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Bij de voorplaat: De Noord-Nieuwland in de Tafelbaai bij Kaapstad, 1762. Anoniem schilderij. Iziko William Fehr Collection (Kasteel de Goede Hoop, Kaapstad).

Op de website van de VOC staat dat dit schip een hekboot 
was. Dit is gebaseerd op dit stuk: Nationaal Archief 1.11.01.01-
551, zie illustratie.

Op de website van het internationaal instituut voor socia-
le geschiedenis wordt uitgelegd dat het waarschijnlijk een 
spiegelretourschip is. Het onderzoek zal hierover meer hel-
derheid geven: ‘Aangezien de Rooswijk nergens in de geana-
lyseerde VOC-bronnen wordt benoemd als zijnde van een 
bepaald scheepstype, concluderen wij op dit moment dat een 
spiegelretourschip het meest aannemelijk. In tegenstelling 
tot de meeste hekboten had de Rooswijk immers een lengte 

Noten
1. www.vocsite.nl/schepen/lijsthekboten.html.
2. https://socialhistory.org/nl/projects/voc-schip-rooswijk-vergaan-maar-niet-

vergeten.

Welk type schip was de Rooswijk van 1737?

van 145-voet, de standaardmaat voor een spiegelretourschip 
bij de kamer Amsterdam. Ook de capaciteit van de Roos-
wijk komt overeen met de standaardmaat voor spiegelre-
tourschepen, namelijk 140 lasten. 
Wij vertrouwen erop dat, voor zover technisch mogelijk, ver-
der archeologisch of historisch onderzoek deze conclusies 
zal bevestigen’.

Redactie
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We beginnen met een bijdrage van André Räkers, waarin hij uitvoerig het leven van de voorou-
ders van zijn moeder, het echtpaar Isaak van Tuijn en Maeijke Bronkhorst, beschrijft. Isaak is 
geboren in 1711 en zijn voorouders komen in 1597 uit Zantvoorde (Vlaanderen). Deze familiege-
schiedenis brengt ons op diverse historisch interessante plekken in Haarlem en beschrijft de lot-
gevallen van het gezin.

Maarten Larmuseau beschrijft in ‘Afkomst van je voorouders bepalen via je DNA?’ de wijze waar-
op drie gerenommeerde bureaus hun resultaten duiden en in hoeverre de personen voor wie zij 
deze test uitvoeren daarmee ook de door de bureaus beloofde informatie over hun voorouderlij-
ke afkomst ontvangen. De belofte, ik citeer: ‘Enkel wat speeksel in een testtube met de post op-
sturen voor een zogenaamde etnische DNA-test en na enkele weken krijg je een mooi overzicht 
van de regio(’s) waar jouw voorouders vandaan kwamen’, blijkt niet te worden ingelost. Kortom: 
wat wordt er getest en hoe betrouwbaar zijn de uitkomsten, ofwel wat is het nut hiervan voor de 
deelnemers.

Een volgende bijdrage betreft ‘De stiefmoeder van Aeltien Witmont’ van Petronella Elema. Aal-
tje werd geboren in 1693 en werd waarschijnlijk niet zo heel oud, want na de doop van haar eerste 
kind eind 1715 verdwijnt ze uit beeld. De moeder van Aaltje sterft kort na haar doop en haar vader 
rond haar tiende jaar. Maar gelukkig had zij een stiefmoeder die voor haar zorgde. Een korte fa-
miliegeschiedenis.

Daarna een familieportret van Henk Zomer getiteld ‘Gereformeerde mannenbroeders uit het 
gezin Zomer-Timmerman’. Hierin beschrijft de auteur het wel en wee van een gezin, eerst dat van 
de ouders en daarna van alle gezinsleden. Hierbij gaat het om zes zonen en een dochter. Dit ge-
zinsleven speelt zich af tussen 1850 tot 1940, een periode waarin binnen de Nederlandse samen-
leving grote maatschappelijke veranderingen plaatsvonden. In dit verhaal betreft het de maat-
schappelijke zuil van de ‘gereformeerde mannenbroeders’, die tot na de tweede wereldoorlog 
grote invloed uitoefende op het leven van de burgers.

Een paar artikelen, ingestuurd voor het thema Sterke Vrouwen, konden niet in ons maartnum-
mer worden geplaatst. Eén daarvan was van Peter van Rooden ‘Getekend door verdriet: het 
leven van Niesje Gerdina Lobbregt (1858-1940)’. Hierin beschrijft de auteur het leven van zijn 
betovergrootmoeder, Niesje Gerdina van Leeuwen-Lobbregt. Geboren in 1858 werd haar leven 
gekenmerkt door veel tegenslag en verdriet, zoals kindersterfte, armoede en drankmisbruik. 
Dergelijke levens waren meer regel dan uitzondering in, het toen sterk verarmde, Nederland. De 
wijze waarop zij hiervan toch het beste wist te maken en zich daarnaast ook inzette voor ande-
ren maakte dat zij op latere leeftijd zelfs uitgroeide tot een bekende persoonlijkheid in het klei-
ne Leerdam.

Hans Nagtegaal ‘De heraldische kwartieren van Willen Jansz van Ruyven’. Opmerkelijk hierbij is 
dat twee geslachten Van Ruyven, elk met een eigen wapen, met elkaar trouwden.
Voorts vragen wij aandacht voor een nieuwe rubriek van Antonia Veldhuis over Vanalles. Een 
wegwijzer in het digitale doolhof van websites, boeken, tijdschriften en regels om de genealoog 
te helpen bij zijn onderzoek. Het is een vervolg op een vergelijkbare Column die regelmatig ver-
scheen op onze oude website.
Voorts vindt u in deze uitgave de bekende rubrieken plus deel twee van de Zeven pijlers van Ge-
nealogisch onderzoek en deel twee van de Wapenregistraties uit 2016. De wapenregistraties uit 
2017, deel drie van deze serie, zal in onze novembereditie te lezen zijn. We wensen u veel leesple-
zier met deze uitgave.

Frits van Oostvoorn
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In deze uitgave besteden we uitgebreid aandacht aan de VOC en in het bijzonder aan 
de bemanning van de VOC-schepen en hun familieleden. De aanleiding daarvoor is een 
archeologisch onderzoek voor de kust van Engeland naar het wrak van de Rooswijk. 
Begin januari 1740 vertrok de Rooswijk met 237 bemanningsleden onder leiding van schipper 
Daniël Ronzieres en opperstuurman Barend Lont. Het was de tweede reis naar Batavia en het 
doel was specerijen en thee in te kopen. Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij deden het 
afgelopen jaar genealogisch onderzoek naar de bemanning van het schip. Zij identificeerden 
in totaal negentien bemanningsleden en deden in het bijzonder uitgebreid onderzoek naar de 
familiegeschiedenis en carrière van de opperstuurman Barend Lont. Kortom we komen door 
middel van het verhaal over Barend Lont, ook veel te weten over zijn familie aan de wal en de VOC 
zelf.

Deze zomer wordt verder onderzoek gedaan naar het wrak onder verantwoordelijkheid van 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De Rooswijk was een handelsschip van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie, in 1737 in Amsterdam gebouwd om mee naar Azië te reizen. Deze 
Oost-Indiëvaarder was 145 Amsterdamse voeten lang en behoorde daarmee tot de grotere 
schepen van de compagnie. Meer over het project ‘#Rooswijk1740’, de achtergronden en eerste 
resultaten ervan kunt u lezen in het artikel van de projectleider Martijn Manders.

Het derde artikel over de VOC is van Ton van Velzen, die de database VOC-Opvarenden 
ontwierp. Hiermee zijn de belangrijkste gegevens uit de scheepssoldijboeken gedigitaliseerd 
en op het internet beschikbaar gemaakt (zie indexen van Nationaal Achief). Ton is onlangs een 
promotieonderzoek gestart naar de mensen achter de personeelsrekeningen van de VOC 
en meer in het bijzonder naar de zeelieden uit Delft en Delfshaven. Hij deelt in zijn bijdrage 
‘De scheepssoldijboeken van de VOC: een bron voor genealogisch onderzoek’ zijn eerste 
onderzoeksresultaten met ons.

De laatste ‘VOC getinte’ bijdrage is van Jochem Kroes en is getiteld: ‘De Deens-Nederlandse familie 
Van/Von Hemert: opkomst, glans en neergang 1680-1830’. Een uitgebreide familiegeschiedenis 
over Peter von Hemert geschreven naar aanleiding van de identificatie van zijn monogram op twee 
Chinese theekommetjes van eind achttiende eeuw.

Een artikel van Dick Haagsman gaat over zijn familienaam en is getiteld ‘Over familienamen, 
missers en vermisten: op zoek naar de nazaten van Cornelis Hendricxs den Haechsman’. De 
auteur heeft niet gewacht tot zijn omvangrijke genealogische onderzoek afgerond is, maar heeft 
moedig zijn bevindingen op papier gezet en ons toegestuurd. Hij deelt met ons zijn ervaringen, 
die veel lezers zullen herkennen, en er wordt veel informatie verschaft betreffende hindernissen, 
foute interpretaties en doodlopende wegen die men tegen komt bij genealogisch onderzoek. En 
wellicht zijn er lezers die de auteur verder kunnen helpen met eigen vondsten betreffende deze 
familienaam.

Tot slot vindt u in deze uitgave de laatste aflevering van de Zeven pijlers van het genealogisch 
onderzoek van Rob van Drie en de traditionele rubrieken. 
We wensen u veel leesplezier.

Frits van Oostvoorn 

Van de redactie



WILLEM-JAN  VAN  GRONDELLE  EN  ELS  VERMIJ

Barend Lont, 
opperstuurman op het VOC-schip Rooswijk

Als Barend Lont, als tienjarig jongetje, in 1716 met het schip Rotterdam naar 
Oost-Indië vertrekt, is dat het begin van een lange loopbaan bij de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij maakt zeven reizen naar Indië, waarbij hij 
van scheepsjongen opklimt tot opperstuurman (zie afbeelding 2 met daarin een 
overzicht van al zijn reizen). Zijn achtste reis wordt hem fataal. In de nacht van 
9 op 10 januari 1740 - één dag na vertrek van de rede van Texel - vergaat zijn schip 
Rooswijk in een zware storm met man en muis op de Goodwin Sands, de gevaarlijke 
zandbanken voor de Engelse kust bij het plaatsje Deal.

1. Afbeelding van de Batavia, een VOC-schip vergelijkbaar met de Rooswijk. De Batavia, een spiegelretourschip, in de stilte voor de storm. 
Bron: Louise Docker, aussiegall.wordpress.com.
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Eeuwenlang ligt het wrak van de Rooswijk bedolven onder het 
zand. In 2017 start de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) samen met Historic England een omvangrijk archeo-
logisch project Rooswijk 1740.1 In het kader van dit project 
hebben duikers bij het bergen van het wrak de afgelopen zo-
mer prachtige vondsten boven water gebracht, zoals allerlei 
gebruiksvoorwerpen, kanonskogels en zilveren munten. De 
archeologen gaan hiermee de bouwwijze van dit schip en het 
leven van de mensen aan boord reconstrueren om zodoende 
meer te weten te komen over de geschiedenis van het schip 
en zijn bemanningsleden. Naast het archeologisch onderzoek 
wordt daarom vanuit het project gelijktijdig historisch onder-
zoek gedaan door historici van het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) en door onszelf als hob-
by-genealogen.
Omdat bij het vergaan van de Rooswijk ook de scheepspa-
pieren verloren gingen, waren de namen van de bemannings-
leden onbekend. Alleen de naam van de schipper was be-
kend. Bij ons onderzoek in oud-notariële archieven en andere 
bronnen hebben we nog vijftien namen van bemanningsleden 
kunnen vinden.2 Samen met drie andere vondsten zijn nu 19 
namen van bemanningsleden bekend (zie afbeelding 9). Dit 
artikel gaat over een van hen, de opperstuurman Barend Lont.
Wie was deze Barend Lont, die van zijn 33 levensjaren maar 
liefst 15 jaar en 7 maanden – bijna de helft - op schepen van de 
VOC heeft doorgebracht en in die tijd opklom van scheepsjon-
gen tot opperstuurman?

