet voor een afdelingsbestuur, voor de redactie van een 
afdelingstijdschrift, voor het digitaliseringsproject, voor de 
werkzaamheden op het Informatiecentrum, voor het hoofd-
bestuur of anderszins. Het overgrote deel van de leden is 
daar blijkbaar tevreden mee, maar voelt zich niet geroepen 
zelf ook eens de handen uit de mouwen te steken. Het blijft 
bij consumeren van het aangebodene. Ik heb het daarbij uiter-
aard niet over degenen die inmiddels een hoge leeftijd heb-
ben bereikt of die in het verleden met vrijwilligerswerk voor 
onze vereniging hun sporen hebben verdiend.
Het knarst en kraakt zowel bij veel afdelingen als landelijk, 
dus bij onze NGV. Er zijn nogal wat vacatures voor afdelings-
besturen, redacties, digitalisering, Informatiecentrum, hoofd-
bestuur, enz. Vraag je eens af hoe jij zou kunnen bijdragen? 
Heeft dit korte stukje je aan het denken gezet? Neem dan 
eens contact op met jouw afdelingsbestuur of redactie van 
het afdelingsblad. Wil je je ook buiten jouw afdeling inzetten, 
bij voorbeeld voor het digitaliseringsproject, het Informatie-
centrum of het hoofdbestuur? Stuur dan een mail naar voor-
zitter@ngv.nl of info@ngv.nl. Tot slot: op de website ‘ontdek-
jouwverhaal’ is een aantal vacatures opgenomen. Zorg dat wij 
een vereniging voor en door onze leden kunnen blijven.

Peter de Bruin, voorzitter

Na veel nieuwjaarswensen met een voorspoedig 2018, waar-
voor dank, werd het een heftige periode voor de medewer-
kers van de leden- en contributieadministratie. Het tij keerde 
en het voorspoedige verdween nadat de contributie inning 
over 2018 was gestart. Naast kritische opmerkingen over de 
aanhef je/jouw, bleek dat de opbouw van de factuur voor veel 
leden aanleiding was om te veronderstellen dat het om een 
fictief betaalverzoek ging. Het spreekwoord ‘Beter ten halve 

gekeerd dan ten hele gedwaald’ is aanleiding voor het hoofd-
bestuur om in formele communicatie, zoals bijvoorbeeld in 
een factuur, de aanheft u/uw weer toe te gaan passen. We 
hebben onderschat dat veel van onze leden het tutoyeren 
niet op prijs stellen, excuses hiervoor. Wel tutoyeren we in 
‘niet persoonlijke’ brieven of nieuwsbrieven. Zo ook in deze 
rubriek. Inmiddels is de tekst van de factuur aangepast. Voor 
het uitvoeren van de betaling is het nodig om ingelogd te zijn 
op de nieuwe website. Moet je wel het wachtwoord weten. 
Een handleiding voor het opnieuw instellen van het wacht-
woord loste dit probleem weer op. Dank aan al degenen die 
het betaalproces via Stichting Mollie Payments wel hebben 
afgewikkeld. De leden die ervoor kozen om niet via ‘Mollie’ te 
betalen, kregen de mogelijkheid om het bedrag over te maken 
op de ING-rekening van de NGV. Deze handmatige betaling 
beïnvloedt sterk de verdere afwikkeling van het betaalpro-
ces door de contributieadministratie. Het hoofdbestuur gaat 
samen met betrokken medewerkers het proces evalueren en 
waar nodig aanpassen.
Indien je niet meer beschikt over een actueel wachtwoord 
verzoeken wij om geen nieuw profiel aan te maken. Ga naar de 
homepagina en type het woord ’wachtwoord’ in bij het witte 
kader met het vergrootglas in de bovenbalk, Daar verschijnt 
dan ‘Admin_Handleiding_bij_vergeten_wachtwoord_2017-12-22’. 
Klik hierop en volg de instructie.
Voor een hanteerbare ledenadministratie is het gewenst dat 
we beschikken over e-mailadressen van de leden. Ik doe een 
dringend verzoek aan de leden om in voorkomend geval het 
e-mailadres te sturen aan ledenadministratie@ngv.nl. Voor 
het zorgvuldig gebruik van e-mailadressen volgen wij de Al-
gemene verordening gegevensbescherming (AVG). In elke 
nieuwsbrief staat onderaan de mogelijkheid om, indien ge-
wenst, je voor deze nieuwsbrief uit te schrijven.
Leden zonder opgegeven e-mail ontvangen een factuur per 
post met het verzoek deze tijdig te betalen.
Met bovenstaande informatie en maatregelen hoop ik dat 
we weer op de goede weg zijn en dat je met plezier gebruik 
maakt van de dienstverlening van de NGV.