Een zeeman uit Rotterdam

Barend Lont wordt in 1706 in Rotterdam geboren als zoon van 
Hendrik Lont en Margareta Boogaert. Het gezin woont aan-
vankelijk op de Hoogstraat bij de Franse kerk, later verhuizen 
zij naar de Leuvehaven.3 Barend groeit op in een klein gezin 
met zijn ruim vijf jaar oudere broer Cornelis en zijn vijf jaar 
jongere zusje Catharina. Tussen Cornelis en Barend worden 
nog twee kinderen geboren, die jong overlijden.
Vader Hendrik Lont is zeeman van beroep met een lange loop-
baan bij de VOC. Hij is geboren in Arnhem als zoon van Corne-

lis Lont en Catharina Rugers.4 Hij trouwt in 1699 met Marga-
reta oftewel Grietje Boogaert.5 Zijn eerste reis, waarvan het 
scheepssoldijboek bewaard is gebleven, is die met het schip 
Suikermolen, dat in 1706 naar Azië vaart.6 Hendrik is dan on-
derstuurman en heeft dus al de nodige ervaring opgedaan, 
hetzij bij de VOC hetzij elders. Schipper op deze reis is Jaco-
bus Bogaard, Hendriks zwager. Hendrik maakt na deze reis 
nog vijf reizen, waarvan vier als schipper.7 Op de reis met de 
Rotterdam wordt hij als ‘schout bij nacht van de retourvloot’ 
aangesteld. Van zijn laatste reis keert hij in juli 1725 terug. 
Krap twee jaar later overlijdt hij, 53 jaar oud. Barend is dan 27 
jaar.

Barends grootvader van vaderskant, Cornelis Lont, vaart in 
1683 als soldaat met het VOC-schip Afrika naar Batavia.8 
Hij komt oorspronkelijk uit Wijk bij Duurstede, waar zijn va-
der en grootvader werken als marktschippers. Wat Cornelis 
voor zijn beroep doet voordat hij in 1683 als soldaat aan-
monstert voor een reis met de VOC, is niet bekend. Het lijkt 
echter aannemelijk dat ook hij, net als zijn vader en ook zijn 
broer Abraham, aanvankelijk in de binnenvaart werkzaam is. 
Hij trouwt in 1671 in Arnhem met Catharina Rugers. Mogelijk 
vaart hij op de Rijn en ontmoet hij zijn vrouw tijdens een van 
zijn tochten. Hun vier kinderen worden achtereenvolgens 
gedoopt in Rotterdam, Arnhem (Hendrik), Amsterdam en 
weer in Arnhem. Vijf jaar na de geboorte van zijn jongste 
kind, Michiel, vertrekt hij als soldaat naar Azië, waar hij niet 
lang daarna in Batavia in het hospitaal overlijdt. Waar groot-
moeder Catharina en haar kinderen verder wonen, is niet be-
kend.
Ook de familie van Barends moeder, Grietje Boogaert, heeft 
banden met de VOC. Haar vader Barend Roelants werkt voor 
de VOC, en haar oudere broer Jacobus, Barends oom dus, 
vaart jaren voor de VOC als schipper.9 Ook diens zoon Barend, 
dus ‘onze’ Barends volle neef, maakt diverse reizen voor de 
VOC. Deze neef Barend Bogaard schopt het tot derde waak 
voordat hij in 1733 op 35-jarige leeftijd in Azië overlijdt.10 En 
ook de man van Grietjes zus Niesje, Arie van Schouwen, vaart 
voor de VOC. Hij overlijdt als schiemansmaat al voor Barends 

2. Tabel 1. De reizen van Barend Lont met de namen van de schepen van de heen- en terugreis, zijn verschillende rangen en de data van vertrek uit en 
aankomst in patria.
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vertrek schip heenreis Kamer rang schip terugreis Kamer aankomst
uit patria       in patria
      
29-12-1716 Rotterdam  Rtd jongen Rotterdam Rtd 17-07-1718
4-05-1719 Noordwaddinxveen Rtd hooploper Noordwaddinxveen Rtd 21-09-1721
3-03-1722 Noordwaddinxveen Rtd matroos Noordwaddinxveen Rtd 7-07-1725
4-04-1727 Ridderkerk Rtd derde waak Blijdorp Rtd 28-06-1729
5-11-1729 Ketel Rtd derde waak Westerdijkshorn Asd 13-07-1731
11-12-1731 Ketel Rtd onderstuurman Elsbroek Zld 6-08-1736
20-04-1738 Westerbeek Asd opperstuurman Westerbeek Ehz 14-07-1739
8-01-1740 Rooswijk Asd opperstuurman 9-1-1740 vergaan



geboorte.11 Al met al zal Barend bij het opgroeien heel wat 
verhalen over de VOC hebben gehoord.
We hebben verder weinig informatie over Barends eerste le-
vensjaren. Bij de geboorte van Barend en bij zijn doop is zijn 
vader niet aanwezig. Die is een paar maanden eerder naar In-
dië vertrokken. De kleine Barend ziet zijn vader pas voor het 
eerst als hij twee jaar oud is. Ook daarna is zijn vader weinig 
thuis. Hij ziet zijn vader tijdens zijn eerste tien levensjaren 
welgeteld één jaar en twee maanden.
Het is duidelijk dat Barend goed onderwijs heeft genoten. Bij 
het ophalen van zijn gage schrijft hij in een keurig en regelma-
tig (kinder-)handschrift zijn naam. Als hij tien jaar is, vertrekt 
Barend als scheepsjongen met het VOC-schip Rotterdam 
naar Oost-Indië. In de daarop volgende jaren maakt hij nog 
twee reizen naar Azië met zijn vader, respectievelijk als hoop-
loper (ongeoefende matroos) en als matroos, beide keren 
met de Noordwaddinxveen.

Huwelijk met Adriana van Dijk

Na zijn derde reis trouwt Barend op 16 september 1725 met 
Adriana van Dijk. Hij is dan pas negentien jaar oud. Het jonge 
paar gaat wonen op de Melkmarkt op de hoek van de Klei-
ne Kerkstraat. Kort daarna maken zij een testament op de 
langstlevende op.12 Eind januari 1727 wordt hun zoontje Hen-
drik geboren; hij wordt op 2 februari gedoopt. Helaas overlijdt 
Adriana een week later in het kraambed. En een maand later 
overlijdt ook Barends vader; hij wordt op 6 maart begraven.
Barend besluit weer naar zee te gaan; hij vertrouwt de zorg 
voor de kleine Hendrik toe aan zijn moeder, Margareta 
Boogaert op de Leuvehaven, en regelt de voogdij over zijn 
zoontje. Als voogden stelt hij aan zijn oom Jacob Boogaert 
en een goede vriend Quirijn Swartvelt.13 Bij zijn aanmonste-
ring vermaakt hij drie maanden gage per jaar aan zijn moeder 
Margareta Boogaert.14 Dat geld is duidelijk bedoeld voor de 
verzorging van zijn zoontje Hendrik. In het scheepssoldijboek 
lezen we dat Margareta Boogaert op 17 januari 1729 een be-
drag van 78 gulden ophaalt bij het VOC-kantoor. Dat wordt als 
volgt verantwoord: ‘betaald aan de moeder tot alimentatie 
van zijn kind’. Na ruim twee jaar komt hij terug op 28 juni 1729.

Huwelijk met Elisabeth Wijtings

Een maand na thuiskomst van deze vierde reis trouwt Ba-
rend opnieuw, nu met Elisabeth Wijtings, dochter van Gide-
on Wijtings, meester metselaar, en Apollonia Abbenbroek. 
Elisabeth woont op de Botersloot en is zeven jaar ouder dan 

Barend. Ze gaan wonen ‘op de Zijl, boven de smid’, vlak bij 
Elisabeths zuster Maria en zwager Johannes van Grondelle.15 
Voorafgaand aan dit huwelijk moet wel het een en ander wor-
den geregeld over Hendrik, het kind uit zijn eerste huwelijk. 
Barend zet een bedrag van 250 gulden vast voor de opvoeding 
van Hendrik.16 
Varen voor de VOC naar Oost-Indië was vol risico. Barend en 
Elisabeth maken daarom voor elke reis een nieuw testament. 
Hierin wijzen zij als erfgenamen aan Hendrik Lont, Barends 
voorzoon, verwekt bij zijn eerste vrouw Adriana van Dijk, en 
het kind of de kinderen in het tegenwoordig huwelijk te ver-
wekken. 17 Tot voogden worden aangesteld Cornelis Lont, 
Barends broer, en Johannes van Grondelle, zijn zwager. De 
formulering over de erfgenamen is niet voor niets zo gekozen; 
Elisabeth is zwanger. Helaas is deze voogdijregeling slechts 
korte tijd van betekenis. In mei 1732 wordt er een levenloos 
kindje geboren en een half jaar later overlijdt ook zoontje 
Hendrik, vijf jaar oud. Elisabeth blijft zonder kinderen achter. 
Elisabeth moet dit verdriet alleen verwerken, omdat Barend 
dan inmiddels weer in het verre Azië zit. Ze zal vast wel een 
brief aan Barend hebben geschreven om hem het slechte 
nieuws te vertellen. Het is onbekend of deze brief Barend in 
Azië daadwerkelijk heeft bereikt. 
Ruim vier jaar later komt Barend pas weer terug. Het zal een 
droevige thuiskomst zijn geweest. De problemen voor het ge-
zin van Barend en Elisabeth zijn dan nog niet voorbij. Negen 
maanden na thuiskomst van Barend wordt in mei 1737 doch-
tertje Johanna Maria geboren. De blijdschap hierover is ech-
ter van korte duur, want bijna twee maanden later overlijdt zij. 
Ze wordt op 9 juli begraven.
Wat zich verder allemaal afspeelt, weten we niet, maar het 
duurt deze keer wel bijna twee jaar voordat Barend weer naar 
zee gaat. Hij maakt nog een korte reis met de Westerbeek en 
monstert daarna eind 1739 aan op de Rooswijk. Eén dag na ver-
trek van de rede van Texel vergaat de Rooswijk op de Engelse 
kust. Alle bemanningsleden komen om. Het is het eind van de 
loopbaan van Barend Lont, die zijn hele zeevarende leven met 
veel succes in dienst was van de VOC. In zijn persoonlijk leven 
had hij echter forse tegenslagen. Hij verloor zijn eerste vrouw 
en alle drie zijn kinderen. Bij het overlijden en de begrafenis van 
twee van de drie kinderen kon hij zelf niet aanwezig zijn vanwe-
ge verblijf op zee. Al met al had hij een veelbewogen leven.

VOC-loopbaan: begonnen als scheepsjongen

Barend groeide op in een zeemansgezin. Werd hij gegrepen 
door de verhalen van zijn vader over verre reizen en vreemde 
landen? Of was hij een onhandelbaar knaapje en was werken 
op een VOC-schip een goede manier om hem discipline bij 
te brengen? Hoe dit ook zij, in 1716 monstert hij op tienjarige 
leeftijd aan als jongen op het schip Rotterdam om naar Azië 
te varen.18 Zo’n scheepsjongetje zal het niet gemakkelijk heb-
ben gehad tussen het ruige scheepsvolk op zo’n volgepakt 
schip. Wellicht was het voor hem een lichtpuntje dat zijn vader 
Hendrik op hetzelfde schip de schipper was. Vader en zoon 

3. Handtekening van Barend Lont (12 jaar oud) als hij in 1718 bij het 
VOC-kantoor zijn eerste, op de Rotterdam verdiende gage ophaalt. Bron: 
scheepssoldijboek Rotterdam, NA. toegang 1.04.02, inv. nr. 14133, fol. 162.
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4. Wereldkaart met de vaarroutes tussen Nederland en Azië. Bron: De kleurrijke wereld van de VOC. Redactie door Leo Akveld en Els M. Jacobs. Uitge-
verij Thoth, Busssum. 2002. Cartografie: © 2002 BosmaGrafiek.nl.

5. Kaart van Oost-Indië met de VOC-handelsposten en de vaarroutes daartussen. Bron: De kleurrijke wereld van de VOC. Redactie door Leo Akveld en 
Els M. Jacobs. Uitgeverij Thoth, Busssum. 2002. Cartografie: © 2002 BosmaGrafiek.nl. 
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overleven de reis naar Azië en keren beiden na twee jaar met 
het schip Rotterdam terug in patria.
Het werk bij de VOC bevalt Barend blijkbaar goed. Een jaar 
later vertrekt hij als hooploper met het schip Noordwad-
dinxveen weer naar Azië.19 Ook deze keer is vader Hendrik de 
schipper. Na aankomst in Batavia blijft Barend daar ter plek-
ke ruim een jaar werkzaam. Intussen maakt zijn vader met de 
Noordwaddinxveen binnen Azië een reis. Na ruim twee jaar 
komen beide in september 1721 met de Noordwaddinxveen 
terug in het vaderland.

De derde reis: naar Banda, Surat en Cochin (1722-1725)

Hij is dan vijftien jaar oud, met al twee reizen achter de rug en 
dus aardig wat ervaring. Na een half jaar vertrekt hij weer naar 
Azië, nu als matroos op het schip Noordwaddinxveen alweer 
onder bevel van zijn vader.20 Vader en zoon zien elkaar in die ja-
ren heel wat vaker dan in Barends eerste tien levensjaren.
In Azië maakt Barend – samen met zijn vader - een paar reizen 
met de Noordwaddinxveen.21 Eerst gaat het van Batavia naar 
Banda en terug. De Banda-eilanden, onderdeel van de Moluk-
ken, waren in die tijd de enige eilanden waar nootmuskaat en 
foelie werden geproduceerd. Om het monopolie op nootmus-
kaat en foelie te verkrijgen had de VOC deze eilandengroep in 
de zeventiende eeuw met geweld in bezit genomen. Vanaf de 
zeventiende tot de twintigste eeuw zijn grote hoeveelheden 
nootmuskaat van Banda naar Holland verscheept. Ook deze 
reis van de Noordwaddinxveen diende voor de aanvoer van 
nootmuskaat en foelie, eerst naar de stapelplaats Batavia en 
vandaar met de thuisvloot naar patria.
Barends volgende reis binnen Azië – nog steeds op de Noord-
waddinxveen - is een rondreis van Batavia via Surat naar 
Cochin en daarna weer terug naar Batavia. Surat was een 
belangrijke handelsstad en VOC-vestiging aan de noord-
westkust van het huidige India. Voor de VOC was Surat vooral 
belangrijk voor de aankoop van katoenen stoffen en indigo. 
De VOC verhandelde die katoenen stoffen in Atjeh. Die stof-
fen dienden als ruilmiddel voor de handel in specerijen op de 
Molukken. Cochin was een hoofdvestiging van de VOC aan de 
Malabarkust, de westelijke kust van India. Belangrijke pro-
ducten daar waren peper en kaneel. Deze twee reizen binnen 
Azië zijn mooie voorbeelden van het uitgebreide handelsnet 
binnen Azië en van de interne Aziatische handel, die een be-
langrijke pijler was onder het VOC-imperium. Bij veel verhalen 
over de VOC ligt de nadruk vooral op de goederenstroom van-
uit Azië naar de Republiek, maar zonder de interne Aziatische 
handel had de VOC nooit zo’n grote vlucht kunnen nemen.22 Na 
deze Aziatische reizen komt Barend in juli 1725 met de Noord-
waddinxveen weer terug in Rotterdam.

Kort na Barends thuiskomst treffen we in het archief de eer-
ste handelsactiviteiten van Barend aan. In een notariële akte 
verklaren twee knechten van Kornelis Lantmeter uit Swar-
tewaal, schipper van het schip ‘t Welvaren, dat ‘stuurman Ba-
rend Lont’ twee kisten thee aan deze schipper heeft verkocht 

voor 130 rijksdaalders.23 Barend heeft deze kisten met thee 
kennelijk als gepermitteerde waren meegebracht uit Indië. 
Uit de akte blijkt overigens ook dat er onenigheid was over de 
levering van de twee kisten. Niet echt een goed begin.
Verder valt het op dat hij hier ‘stuurman’ wordt genoemd. Hij 
vertrok drie jaar eerder als matroos; heeft hij in tussentijd 
promotie gemaakt? Uit het scheepssoldijboek blijkt dat hij 
ook in Azië steeds als matroos heeft gevaren. Alleen op de 
thuisreis verdiende hij een hogere gage. Noemde hij zich daar-
om na thuiskomst alvast maar ‘stuurman’? Blijkbaar heeft hij 
daarna inderdaad zijn stuurmansexamen gehaald, want zijn 
volgende reis maakt hij als derde waak (derde stuurman).24

Nog twee reizen naar Indië (1727-1729 en 1729-1731)

Op 4 april 1727 vertrekt Barend voor de vierde keer naar In-
dië.25 Hij is nu derde waak op het schip Ridderkerk weer voor 
de Kamer Rotterdam, voor het eerst niet met zijn vader als 
schipper, maar met schipper Jan de Graaf. Hij verdient een 
gage van 26 gulden per maand, op 21-jarige leeftijd een flinke 
sprong vooruit. Deze keer blijft hij twee jaar en drie maanden 
weg. In Indië maakt hij eerst een reis met het schip Adrichem 
en daarna reist hij in juni 1729 met het schip Blijdorp terug 
naar Rotterdam.

Voor zijn volgende reis leent Barend 1700 gulden van zijn 
moeder. En later leent hij nogmaals geld van zijn moeder, 
ditmaal 500 gulden.26 Wat deed hij met dit geld? Wilde hij in 
Indië handelswaar kopen om in patria met winst te verko-
pen? Of nam hij het geld mee naar Batavia om het daar met 
koerswinst via een wissel in de VOC-kas weer naar patria te 
sturen? We weten het niet, maar gezien zijn latere geldlenin-
gen lijkt dit een volgende stap op de voor VOC-opvarenden 
gebruikelijke weg van privéhandel en geldsmokkel (zie de ka-
dertekst ‘Privéhandel en geldsmokkel voor VOC-opvarenden’. 
Zie pagina 205).
Zo vertrekt Barend voor de vijfde keer naar Oost-Indië, ook 
deze keer als derde waak - nu met het schip Ketel.27 Hij ver-
maakt drie maanden gage per jaar aan ‘sijn huijsvrau Elisa-
beth Weijting’. Het is een betrekkelijk korte reis van zo’n 
anderhalf jaar. Barend komt in juli 1731 terug met het schip 
Westerdijkshorn voor de Kamer Amsterdam. Hij verdient in 
totaal op deze reis 511 gulden, 6 stuivers en 10 penningen. Dat 

6. Handtekening van Barend Lont (23 jaar oud) als hij na thuiskomst in 
1729 bij het VOC-kantoor zijn op de Ridderkerk, de Adrichem en de Blij-
dorp verdiende gage ophaalt. Bron: scheepssoldijboek Ridderkerk, NA, 
toegang 1.04.02, inv. nr. 14160, fol. 10.
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geld wordt in Amsterdam eind oktober aan hem uitgekeerd. 
Of hij met het van zijn moeder geleende geld in Batavia han-
del heeft gedreven is niet bekend.

De zesde reis: aan de slag met privéhandel 
(1731-1736)
Binnen een half jaar maakt Barend alweer plannen om naar 
Indië te varen. Hij neemt deze keer een aardig bedrag aan ge-
leend geld mee. Hij leent 500 rijksdaalders (van 50 stuivers 
per stuk) oftewel 1.250 guldens van Willem ter Smitten, ‘ge-
wezen opperkoopman en gezaghebber van Java Noordoost 
en gewezen commandeur over de retourvloot’.28 Barend kent 
deze Willem ter Smitten omdat zij samen de thuisreis met de 
Westerdijkshorn hebben gemaakt. Hij moet het geld met een 
rente van ½ % per maand aan Ter Smitten terugbetalen bij 
zijn terugkeer in het vaderland. Dit lijkt typisch een geval van 
geldlenen voor privéhandel. Daarnaast geeft Willem ter Smit-
ten hem ook nog 397 zilveren ducatons mee om in Batavia aan 
zijn vertegenwoordiger aldaar te overhandigen.29 In dat laat-
ste geval gaat het dus niet om handel, maar om geldtransport.
In december 1731 vertrekt Barend als onderstuurman, 25 jaar 
oud, met het hem inmiddels bekende schip Ketel voor de zes-
de keer naar Indië.30 Hij blijft deze keer vrij lang weg, vier jaar 
en acht maanden. Hij maakt binnen Azië een aantal reizen. Na 
aankomst in Batavia wordt hij eerst op de Spieringshoek ge-
zet, maar al gauw stapt hij over op de Langerode. Daarmee 

vaart hij vanuit Batavia heen en weer naar Kaap de Goede 
Hoop en vervolgens naar Madagaskar en terug. Het reisdoel 
van die tweede reis met de Langerode is slavenhandel. Ver-
volgens wordt hij overgeplaatst op de Haaksburg voor een 
reis naar Bengalen. Of hij op de Haaksburg als onderstuur-
man of als opperstuurman begint, is niet bekend. Wel is het 
duidelijk dat hij op dit schip promotie maakt. De schipper Cor-
nelis Lans van de Haaksburg overlijdt tijdens deze reis op 20 
november 1733. Daarna zet Barend als schipper de reis naar 
Bengalen voort.31 Teruggekomen in Batavia stapt hij over op 
het schip ’t Wapen van Hoorn, waarmee hij een reis langs Ja-
va’s Noordoostkust maakt. 32 
Na al deze reizen in Azië reist hij tenslotte – opnieuw als 
schipper - met het schip Elsbroek voor de Kamer Zeeland 
vanuit Batavia via Bengalen naar patria terug.33 In augustus 
1736 komt hij aan op de rede van Rammekens bij Vlissingen. 
Met deze reis verdient hij in totaal 2417 gulden en 14 pennin-
gen. Na aftrek van de drie keer 96 gulden die zijn vrouw Elisa-
beth jaarlijks bij het VOC-kantoor heeft opgehaald, krijgt hij in 
april 1737 - een flinke tijd later dus - een bedrag van ruim 2129 
gulden uitgekeerd. Barend is niet van plan om dat geld zelf bij 
het VOC-kantoor in Middelburg op te halen; daarvoor mach-
tigt hij Cornelis de Koster, koopmanbode te Middelburg.34 Het 
lijkt er echter op dat Barend het geld toch zelf heeft opge-
haald, want hij tekent op 16 april in het scheepssoldijboek zelf 
voor ontvangst van zijn gage. Barends aankomst in Zeeland 
verliep overigens niet zonder problemen; hij werd bestolen. 
Hij krijgt daardoor een conflict met de vertegenwoordigers 
van ene juffrouw Boerbergen uit Oudenbosch over een pak-
ketje ‘lijwaten’.35 Dit pakketje was in Batavia aan hem meege-
geven voor deze juffrouw Boerbergen. Barend kan het pakket 
bij aankomst echter niet aan haar vertegenwoordigers over-
handigen omdat het hem na aankomst in Zeeland is ‘ontsto-
len’, evenals voor duizend gulden aan eigen goederen en een 
partij sits. Een flinke tegenvaller voor juffrouw Boerbergen en 
voor Barend!