Arie van Herk, secretaris
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Gens Nostra is een uitgave van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging.
Het adres van de vereniging is: Postbus 50, 3980 CB Bunnik.
info@ngv.nl • www.ontdekjouwverhaal.nl • Facebook: Nederland-
se Genealogische Vereniging

Losse exemplaren
Losse exemplaren kosten € 7,70, aanvragen bij de Dienst Bestel-
lingen. Na betaling van de toegezonden factuur worden de tijd-
schriften toegezonden.

Website
Op de website van de NGV is onder https://ontdekjouwverhaal.
nl/gens-nostra/ voor ingelogde leden Gens Nostra op het beeld-
scherm te lezen en is er aanvullende informatie over het blad te 
vinden.
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Rob Dix, Frits van Oostvoorn (hoofdredacteur) en Maja Westhoff.
Redactiemedewerkers: Ton Bruijnis, Hans van Felius, Jos Kalden-
bach, Bert Kamp, Leny van Lieshout, Mirjam Neuteboom-Diele-
man en Harmen Snel.
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Mirjam Neuteboom-Dieleman, Postbus 25, 5110 AA Baarle-Nassau, 
mirjam.neuteboom@telenet.be
Harma Scholtens, Langenholterweg 56, 8021 CD Zwolle, 
harmascholtens@kpnplanet.nl
Cornelis R.H. Snijder, Pastoor Scheepersstraat 11, 6325 CH Berg 
en Terblijt, snijder@scherprechter.nl  
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n.stoppelenburg@hetnet.nl 
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Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties 
opgeven via het profiel op de website, of melden via het 
emailadres ledenadministratie@ngv.nl of per post aan 
nevenstaand adres.

Opzegging lidmaatschap 
Schriftelijk vóór 1 december van het lopende kalenderjaar via het 
profiel op de website, of aan ledenadministratie@ngv.nl of per 
post aan nevenstaand adres.

Contributie en bijdragen (bedragen per jaar)
Gewoon lidmaatschap (met gedrukte Gens Nostra): € 45. 
Digitaal lidmaatschap (met Gens Nostra lezen op een beeld-
scherm, zonder mogelijkheid tot downloaden): € 36.
Beide vormen zijn inclusief de inschrijving bij één afdeling.
Buitengewoon lidmaatschap voor organisaties (met Gens Nostra 
digitaal, respectievelijk gedrukt): € 36 of € 45.
Voor in het buitenland wonende leden of organisaties kost toe-
zending van Gens Nostra per post € 24 extra.
Gezinslid: € 11 (zonder Gens Nostra).
Lidmaatschap van een extra afdeling: € 11.
Abonnement Heraldisch Tijdschrift voor leden in Nederland: € 20, 
niet leden € 30 en in het buitenland € 40.

Betaling contributie en bijdragen
Een verzoek tot betaling van contributie en bijdragen wordt per 
e-mail verzonden via ‘Mollie’ als inningsorgaan. De wijze van be-
taling kan zelf worden gekozen, b.v. iDeal. Leden zonder e-mail-
adres ontvangen een factuur per post.
Ook betalingen vanuit landen buiten Europa vinden plaats via 
Mollie en PayPal op info@ngv.nl. Cheques worden, vanwege de 
hoge kosten, niet meer geaccepteerd.

Informatiecentrum, Kosterijland 3 te Bunnik
In het Informatiecentrum zijn beschikbaar: bibliotheek met boe-
ken en tijdschriften, cd-roms, biografische documentatie, heral-
disch archief en microfiches.
Openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en elke 
tweede zaterdag van de maand van 10 -16 uur (behalve op feest-
dagen). Vrije toegang voor leden en niet-leden.
Het centrum is telefonisch bereikbaar via 085-105-1199 (tijdens 
de openingstijden).
Er zijn gratis parkeerplaatsen aanwezig en het centrum is vanaf 
station Utrecht bereikbaar met bus 41 of per trein naar station 
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 in-
komsten- of vennootschapsbelasting 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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