De zevende reis: met veel geld op pad (1738-1739)

Na zijn zesde reis verhuist het gezin Lont naar een woning aan 
de ‘Delftsevaart over het Haagse Veer’, een stap die duidelijk 
overeenkomt met zijn bevordering tot schipper. Zijn hogere 
rang en zijn handelsactiviteiten werpen blijkbaar hun vruch-
ten af. Ongeveer een jaar later treft Barend voorbereidingen 
voor zijn volgende reis naar Indië. Deze keer gaat hij met het 
schip Westerbeek. Een maand voor vertrek leent hij eerst 
een flink bedrag aan geld en/of goederen. Hij sluit in Rotter-
dam een contract van bodemerij36 af met Jacobus van Banken 
voor 1500 gulden.37 Barend kent Jacobus van Banken nog van 
hun gezamenlijke diensttijd op het schip Ketel in 1729 en 1731. 
Van Banken was op die reizen onderstuurman resp. opper-
stuurman. Een dag later leent Barend 1008 gulden van Dirck 
Prest.38 En een week later sluit Barend weer een contract van 
bodemerij af, ditmaal met Francois van der Straaten voor een 
bedrag van 500 gulden.39

7. Foto van een ducaton in een aaneengeklotterde massa. Het gaatje in 
de munt wijst op smokkelgeld. Opvarenden verborgen de zilveren duca-
tons soms door ze in hun kleding vast te naaien. Bron: Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.
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Wie met veel geld op reis gaat, moet zijn zaken goed regelen. 
Voor Barend naar Amsterdam reist om zich in te schepen op 
de Westerbeek machtigt hij zijn vrouw Elisabeth, zijn zwager 
Johannes van Grondelle en Pieter Havelaar, om uit zijn naam 
‘tijdens zijn absentie en uijtlandigheid zo in de nu te doene, als 
alle andere reijzen’ zijn zaken waar te nemen, enz.40 Ook ma-
ken Barend en Elisabeth bij notaris Kolff een nieuw testament 
op. 41 Het is een testament op de langstlevende. Ze wijzen 
Johannes van Grondelle en Pieter Havelaar aan als voogden 
over hun minderjarige kinderen (die er op dat moment niet 
zijn). En als Elisabeth komt te overlijden tijdens ‘uijtlandig-
heid’ van Barend worden Johannes van Grondelle en Pieter 
Havelaar gemachtigd om de zaken te regelen. Mochten Ba-
rend en Elisabeth beiden kinderloos overlijden, dan erven hun 
wederzijdse familieleden.
In Amsterdam aangekomen vindt Barend blijkbaar dat hij 
meer geld mee moet nemen. Snel leent hij ook nog 1748 gul-
den en 10 stuivers én 1923 guldens en 7 stuivers van Jan Carel 
Wildervanck uit Zuidbroek bij Groningen.42 Barend kende ook 
deze Wildervank uit de VOC-wereld. Wildervanck reisde 1724 
tot 1730 als assistent op verschillende schepen in Azië, werk-
te daarna zes jaar in Bengalen en keerde in 1736 definitief te-
rug in de republiek. Barend deed in die periode Bengalen aan 
tijdens een reis in Azië met de Haaksburg en opnieuw in 1736 
tijdens zijn thuisreis als schipper met de Elsbroek. Ze zullen 
elkaar daar ongetwijfeld hebben ontmoet.
Verder leent Barend op diezelfde dag van Gerard Pauw 1500 
guldens en 1650 guldens.43 Alles bij elkaar leent Barend voor 
deze reis 9.829 gulden en 17 stuivers. Hij is blijkbaar van plan 
om in Indië heel wat handelswaar te kopen en mee te nemen 
naar patria. En waarschijnlijk heeft hij met een deel van het 
geld ook al voor vertrek goederen gekocht om in Batavia te 
verkopen. De akten geven daarover geen informatie.

Op 20 april 1738 vertrekt Barend als opperstuurman op het 
schip Westerbeek weer naar Indië.44 In Indië is hij blijkbaar ac-
tief met de handel. Naast al het geld en de goederen die hij op 
de uitreis heeft meegenomen, leent hij in Batavia ook nog een 
bedrag van 1100 rijksdaalders van de heren Jan Schreuder en 
Pieter Donker. Deze kooplieden treden in Batavia op als ver-
tegenwoordigers van Jan Oberman, bierbrouwer in Amster-
dam. Over deze lening ontstaat echter een conflict. Bij thuis-
komst in het vaderland laat Barend bij de notaris vastleggen 
dat hij die 1100 rijksdaalders nooit van de heren Schreuder 
en Donker heeft ontvangen.45 Hij zegt toe het bedrag te zul-
len terugbetalen aan Jan Oberman als deze kan bewijzen dat 
Barend het geld wel heeft gekregen. Voor de zekerheid stel-
len Cornelis Lont en Johannes van Grondelle zich borg voor 
het (onwaarschijnlijke?) geval dat Barend het geld wel moet 
terugbetalen. Dat was overigens voorlopig niet het geval. We 
lezen in een akte uit 1740 - dus na Barends overlijden - dat zijn 
weduwe Elisabeth enkele personen machtigt om in Batavia 
uit te zoeken wat zich rond die geldlening heeft afgespeeld.46

Deze reis duurt overigens kort. In juli 1739 keert Barend met 
de Westerbeek alweer terug.

Op reis met de Rooswijk: een fatale afloop (1740)
Maar deze keer niet voor lang. Barend begint al snel met de 
voorbereiding van zijn achtste reis. Dat blijkt vooral uit zijn 
financiële activiteiten. Opnieuw neemt Barend veel geld en 
goederen mee naar Indië. Hij leent begin december in Rot-
terdam 950 guldens van Dirck Prest uit Rotterdam, hij sluit 
een contract van bodemerij met Francois van der Straaten 

voor een bedrag van 600 guldens, hij sluit een contract van 
bodemerij met Anthonij Buurt voor 1.500 guldens en hij 
leent ook nog 400 guldens van dezelfde Anthonij Buurt.47 
Vervolgens leent hij in Amsterdam ook nog flink wat geld: 
2563 guldens van Cornelis Groen en Cornelis van Tessel en 
1680 guldens van Jan van Oosterwijk.48 Ook laat hij bij een 
Amsterdamse notaris in een akte vastleggen dat hij in Rot-
terdam 430 guldens heeft geleend van Joost van Dijk en Jo-
hannes van Grondelle.49 Bij elkaar leent hij 8.123 guldens. Hij 
is duidelijk van plan om op deze reis een grote slag te slaan.
Dat is ook wel nodig want het financiële resultaat van zijn vo-
rige reis is blijkbaar tegengevallen. Zo heeft hij de lening bij 
Jacobus van Banken slechts gedeeltelijk kunnen aflossen. In 
een nieuwe akte bevestigt hij voor zijn vertrek zijn resteren-
de schuld van 890 guldens aan Van Banken.50 Die schuld wil hij 
terugverdienen met de nieuwe reis.
Intussen treedt hij ook als vertegenwoordiger van anderen 
op. Zo wordt hij door Bartholomeus Bergeyk, koopman te 
Rotterdam, gemachtigd om namens hem in Batavia een be-
drag van f 1407 op te eisen bij ene Galenus van Oort wegens 
geleend geld.51 Deze Van Oort was eerst koopman te Middel-
burg en was vervolgens in 1739 als korporaal op het schip Lo-
verendaal naar Indië vertrokken.

Met een forse hoeveelheid geld en goederen vertrekt Barend 
voor zijn achtste reis naar Indië. Deze reis zal ook zijn laat-
ste worden. Na enkele dagen wachten op een gunstige wind 
vertrekt de Rooswijk op 8 januari 1740 van de rede van Texel. 
Ze raakt verzeild in een hevige oosterstorm en strandt op 
de zandbanken van de Goodwin Sands voor de kust van Kent 
(Engeland). Op 9 januari vergaat de Rooswijk daar met man 
en muis, inclusief Barend Lont.

8. Handtekening van Barend Lont (33 jaar oud) als hij in 1739 bij het 
VOC-kantoor zijn op de Westerbeek verdiende gage ophaalt. Bron: 
scheepssoldijboek Westerbeek, NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 6067, fol. 4.
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Elisabeth alleen verder
Vermoedelijk hoorde Elisabeth dit slechte nieuws binnen een 
paar weken. De autoriteiten in Engeland wisten al snel dat het 
vergane schip Rooswijk heette. Bij de vissersplaats Deal in 
Kent spoelden enkele kisten met brieven aan, en daaruit kon 
men vaststellen om welk schip het deze keer ging. Engelse 
kranten maakten na ruim een week melding van het vergaan 
van de Rooswijk.52 Hendrik Hop, de Nederlandse gezant aan 
het Engelse Hof, stuurde hierover bericht aan de Heren Be-
windhebbers van de Kamer Amsterdam.53 Ook Gerard Bol-
werk, de correspondent van de VOC in Londen, stuurde be-
richt aan de Heren Bewindhebbers, die dit alles bespraken in 
hun vergadering van 25 januari 1740.54 Eind januari berichtten 
ook de Nederlandse kranten over het vergaan van de Roos-
wijk. Zo meldde de Leydse Courant van 25 januari 1740: ‘Het 
Hollandse Schip, op Goodwinsand vergaan, is genaamd Roos-
wyck, en gecommandeerd door den Kapt. Daniel Rousiers.’55 
Ook de Oprechte Haerlemsche Courant en de Amsterdamse 
Courant van een dag later hadden dit bericht. Het is niet be-
kend of de Bewindhebbers de nabestaanden tijdig hebben 
ingelicht of dat Elisabeth het overlijden van haar man uit de 
krant heeft moeten vernemen.

Hoe ging het verder met Elisabeth? Zij moest de nalatenschap 
regelen en vooral de financiën op orde brengen. Ze zal daarbij 
ongetwijfeld zijn geholpen door haar zwagers Cornelis Lont en 
Johannes van Grondelle. Die waren immers al eerder gemach-
tigd om indien nodig de zaken van Barend en Elisabeth te re-
gelen. Er stonden nogal wat leningen uit. Heeft zij die moeten 
aflossen of bleven de geldleners met de onafgeloste leningen 
zitten? We hebben daar geen informatie over gevonden.

Elisabeth deed wel haar best om alles goed uit te zoeken. Zo 
is er de al genoemde akte waarbij Elisabeth - samen met Cor-
nelis Lont en Johannes van Grondelle - Capiteijn Coenraad van 
de Poel en assistent Willem Mouris Cocqs, beiden vertrek-
kend met het schip ’t Hof niet altijd Winter, machtigde om in 
Batavia bij Jan Schreuder en Pieter Donker uit te zoeken hoe 
het met die obligatie van 1100 rijksdaalders zat.56 Als zou blij-
ken dat Barend Lont inderdaad in 1738 geen geld had ontvan-
gen, moesten ze de akte vernietigen en daarvan een notariële 
akte laten opmaken.
Er waren voor Elisabeth blijkbaar meer financiële zaken in 
Batavia af te wikkelen. In september 1741 machtigde zij Cor-
nelis Keet, schipper van de ‘s Heer Arendskerke en in oktober 
vertrekkend naar Indië, om alle zaken die haar overleden man 
daar had nagelaten, te regelen.57 De afloop van de financiële 
afwikkeling is onbekend.
Elisabeth leefde nog achttien jaar en overleed op 20 juni 1758. 
Zij woonde bij haar overlijden in bij haar zus Maria Wijtings en 
zwager Johannes van Grondelle op de Vissersdijk in Rotterdam.

Van scheepsjongen tot opperstuurman

Hiermee eindigt de levensgeschiedenis van Barend Lont. Een 
leven dat geheel in het teken stond van de VOC. Geboren als 
zoon van een succesvol schipper, met een al even succesvolle 
schipper als oom van moederszijde, begon hij als scheepsjon-
gen, en klom hij in de loop der jaren op tot opperstuurman. 
Dit was een vlotte, maar heel gebruikelijke loopbaan voor 
hoge officieren bij de VOC. Doordat het sterftecijfer onder 
VOC-opvarenden in het algemeen hoog was, was er veel door-
stroming en konden relatief veel zeelieden carrière maken.

9. Tabel 2: De bemanningsleden van het in 1740 vergane VOC-schip Rooswijk, voor zover nu bekend, 
met hun rang en herkomst. Bron: stadsarchieven van Amsterdam en Rotterdam, diverse akten.

naam rang herkomst

Daniël Ronzieres schipper Amsterdam
Jacobus du Toict onderkoopman  Leiden
Barend Lont opperstuurman Rotterdam
Michiel Sanders onderstuurman Amsterdam
Laurens Hansen derde waak Kristiansand (N)
Antoni Wijland derde waak Amsterdam
Gerrit Hendrik Huffelman oppermeester Hamm (D)
Daniël Georg Groothuijsen onderchirurgijn Otterndorf (D)
Pieter Mulder  tweede meester Soest (D)
Cornelis Mazier  schieman Amsterdam
Pieter Beekman kwartiermeester (?)  Flensburg (D)
David Roet bootsmansmaat Gotland (S)
Pieter Calmer matroos Drammen (N)
Martinus van Geldrop matroos Amsterdam
Hendrik Haas matroos Bremen (D)
Thomas Huijdekoper matroos Ferwerd
Jan Rauw  matroos Lubeck (D)
Matthijs Castermans corporaal Maastricht
Johan Frederik Walter soldaat Hannover (D)
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Barend verdronk op zijn achtste reis, 33 jaar oud. Het was 
een tragisch slot van een mooie loopbaan, die echter ook 
wel vragen oproept. Zo voer hij in 1736 op de thuisreis met 
de Elsbroek als schipper. Waarom werd hij dan in 1738 op de 
Westerbeek en opnieuw in 1739 op de Rooswijk aangenomen 
als opperstuurman, en niet als schipper? Kwam dat doordat 
andere schippers die zich aanmeldden meer ervaring had-
den? Gingen Amsterdammers soms voor? Of genoot Barend 
onvoldoende vertrouwen? Van de zeven schippers die met de 
Kerstvloot van 1739 voor de Kamer Amsterdam vertrokken, 
kwamen er vier uit (de omgeving van) Amsterdam, de ande-
re drie kwamen van elders.58 Twee van hen hadden eerder als 
schipper gevaren, waarbij Daniel Ronzieres van de Rooswijk 
met één eerdere reis. De vijf anderen hadden, net als Barend, 
op hun vorige reis als opperstuurman gevaren. Wat de reden 
ook is geweest, het uitblijven van verdere promotie tot schip-
per heeft Barend vast niet lekker gezeten.
Zoals zoveel VOC-dienaren was Barend naast zijn zeemansta-
ken bij zijn reizen naar en van Indië actief bezig met privéhan-
del. In de loop der jaren leende hij daarvoor steeds hogere 
bedragen om handel te drijven en koerswinst te maken. Zo 
bouwde hij geleidelijk een aardig vermogen op. Dat blijkt onder 
andere uit zijn verhuizing – na zijn zesde reis – naar een woning 
in een voornamere straat, de Delftsevaart. Ook op zijn laatste 
reis met de Rooswijk had hij veel geld bij zich. Is hier nog iets 
van terug te vinden? Wellicht kan het archeologische project 
#Rooswijk1740 hier in 2018 nog enige helderheid over geven.

Genealogie Lont

I.  Jan Cornelis Lont59, overleden na 164960 en voor 1662, 
schipper, trouwt Jannigje Elis de Beer, overleden 166261.

  Uit dit huwelijk geboren te Wijk bij Duurstede (in onbeken-
de volgorde):
1.  Cornelis, geboren voor 1616, volgt II.1.
2.  NN, begraven 1619 (‘Jan Cornelisz Londts kindt’)62.
3.  Aertgen, geboren voor 1624, trouwt (Aertgen Jansz 

Londt, van Wijck) Wijk bij Duurstede 15 december 1642 
Gerrit Helmichs (Hemers) de Bruijn, van Schoonhoven, 
overleden circa 168463.

4.  Elis, volgt II.3.

II.1. Cornelis Janssen Lont, geboren Wijk bij Duurstede voor 
1616, vrachtschipper, marktschipper op Amsterdam64, 
overleden voor 167165, trouwt Wijk bij Duurstede 3 augus-
tus 1634 Maijken Hendriks Peerdevoet66, van Ravens-
waaij, overleden Wijk bij Duurstede circa 168367.
Uit dit huwelijk gedoopt te Wijk bij Duurstede:
1.  Aert, gedoopt 2 juni 1635.
2.  Maria, gedoopt 5 februari 1637, overleden na 1706, 

stadsvroedvrouw, trouwt aldaar 5 april 1663 Peter 
Valck, gedoopt Wijk bij Duurstede 3 november 1642, 
koopman, schepen, ontvanger van de stadsimposten, 
overleden 1706, zoon van Peter Valck (brouwer) en Ja-
comijntgen Cornelisdr de Kruijff.

3.  Jan, gedoopt 25 november 1638, volgt III.1.
4.  Hendrick, gedoopt 15 november 1640.
5.  Cornelis, gedoopt 16 februari 1643, volgt III.2.
6.  Salomon, gedoopt 4 januari 1646.
7.  Abraham, gedoopt 27 augustus 1648, volgt III.3.
8.  Hendrik, gedoopt 6 maart 1651.
9.  Hendrickgen, gedoopt 28 mei 1653, mogelijk begraven 

Rotterdam 18 februari 1673.
10.  Sara, gedoopt 7 februari 1656, begraven aldaar 22 april 

1729, ondertrouwt aldaar 7 oktober 1678 Jurphaes van 
Sandick, gedoopt Wijk bij Duurstede 9 september 
1656, begraven aldaar 9 december 172668, zoon van 
Anthony van Sandick en Aeltgen Crauwel.

11.  Jannigjen, gedoopt 9 september 1658.

III.1. Jan Lont, gedoopt Wijk bij Duurstede 25 november 1638, 
vrachtvaarder/schipper, trouwt Wijk bij Duurstede 20 au-
gustus 1665 Metje Knijff, wonende te Wijck, dochter van 
Jacob Lodewijks Knijff69 (schipper).
Uit dit huwelijk gedoopt te Wijk bij Duurstede: 
1.  Cornelis, gedoopt 10 juni 1666.
2.  Maeyken, gedoopt 5 september 1669.

III.2. Cornelis Lont, gedoopt Wijk bij Duurstede 16 februari 
1643, soldaat, overleden Batavia 23 december 168370, on-
dertrouwt Wijk bij Duurstede, trouwt Arnhem 12 novem-
ber 1671 Catharina Rugers, van Arnhem, (vermoedelijk) 
dochter van Joost Ruger(s) en Maria van Brandenburg.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis, gedoopt Rotterdam 27 januari 1673, ruiter in 

het regiment gardes te paard, ondertrouwt Arnhem 25 
januari 1710, trouwt Oosterbeek 9 februari 1710 Anna 
van Brandenburg, van Arnhem. Uit dit huwelijk ge-
doopt te Amsterdam: Catharina, gedoopt 1714.

2.  Hendrik, gedoopt Arnhem 13 september 1674, volgt IV.1.
3.  Joost, gedoopt Amsterdam 7 februari 1676 (getekend: 

Joost Rugers en Maria Rugers).
4.  Michiel, gedoopt Arnhem 24 maart 167871, vermoede-

lijk overleden in Suriname72.

IV.1. Hendrik Lont, gedoopt Arnhem 13 september 1674, schip-
per en schout bij nacht in dienst van de VOC, begraven 
Rotterdam 6 maart 1727 (wonende Leuvehaven bij de 
Scheepmakershaven), trouwt Rotterdam 28 juli 1699 
Margareta alias Grietie Boogers, gedoopt Rotterdam 
2 maart 1677, begraven 5 oktober 1743 (wonende idem), 
dochter van Barend Roelants en Helena Adams.
Uit dit huwelijk gedoopt te Rotterdam:
1.  Cornelis, gedoopt 31 mei 1700, wijnkoopman, over-

leden Aarlanderveen (buitenplaats Rijnstroom), be-
graven Alphen aan de Rijn 29 april 1788, ondertrouwt 
Rotterdam 13 november 1740, trouwt Amsterdam 27 
november 1740 Adriana Elisabeth de With, geboren 
Paramaribo 21 november 1721, gedoopt aldaar 2 de-
cember 172173, overleden 4 april 1760, begraven Alphen 
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aan de Rijn 11 april 176074, dochter van Johan Hendrik 
de With en Maria Kinkhuijsen. Geen nakomelingen.

2.  NN, begraven aldaar 5 januari 1701.
3.  Cornelia, gedoopt 30 september 1703 (wonende Fran-

cewater)(getekend: Mighiel Blockhuise, Miggelijna Ruij-
gers, Leena Boogers, Heindrik van Laar), vermoedelijk 
begraven 5 april 1710 (6 jaar, kind van Hendrik Lans).

4.  Barend, gedoopt 28 maart 1706, volgt V.1.
5.  Catharina, gedoopt 21 april 1711 (getekend: Heindrick de 

Vael, Maria Engers (= Rugers)), overleden Dordrecht 
31 mei 1801, begraven aldaar 6 juni 180175, ondertrouwt 
Dordrecht 12 september 1737, trouwt Rotterdam 1 ok-
tober 1737 Jakobus de Wijs, gedoopt Dordrecht 14 april 
1701, apotheker, begraven aldaar 29 januari 1784, zoon 
van Johannes de Wijs en Marija Rolandus.

6.  NN, begraven 28 december 1719.

V.1.  Barend Lont, gedoopt Rotterdam 28 maart 1706, opperstuur-
man, overleden (op zee, op het schip Rooswijk, vergaan op de 
Goodwin Sands) 9 januari 1739, ondertrouwt (1) Rotterdam 
16 september 1725, trouwt aldaar 3 oktober 1725 Adriana van 
Dijk, geboren Rotterdam, begraven Rotterdam 10 februari 
1727 (vermoedelijk is zij gedoopt Rotterdam 17 mei 1705 als 
dochter van Stoffel Bastiaense van Dijck en Grietie Leenders 
Maerschalk), trouwt (2) Rotterdam 7 augustus 1729 Elisabeth 

Privéhandel en geldsmokkel door VOC-opvarenden 

De kernactiviteit van de VOC was de handel in allerlei soor-
ten producten, die in Europa gretig aftrek vonden. Het was 
dus geen wonder dat ook de opvarenden probeerden een 
graantje mee te pikken. Privéhandel was voor opvarenden 
een mooie manier om naast hun loon wat bij te verdienen. 
Uit archiefstukken en uit vondsten op scheepswrakken 
is bekend dat sommige opvarenden op de heenreis naast 
hun gewone uitrusting ook allerlei goederen meenamen 
om in Batavia te verkopen. De echte winst met privéhandel 
kon echter op de thuisreis worden gemaakt. Opvarenden 
kochten in Batavia allerlei producten om die na thuiskomst 
in patria met veel winst te verkopen. Dat kon (en mocht) 
niet ongelimiteerd. De VOC wilde de scheepsruimte op de 
thuisreis natuurlijk in de eerste plaats gebruiken voor het 
bedrijfsmatige goederenvervoer van thee, peper, kruid-
nagelen, foelie en andere Aziatische producten. De VOC 
kenden daarom strenge voorschriften over het aantal en 
de omvang van de kisten die een opvarende op de thuisreis 
mee mocht nemen. Na 1743 kwam er zelfs een verbod op 
het meenemen van privé handelswaar, met daartegenover 
een vaste vergoeding. De praktijk was echter anders. De 
regels werden soepel toegepast en privéhandel door opva-
renden kwam veel voor.
Voor die aankopen in Batavia was wel geld nodig. Opvaren-
den mochten van de VOC officieel geen geld meenemen op 

hun reis naar Indië. In de praktijk gebeurde dat echter op 
grote schaal. Uit vondsten in scheepswrakken is bekend 
dat vooral het smokkelen van zilveren munten veel voor-
kwam.  Dat geld had verschillende bestemmingen. Deels 
gebruikten de opvarenden het geld om er in Azië produc-
ten mee te kopen, deels namen ze het mee om er in Bata-
via koerswinst mee te maken. Zilver was in Azië in die tijd 
bij handelaren erg gewild. Zilveren munten - vooral duca-
tons – waren daardoor in Azië zo’n 25% meer waard dan in 
de republiek. Het loonde dus om zilveren munten mee te 
smokkelen en die in Batavia tegen 25% hogere waarde bij 
de wisselbank van de VOC in te leveren. Dat werkte vooral 
zo goed omdat de in Batavia afgegeven wissels in patria 
tegen de 25% hogere geldswaarde werden uitgekeerd.81

Naast de geldsmokkel voor privéhandel of voor koerswinst 
namen opvarenden soms ook geld mee dat aan hen was mee-
gegeven voor contacten in Batavia. In dat geval traden ze dus 
op als geldtransporteur, ongetwijfeld tegen vergoeding. 
Deze geldsmokkel en privéhandel vond plaats door opva-
renden van alle rangen, maar het meest door de officieren. 
Dat verbaast ook niet, die verdienden meer, ze konden ho-
gere leningen afsluiten en ze hadden meer en betere con-
tacten in patria en in Azië. En vermoedelijk hadden ze ook 
meer mogelijkheden om de VOC-regels naar eigen voor-
deel toe te passen. Uit de leningen van Barend Lont blijkt 
dat ook hij zich pas in deze financiële avonturen stortte 
toen hij een officiersrang (derde waak) had bereikt. 

Wijting(s), gedoopt Rotterdam 9 juli 1699, begraven 23 juni 
1758, dochter van Gideon Wijting en Apolonia Abbenbroek.
Uit het eerste huwelijk gedoopt te Rotterdam:
1.  Hendrick, gedoopt 2 februari 1727, begraven aldaar 11 

december 1732.
Uit het tweede huwelijk gedoopt te Rotterdam:
2.  NN, begraven 6 mei 1732.
3.  Johanna Maria, gedoopt 12 mei 1737, begraven aldaar 9 

juli 1737.

III.3. Abraham Lont, gedoopt Wijk bij Duurstede 27 augustus 
1648, marktschipper op Amsterdam, veerman, vracht-
schipper, overleden aldaar circa 170276, trouwt Wijk bij 
Duurstede 11 februari 1672 Annichje (Anneghen) Cornelis 
van der Woert (Schoonderwoert), wonende te Wijk, veer-
schipperse, overleden na 172377.
Uit dit huwelijk (in onbekende volgorde):
1.  Cornelis, gedoopt Rotterdam 5 maart 1673, volgt IV.2.
2.  Abraham?78.
3.  Aaltje, ondertrouw Wijk bij Duurstede 17 februari 1705 

Gerrit van Vulpen (Velpen), marktschipper, van Over-
langbroek.

4.  Cornelia, gedoopt Wijk bij Duurstede 17 april 1687, be-
graven 8 april 1777, ondertrouwt Wijk bij Duurstede ja-
nuari 1723 Willem Karbijtel, overleden voor 1777.
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Noten
1. Zie https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/nederlandse-en-britse-archeologen-on-

derzoeken-300-jaar-oud-voc-schip en https://www.youtube.com/watch?v=nOf-
nCm70D6A&feature=youtube. Het project is te volgen op www.maritime-heri-
tage.com en online met #Rooswijk1740. Op het Maritiem Portal is een digitale 
tentoonstelling te bekijken over de Rooswijk, zie https://maritiemportal.nl 

2. Voor meer informatie over dit onderzoek zie: http://alleamsterdamseakten.nl/
artikel/1366/op-zoek-naar-de-bemanning-van-de-rooswijk 

3. Zie de bijgevoegde Genealogie Lont.
4. In het scheepssoldijboek van zijn laatste reis, in 1722 met de Noordwad-

dinxveen, staat hij vermeld als Hendrik Lont van Arnhem (Nationaal Archief 
(NA), toegang 1.04.02, inv. nr. 14148, fol. 2). In de andere boeken staat hij afkom-
stig uit Rotterdam.

5. Margareta wordt ook wel Grietje genoemd. Haar achternaam en die van 
haar familieleden komt in veel verschillende spellingen voor, zoals Boogaert, 
Bogaard, Bo(o)gers, Bo(o)gerd.

6. Nationaal Archief (NA), toegang 1.04.02, inv. 14112, fol. 5.
7. Met achtereenvolgens IJsselmonde 1709 als opperstuurman, Charlois 1711, Rot-

terdam 1716, Noordwaddinxveen 1719 en Noordwaddinxveen 1722 (op de vier 
laatste schepen als schipper). NA, toegang 1.04.02, inv. nrs. 14117 fol. 3, 14121 fol. 
2, 14113 fol. 4, 14139 fol. 1, 14148 fol. 2.

8. NA, toegang 1.04.02, inv. 5311, fol. 207.
9. Bruijn, Jaap R., Schippers van de VOC in de achttiende eeuw, aan de wal en op 

zee (Amsterdam 2008) blz. 74.
10. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 14159, fol. 6.
11. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 14102, fol. 11.
12. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2393/16-20 d.d. 19 januari 1726.
13. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2393/568-569 d.d. 25 maart 1727.
14. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 14160, fol. 10.
15. Deze Johannes van Grondelle had als koopman intensieve handelsbetrekkin-

gen met VOC-opvarenden. Hij verkocht hen allerlei handelswaar, leende hen 
geld uit en regelde het ophalen van gage voor nabestaanden. Meer informatie 
over hem is te vinden in: Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij, ‘Johannes van 
Grondelle, een Rotterdamse pruikenmaker en koopman in de achttiende eeuw’, 
Rotterdams Jaarboekje 2016, pp 144-168.

16. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2394/344 d.d. 21 juli 1729.
17. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2550/765 d.d. 1 november 1731.
18. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 14133, fol. 162.
19. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 14139, fol. 141.
20. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 14148, fol. 94.
21. Met dank aan dr. Matthias van Rossum (Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis) voor de gegevens over de intra-Aziatische reizen.
22. Zie o.a.: Matthias van Rossum, De intra-Aziatische vaart; schepen, ‘de 

Aziatische zeeman’ en ondergang van de VOC? Tijdschrift voor Sociale en 
Economische Geschiedenis 8 [2011] nr. 3, pp. 32-69.

23. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2168/724 d.d. 26 juli 1725.
24. De VOC kende een systeem van examens voor officieren. Voor indiensttreding 

moest elke derde waak, onderstuurman en opperstuurman een examen afleg-
gen. Zie: Bruijn, Jaap R. Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal 
en op zee (Amsterdam 2008) blz. 135 e.v.

25. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 14160, fol. 10.
26. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2636/393 e.v. Boedelinventaris van de nalaten
 schap van Margareta Boogaert.

27. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 14166, fol. 5.
28. Utrechts Archief 34-4 Inv. U123a008 Akte 136.
29. Utrechts Archief 34-4 Inv. U123a008 Akte 137.
30. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 14171, fol. 4.
31. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 9371, rechtszaak 35. Notulen van de ‘brede raad’ van 

5 november 1734 en 10 november 1734 op het schip Cats te Bengalen inzake 
een rechtszaak waarbij een koksmaat wordt aangeklaagd voor moord op een 
matroos. Barend Lont is daarbij aanwezig als schipper van de Haaksburg. Meer 
informatie over deze rechtszaak in: Matthias van Rossum, Werkers van de wereld, 
Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en 
Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800 (Hilversum 2014) blz. 9 e.v.

32. Zie voetnoot 21.
33. VOC-site, overzicht schepen: Elsbroek, thuisreis 1735/36 van Bengalen naar 

Rammekens.
34. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2765/34 d.d. 19 januari 1737.
35. Stadsarchief Rotterdam, ONA 1913/464 d.d. 3 juni 1737. Lijnwaad was een grove 

linnen stof uit India. Zie o.a. http://voc-kenniscentrum.nl/prod-kledeneffen.html.
36. Een contract van bodemerij was een geldlening met (o.a.) het schip als onder-

pand. De lening hoefde niet te worden terugbetaald als het schip verloren ging.
37. Stadsarchief Rotterdam ONA, 2584/274-277 d.d. 17 maart 1738.
38. Stadsarchief Rotterdam ONA, 2584/278-279 d.d. 18 maart 1738.
39. Stadsarchief Rotterdam ONA, 2584/304 d.d. 27 en 28 maart 1738.
40. Stadsarchief Rotterdam ONA, 2654/286 d.d. 29 maart 1738.
41. Stadsarchief Rotterdam ONA, 2654/295-303 d.d. 31 maart 1738.
42. Stadsarchief Amsterdam (SAA), arch. 5075, inv. nr. 10699 akten 185 en 187 d.d. 

12 april 1738.
43. SAA, arch. 5075, inv. nr. 10699, akten 186 en 188 d.d. 12 april 1738.
44. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 6067, fol. 4.
45. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2182/1651-1654 d.d. 5 september 1739.
46. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2794/251-254 d.d. 5 mei 1740.
47. Stadsarchief Rotterdam, ONA 2487/899-901 d.d. 10 december 1739; ONA 

2794/52 d.d. 11 december 1739; ONA 1719/329-332 d.d. 21 december 1739 en 
ONA 1719/333-336 d.d. 21 december 1739.

48. SAA, arch. 5075, inv. nr. 8539, akte 687 d.d. 14 december 1739 en inv. nr. 8540 
akte 3 d.d. 1 januari 1740.

49. SAA, arch 5075, inv. nr. 8540, akte 5 d.d. 2 januari 1740.
50. Stadsarchief Rotterdam ONA, 2585/1160 d.d. 20 december 1739.
51. Stadsarchief Rotterdam ONA, 2656/877 d.d. 26 december 1739.
52. Sherborne Mercury, page 3, 19 januari 1740.
53. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 6058, brief d.d. 12 januari 1740.
54. NA, toegang 1.04.02, inv. nr. 258, Minuut- en netresoluties van de ordinaris en 

extra-ordinaris vergaderingen van de Kamer Amsterdam, scan 93.
55. Delpher: Leydse Courant, 25 januari 1740. Zie ook de Oprechte Haerlemsche 

Courant en de Amsterdamse Courant van 26 januari 1740.
56. Stadsarchief Rotterdam ONA, 2794/251-254 d.d. 5 mei 1740.
57. Stadsarchief Rotterdam ONA, 2795/261-264 d.d. 21 september 1741.
58. VOC-schepen vertrokken als regel op drie momenten in het jaar in vlootver-

band. De Kerstvloot 1739 bestond uit de schepen Berkenrode, Beukestijn, 
Buvegnies, Enkhuizen, Hogersmilde, Rooswijk en de Vis.

59. Deze naam wordt afwisselend geschreven als Lont, Lond en Londt.
60. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZU), Register van 

resolutiën van den magistraat 1643-1655, toegang 1, inv. nr. 51 E, fol. 315 d.d. 3 

IV.2. Cornelis Abrahams Lont, gedoopt Rotterdam 5 maart 
1673, schippersknecht (1706), overleden voor 1733, onder-
trouwt Amsterdam 3 februari 170379 Immetje Cornelis 
Ebbe (alias Emmetje Cornelis (Hebbe), geboren Amster-
dam circa 1666, begraven Amsterdam 14 maart 1706; 
ondertrouwt (2) Amsterdam 27 augustus 1706 Jannetje 
Blom, geboren Bommel circa 1666, begraven Amsterdam 
15 november 1733.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Abraham, gedoopt Amsterdam 28 december 1703, be-

graven 17 april 1704.
2.  Abram, gedoopt Amsterdam 12 februari 1706, hooploper 

bij de VOC 1726-173180, overleden Azië 23 augustus 1731.

II.3. Elis Jansen Lont (soms getranscribeerd als ‘Gillis’ en ‘Je-
lis’), geboren Wijk bij Duurstede, trouwt (1) Wijk bij Duur-

stede 19 juli 1659 Petertje Berents, van Werkhoven, ver-
moedelijk dochter van Berent Franse en Sijgje Peters; 
trouwt (2) Wijk bij Duurstede 28 juli 1673 Aeriaentge van 
Trip, weduwe van Antonij van Eijnthoven.
Uit het eerste huwelijk gedoopt te Wijk bij Duurstede:
1.  Jan, gedoopt 13 mei 1660.
2.  Sijgjen, gedoopt 13 augustus 1662.
3.  Janneghen, gedoopt 27 september 1664.
4.  Berent, gedoopt 13 december 1666.
5.  Aert, gedoopt 16 november 1669.
6.  Elias, gedoopt 5- oktober 1671.  <<

Dankwoord
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van Rossum voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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december 1649. ‘Worden geadmitteert tot het veer door den Crommen Rhijn 
als schippers Jan Londt ende ...’

61. RHCZU, Archief van notaris Johan van Sandick, toegang 63, inv. nr. 2498, akten 
82 en 83 d.d. 6 resp. 7 oktober 1662. Akte van protest en inventaris betreffende 
de nalatenschap van Jannigje Elis de Beer, weduwe Jan Cornelis Lont.

62. RHCZU, Archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Wijk bij Duurste-
de, 1592-1961. Rekeningen van de Administrerend Kerkmeester c.q. kerkvoogd, 
toegang 335, inv. nrs. 169 en 170.

63. RHCZU, Belastingkohieren Wijk bij Duurstede, Nadere Toegang op inv. nr. 419 
uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1), Lijsten 
van belastingbetalers aan het familiegeld in Wijk bij Duurstede, Belasting Ko-
hier 1675-1724. Dit is het laatste jaar dat Gerrit Helmers de Bruijn in dit kohier 
voorkomt.

64. RHCZU, Register van resolutiën van den magistraat 1643-1655, toegang 1, 
inv.nr. 51 E, fol 301v d.d. 6 juni 1653. ‘... Sijn Cornelis Jansoon Londt ende Claes 
van Wijck beyde geadmitteert tot mercktschippers binnendoor van hier op 
Amsterdam.’

65. RHCZU, Archief van notaris Johan van Sandick, toegang 63, inv. nr. 2499, akte 
197. Transportakte. De weduwe Cornelis Lont wordt genoemd als bewoner van 
een belendend pand.

66. RHCZU, Archief van notaris Johan van Sandick, toegang 63, inv. nr. 2498, akte 
167. Testament van Cornelis Janssen Lont en Meycken Hendricksen Peerde-
voet d.d. 10 november 1665.

67. RHCZU, Belastingkohieren Wijk bij Duurstede, Nadere Toegang op inv. nr. 419 
uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1), Lijsten 
van belastingbetalers aan het familiegeld in Wijk bij Duurstede, Belasting 
Kohier 1675-1724. De weduwe van Cornelis Lont komt hierin voor van 1675 tot 
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Fotoimpressie van het Famillement Maja Westhoff
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MARTIJN  MANDERS1

VOC-schip de Rooswijk onderzocht: 
een archeologische opgraving onder water

In 2017 startte de opgraving van het Nederlandse VOC-schip de Rooswijk. Waarom 
verging dit handelsschip in 1740 met man en muis? Archeologen willen meer 
weten over het wrak, dat als een tijdscapsule op de zeebodem ligt voor de kust 
van Engeland. Onder leiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
in samenwerking met Historic England werd voor dit unieke project naast een 
archeologisch duikteam een multidisciplinair team samengesteld. Professionals, 
vrijwilligers en studenten werken vanuit verschillende vakgebieden, zoals 
maritieme archeologie, conservering, genealogie, geschiedenis en communicatie 
samen om het verhaal van de Rooswijk te reconstrueren.

1. Een van de verschillende maten tinnen kruiken die zijn aangetroffen in het wrak;  2. Een zilveren pilaardollar van 8 realen uit Mexico
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Britse en Nederlandse maritiem archeologen groeven in de 
zomer van 2017 al een deel van het wrak van de Rooswijk op. 
In 2018 gaat het onderzoek en de opgraving verder. Niet eer-
der werd een VOC-schip op deze schaal wetenschappelijk 
onderzocht en opgegraven. Er zijn door de eeuwen heen zo’n 
250 VOC-schepen vergaan, waarvan er slechts een dertigtal 
zijn gelokaliseerd. Via de unieke opgraving kunnen we nu te 
weten komen wat er met de Oost-Indiëvaarder is gebeurd op 
zijn korte reis.
In tegenstelling tot historische teksten zijn voorwerpen zo-
als die op archeologische vindplaatsen aangetroffen worden 
de enige objectieve bronnen die wij hebben om te leren over 
ons verleden. Waarom vergingen er rond 1740 meer schepen 
van dit type? Zat er misschien constructief iets mis? Wat 
steken we op van al dat zilvergeld aan boord? Want dat was 
niet alleen voor de officiële handel. De bemanningsleden ver-
scheepten illegaal ongeveer net zo veel munten naar Indië. En 
wat worden we wijzer van de overblijfselen van de opvaren-
den onderdeks? Zij kunnen niet meer spreken, maar indirect 
kunnen zij ons wel iets bijbrengen over dit stormachtige deel 
van de Nederlandse geschiedenis.

145 Amsterdamse voeten

De Rooswijk was een handelsschip van de Verenigde Oost-In-
dische Compagnie, in 1737 in Amsterdam gebouwd om mee 
naar Azië te reizen. De Oost-Indiëvaarder was 145 Amster-
damse voeten lang en behoorde daarmee tot de grotere 
schepen van de compagnie. Begin 1740 lag de Rooswijk klaar 
voor zijn tweede reis. Met 237 bemanningsleden onder leiding 
van kapitein Daniel Ronzieres en opperstuurman Barend Lont 
aan boord vertrok het retourschip naar Batavia om daar spe-
cerijen en porselein in te kopen.2

Het schip was op 9 januari slechts een dag onderweg, toen 
het zonk voor de kust van het Engelse graafschap Kent, bij de 
Goodwin Sands, ook wel ‘the great ship swallower’ genoemd. 
Veel schepen vergingen hier in de afgelopen eeuwen, de zee-
bodem ligt er bezaaid met wrakken. Een gevaarlijke plek dus. 
Wat er precies is gebeurd weten we niet. Tijdens de opgra-
ving zijn nieuwe aanwijzingen gevonden over het vergaan van 
het schip en wat er gebeurd moet zijn. Overboord gegooide 
kanonnen en in de haast uitgegooide ankers verraden een 
hevig gevecht met de elementen in een laatste poging het 
vege lijf te redden, voordat het schip voorgoed onder water 
verdween. Vanzelfsprekend verdween ook de lading naar 
de bodem, waaronder een grote hoeveelheid zilver voor de 
aankoop van goederen en diensten in Indië. Nadat de VOC in 
Amsterdam doorkreeg dat de Rooswijk vergaan was, zond zij 
dan ook zo spoedig mogelijk een nieuw schip met zilver uit. 
De aanwezigheid van zilver in Nederlands Indië was cruciaal 
voor het voortbestaan van de Compagnie, op een moment 
dat de successen van de onderneming toch al begonnen af te 
nemen.

De vergetelheid
De Rooswijk zonk in de vergetelheid, totdat een sportdui-
ker het wrak rond 2000 vond. De Nederlandse overheid ver-
kocht de bergingsrechten aan een Engels bedrijf, dat in 2004 
en 2005 delen van de lading omhoog haalde. De berger gaf 
een kwart van de vondsten aan de Nederlandse staat terug. 
Een deel daarvan valt in het Zeeuws maritiem MuZEEum in 
Vlissingen te bewonderen, en een deel van het zilver is op-
genomen in de collectie van De Nederlandsche Bank. In 2007 
beschermde Engeland de Rooswijk als monument. Er is toen 
afgesproken dat Nederland geen bergingscontracten meer 
afgeeft en dat Engeland toezicht houdt op het wrak. Later 
werd het wrak ook op de Heritage at Risk lijst geplaatst van 
Historic England. Deze lijst bevat monumenten die bedreigd 
worden. In het geval van de Rooswijk gaat het om meerdere 
bedreigingen.

De Rooswijk heeft tijdenlang goed onder het zand verborgen 
gelegen, maar in de laatste anderhalf jaar is de zeebodem 
rondom het wrak sterk gaan eroderen. Het beschermende 
zand is steeds verder verdwenen en paalwormen tasten het 
hout zwaar aan. Daar komt bij dat de zilveren munten het 
wrak tot interessegebied van veel fortuinzoekers maken. Er 
moest dus wat gebeuren om de Rooswijk veilig te stellen. Een 
deel van het monument kan ter plekke worden beschermd, 
een deel moet worden opgegraven.

Beheer van ons maritiem erfgoed overzee

De opgraving van de Rooswijk past naadloos in de taak die 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in het beheer 
van maritiem erfgoed. Deze directe verantwoordelijkheid 
ligt bij het erfgoed dat op Nederlands grondgebied buiten de 
gemeentegrenzen ligt. Het gaat om alle vindplaatsen op de 
Noordzee en om de scheepswrakken waar Nederland eige-
naar van is. Dat zijn de wrakken van de Oost- en de West-Indi-
sche Compagnie, van de Admiraliteit en van oorlogsschepen. 
De samenwerking met het land waar het wrak voor de kust 
ligt, is altijd van groot belang bij het beheer ervan. De mari-
tieme band tussen Nederland en dat land wordt met dit ge-
zamenlijke beheer vaak aangehaald. Zoals nu met Groot-Brit-
tannië.
Archeologen, beroepsduikers, vrijwilligers en studenten van 
Nederlandse en Engelse universiteiten graven de Rooswijk 
op. Opgravingen onder water komen niet vaak voor. Maar 
liefst 75 studenten kregen zo de kans te oefenen met de 
nieuwste archeologische methoden en technieken, zoals la-
serscanning en driedimensionale fotogrammetrie, maar ook 
met behandeling en verwerking van vondsten. Aan land, in 
Ramsgate, waren het afgelopen jaar conservatoren en ar-
cheologen actief om de gevonden voorwerpen te stabiliseren 
en te registreren. Ieder object scanden zij driedimensionaal 
in en maakten ze gereed voor latere conservering. Ook waren 
er mensen bezig om de voorwerpen en sporen te duiden.3 Alle 
vondsten worden nu in Portsmouth geconserveerd. Daarna 
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zijn ze vanuit het Nederlandse nationale scheepsarcheologi-
sche depot in Lelystad beschikbaar voor musea om in bruik-
leen te krijgen.
Ook van het wrak wordt een 3D model gemaakt, dat gebruikt 
zal worden voor een virtuele duiktour. Zo kan straks een 
breed publiek, ook niet-duikend, zien en beleven hoe het wrak 
er onder water bij ligt. 
Het vervolg van het project en de opgraving in 2018 kan wor-
den gevolgd op www.maritime-heritage.com.  <<

Noten
1. De auteur, dr. Martijn Manders, leidt het project #Rooswijk1740. Hij is werk-

zaam als maritiem archeoloog, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(programma manager voor maritiem erfgoed overzee) en aan de Universiteit 
Leiden.

2. Voor een overzicht van de nu bekende overige bemanningsleden raadpleegt 
men het artikel ‘Barend Lont, opperstuurman op het VOC-schip Rooswijk’ van 
Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij op pagina 4 in dit nummer.

3. De rol van historici en genealogen in dit project is de vondsten te duiden en zo 
van de juiste historische context te voorzien.

3. Een plaatje van een musket met het logo van de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie (VOC), de kamer van Amsterdam

4. Twee zilveren munten uit het wrak, een met een pers geslagen pilaar-
dollar en een Spaanse mat die beiden evenveel waard zijn, 8 realen. Met 
de oudere Spaanse mat kon echter meer gesjoemeld worden door er on-
opvallend zilver vanaf te snoeien

Wie wil er meedoen aan DNA-onderzoek?
We zoeken mensen die hun voormoeders willen uitzoeken 
tot voor 1700 en mee willen doen aan een onderzoek naar hun 
specifieke DNA. Dit betreft het mt-DNA, dat is dat deel van je 
DNA dat alleen door moeders aan hun kinderen wordt door-
gegeven. Zowel mannen als vrouwen kunnen dus meedoen.

In de mitochondriën, kleine orgaantjes in iedere cel, wordt ener-
gie opgewekt die de cellen nodig hebben. We krijgen het mtDNA 
via de eicel van onze moeders omdat het mt-DNA in het sperma 
de eicel niet binnendringt en met de staart van de zaadcel verlo-
ren gaat. Dit betekent dat we allen nog steeds de mitochondriën 
hebben van onze oermoeder, die mtDNA Eva wordt genoemd.
Cellen delen zich echter regelmatig en de mitochondrien dus 
ook. Bij dat delen ontstaan wel eens foutjes die we mutaties 
noemen. Nader onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om 
deze mutaties op volgorde in de tijd te zetten. Langzaam 
maar zeker komt men er ook achter waar in de wereld een be-
paalde mutatie is ontstaan.
In de circa 200.000 jaar dat de moderne mens bestaat, is de 
lijst van mutaties erg lang geworden. Men heeft die voor da-
gelijks gebruik samengevat in kortere codes die haplotypen 

genoemd worden en in zogenaamde haplogroepen worden 
onderverdeeld. Je mtDNA haplotype vertelt welke reis je 
voormoederen ondernomen hebben vanuit Afrika naar de Ne-
derlanden en met wie je verwant bent.

Wellicht zijn er leden van onze vereniging die hun kwartieren 
al lang geleden hebben uitgezocht en de lijn van hun moeders 
al klaar hebben liggen. We vragen iedereen om mee te doen!
Meer informatie over dit project en het symposium hierover 
kunt u vinden op: www.DNAinTIEL.nl

Eva's

dochters

DNA
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Zo maar een zondag in mei
Wat normaal een routinehandeling is, het bekijken van binnen-
gekomen emails, veranderde op zondag 13 mei in een reeks 
van niet voorziene activiteiten. Rond het middaguur las ik een 
mail van één van onze leden die schreef dat zij bericht had 
ontvangen over een datalek op de oude website van de NGV. 
Gegevens van leden stonden vermeld op - wat achteraf bleek 
- een duistere Amerikaanse website. De link naar die site was 
door een lid op het Prikbord van onze nieuwe site gezet. Dus 
werk aan de winkel. 
Geluk bij een ongeluk was dat vier dagen eerder een nieuw 
hoofd IT, Ad Bakker, en een nieuw hoofd Communicatie, Bea 
Werner in functie waren getreden, beiden zeer ervaren op 
hun werkterrein. Uiteraard heb ik hen direct geïnformeerd, 
evenals ons bestuurslid Juridische Zaken, Maarten van der 
Voort en vervolgens de overige HB-leden. Diezelfde zondag-
avond hebben wij het datalek gemeld bij de Autoriteit Per-
soonsgegevens, is de desbetreffende Amerikaanse website 
gesommeerd de gelekte gegevens te verwijderen en is de lijst 
van het NGV-prikbord verwijderd. Alle leden, licentiehouders 
GensDataPro en geregistreerde gasten zijn per e-mail geïn-
formeerd over het datalek.
Op maandagmorgen volgde contact met Nationaal Cyber 
Security Centrum dat onze sommatie aan de Amerikaanse 
website heeft ondersteund. Dezelfde dag is de informatie van 
die website verwijderd. Daarna meldde zich de Volkskrant. De 
redacteur beschikte over de NGV-email die wij hadden ver-
zonden. Via Nu.nl werd de informatie verder verspreid, gelar-
deerd met een foto van het afnemen van wangslijm. Zo werd 
geïnsinueerd dat DNA-informatie gelekt zou zijn, hetgeen 
niet het geval was.
In de middag vergaderde het crisisteam (4 HB-leden, hoofd 
IT en hoofd Communicatie). Besloten werd de afhandeling te 
centraliseren. Ook is besloten om conform de voorschriften 
de getroffenen via een persoonlijke mail te informeren. Het is 
een wettelijke verplichting dat binnen 72 uur te doen. Gelukkig 
zijn we erin geslaagd dat binnen 48 uur te doen.
Ondertussen stroomden mails van ongeruste leden binnen. 
Om het risico van gedifferentieerde informatie te vermijden, 
hebben we besloten de afhandeling centraal te doen. Mails 
van bezorgde of ongeruste leden, mails met verzoeken om in-
formatie, mails van boze leden, die in niet mis te verstane be-

woordingen het bestuur erop aanspraken dat zij deze situatie 
hebben laten ontstaan. Gelukkig ontvingen we ook mails van 
leden die vertelden dat zij goed geholpen en geïnformeerd 
waren. In totaal zijn zo een 1.600 mails individueel beant-
woord. Daarnaast hebben wij midden in de week een uitge-
breide extra digitale nieuwsbrief over de stand van zaken aan 
iedereen toegezonden.
Uiteraard is direct een intern onderzoek gestart om te ach-
terhalen welke informatie op welk moment door wie is gesto-
len. Onze bevindingen zijn overgelegd aan de politie in Zeist 
waar woensdag aangifte is gedaan van cybercrime ofwel 
computervredebreuk. Verder hebben we direct besloten tot 
het leasen van een nieuwe, zwaarbeveiligde server die op een 
goed beveiligde locatie is ondergebracht. De oude website is 
op slot gegaan. Dat zou duren tot het moment waarop sprake 
was van een 100 percent veilige situatie.
Het inrichten van de nieuwe server en het overbrengen van de 
data vormt een grote uitdaging. Voor onze vrijwilligers en an-
dere leden is door de afsluiting van de oude website een ver-
velende situatie ontstaan. De grote groep (vrijwillige) digitali-
seerders kon niet aan de slag en ook konden de bestanden op 
de oude website niet geraadpleegd worden. Dat hebben we 
voor lief moeten nemen. Een tweede hack zou de NGV fataal 
zijn geworden.
Ondertussen is en wordt gewerkt aan de nieuwe IT-infra-
structuur, worden procedures vastgelegd en worden op basis 
van heldere afspraken functies belegd bij onze medewerkers. 
Dat moet leiden tot een professionele IT-organisatie die 
klaar is voor de toekomst waarin IT en digitalisering onont-
beerlijk zijn.
Terwijl ik dit schrijf zijn we ruim twee weken verder. Het vele 
werk is nog niet af. Er moet nog veel gebeuren. En bovenal 
moeten we van dit voorval leren. Hoewel we een organisatie 
van vrijwilligers zijn, hebben we toch de plicht cruciale pro-
cessen professioneel in te richten. Waar mogelijk met vrij-
willigers en waar nodig met externe deskundigen. Op tal van 
momenten is ondersteuning verleend door medewerkers IT 
en medewerkers Communicatie. Onze dank aan hen is groot.
Tot slot wil ik melden dat door alle hectiek de toegezegde, 
meer uitgebreide informatie over de nieuwe privacyregels 
(de AVG) er aan komt, zij het vertraagd. Ik vertrouw erop dat 
daarvoor begrip bestaat.

Peter de Bruin, voorzitter

Van de tafel van het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten
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TON  VAN  VELZEN 

De scheepssoldijboeken van de VOC: 
een bron voor genealogisch onderzoek

Frans Homan uit Delft vertrok voor de eerste keer in 1715 op het schip Spiering 
van de kamer Delft van de VOC naar Azië. Nadat hij in Batavia, nu Jakarta, was 
aangekomen werd hij overgeplaatst op het schip Donau dat een reis via Suratte 
(India) naar Perzië en weer terug naar Batavia maakte. Tijdens deze tocht 
overleed hij.

1. Spiering 1715, VOC 13905, fol. 113

Frans woonde nog thuis bij zijn stiefmoeder en hij had geen 
testament laten maken. Omdat zijn (half-) broers en –zussen 
mede-erfgenaam waren, liep de regeling van zijn nalaten-
schap via de weeskamer in Delft. Zijn stiefmoeder meldde 
zijn overlijden aan de weesmeesters. De weeskamer machtig-
de Hendrick de Jongh om in het Oost-Indisch Huis te Delft het 
geld te innen. Bij de VOC was het beleid dat gage maar ook er-
fenissen moesten opgehaald worden. Gebeurde dat niet, dan 
bleef het in de boeken staan; vele nog openstaande rekenin-
gen getuigen daarvan.
De gage die Frans verdiend had, minus onkosten en zijn uit-
gaven, werd door de weeskamer geïncasseerd en verdeeld 
onder de rechthebbenden; zijn stiefmoeder kreeg de helft en 
broers en zussen van ‘halve en hele bedde’ de andere helft.
Dankzij de mededeling hierover in het scheepssoldijboek is 
er nu een link tussen Frans Homan en zijn familie. Zijn leef-
tijd en het gezin waarin hij werd geboren, konden worden ge-
reconstrueerd. Zelfs een uitvoerige boedelbeschrijving van 
zijn geboortehuis, kamer voor kamer, is terug te vinden in het 
notarieel archief. Zijn vader Stoffel Homan was kelderknecht 

bij een brouwerij geweest, een belangrijke functie. Het eigen 
huis was goed ingericht; zijn stiefmoeder had een winkel in 
stoffen.

Christoffel Ho(o)man uit Delft vertrok in 1743 als matroos op 
de Ouwerkerk van de kamer Zeeland, vervolgens in 1746 als 
provoost op de Zeelandia. Eind oktober 1747 was hij provoost 
op de Vosmaar, ook van de kamer Zeeland, en een jaar later 
stierf hij. Christoffel was getrouwd met Marijtje Cornelisse 
Olijroek(?). De jongste stiefbroer van Frans Homan heette 
Christoffel en het ligt voor de hand dat het hier om dezelf-
de persoon gaat. Maar enig positief bewijs ontbreekt. In de 
scheepssoldijboeken staat geen doopdatum. Om aansluiting 
te vinden bij de DTB-registers heb je verwijzingen naar di-
recte familieleden nodig, tenzij een naam met herkomst vol-
strekt uniek is; en ook dan moet je voorzichtig zijn.

In dit artikel wil ik een toelichting geven op de scheepssoldij-
boeken van de VOC als bron voor genealogisch onderzoek. Ik 
doe dit aan de hand van mijn onderzoek naar zeelieden uit Delft 
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in de achttiende eeuw. De opzet van mijn onderzoek is om van 
een zevental schepen alle reizen van de zeelieden uit Delft te 
inventariseren, persoonsgegevens te vinden en hun loopbaan 
te reconstrueren. Velen van hen waren getrouwd en ik probeer 
een beeld te krijgen van het gezinsinkomen. Dit is een tijdrovend 
onderzoek waar ik nog geruime tijd mee bezig zal zijn. In dit ar-
tikel begin ik met een kort overzicht van het digitaliseringspro-
ject VOC Opvarenden. Daarna vertel iets over het aantal opva-
renden van de VOC en de manier waarop het arbeidscontract 
werd beëindigd. Ook komt de personeelsadministratie aan de 
orde en hoe deze werd ontwikkeld. Vervolgens leg ik uit hoe de 
personeelsrekening eruit ziet en worden verschillende posten 
besproken. Tenslotte geef ik aan de hand van de reizen van Sij-
brand Bijgon nog een paar toelichtingen en tips.
Hoewel de VOC al in 1602 werd opgericht, ligt het zwaarte-
punt van dit verhaal in de achttiende eeuw. Het hart van de 
personeelsadministratie vormen de bijna 3000 bewaard ge-
bleven scheepssoldijboeken, waarvan circa 200 uit de zeven-
tiende eeuw. Ongeveer 2800 boeken zijn uit de achttiende 
eeuw en dat is meer dan 90% van het oorspronkelijke aantal.

De database van VOC Opvarenden

Het project VOC Opvarenden was een initiatief van archief-
diensten uit de VOC-steden Amsterdam, Delft en Rotter-
dam, het Zeeuws en het Westfries archief samen met het 
Nationaal Archief (NA). De belangrijkste gegevens uit de 
scheepssoldijboeken zijn gedigitaliseerd en op het internet 
beschikbaar. Naast het NA en de archiefdiensten zelf waren 
de EU, NWO en maritieme fondsen belangrijke financiers. De 
gegevensinvoer werd gedaan door medewerkers van Combi-
werk in Delft. De oorspronkelijke website VOC Opvarenden is 
helaas geïntegreerd in de Indexen van het NA, maar kortgele-
den prachtig verrijkt met scans van de rekeningen uit de sol-
dijboeken.
Door dit project werd ik nieuwsgierig naar de mensen die 
achter de personeelsrekeningen schuilen; nadat een databa-
se was opgezet ben ik een promotieonderzoek gestart naar 
zeelieden uit de stad Delft met Delfshaven in de achttiende 
eeuw; artikelen van K.L. van Schouwenburg waren de aan-
leiding. Hij liet zien dat vooral in de eerste decennia van de 
achttiende eeuw veel Delftenaren in dienst traden bij de VOC, 
dat zij sterk vertegenwoordigd waren in het kader en bij de 
scheepsofficieren en ook nog betrekkelijk snel repatrieerden. 
Dit strookte niet met de verhalen over de grote sterfte en de 
lange contractduur bij de VOC. Ook zette dit vraagtekens bij 
de verhalen over volkshouders en transportkopers en ook de 
manier waarop opvarenden geworven werden. Delftenaren 
hadden geen volkshouders nodig.
Voordat de database VOC Opvarenden beschikbaar was 
werd het aantal opvarenden dat in de zeventiende eeuw naar 
Azië vertrok berekend op 317.800 man waarvan zo’n 36 % uit 
Batavia vertrok op weg naar huis. In de achttiende eeuw was 
dat 655.200 en 38,5 %. Deze cijfers worden bevestigd door 
de database VOC opvarenden. Maar nu kunnen deze cijfers 

voor de achttiende eeuw verder worden uitgesplitst. Ruwweg 
tweederde was zeeman en van hen repatrieerde 41,5 %, bij de 
militairen stierf meer dan 70 %. Bovendien was het aandeel 
zeelieden dat weer thuis kwam de eerste decennia van de 
achttiende eeuw aanzienlijk hoger dan later in de eeuw. Ver-
der zien we dat zeelui uit de VOC-steden Amsterdam, Mid-
delburg met Vlissingen en Veere, Delft en Delfshaven, Rotter-
dam, Hoorn en Enkhuizen beduidend grotere kans hadden om 
terug te keren in de Republiek dan zeelui van elders.
Op een aantal schepen heerste besmettelijke ziekten of trad 
scheurbuik op, maar het overgrote deel van de sterfte vond 
in Azië plaats. Snelle thuisvaart vergrote de kans op behou-
den terugkeer. Opvallend is dat in het begin van de achttiende 
eeuw veel zeelieden repatrieerden, zowel uit de VOC-steden 
als van elders, maar dat later deze eeuw de sterfte over de 
gehele linie toenam.
In 1715 telde het schip Spiering 175 opvarenden, 114 van hen 
repatrieerden en 53 overleden. Van de 248 opvarenden van 
de Juno in 1775 keerden er 185 niet meer terug en slechts 55 
wel. Ook blijkt uit mijn onderzoek dat velen, maar vooral zee-
lui, meerdere reizen maakten. Het Delftse VOC-schip Spiering 
van 1725 had 195 opvarenden. 75 Zeelui en 16 militairen maak-
ten meerdere reizen, zeventien zelfs zes of meer reizen:

Personeels-en inkomens registratie bij de VOC

De VOC was verreweg de grootste particuliere werkgever in 
haar tijd en het duurde bijna vijftig jaar voordat een goed ad-
ministratief systeem ontwikkeld was. Voordat ik uitleg hoe 
een rekening in een scheepssoldijboek eruit ziet komt eerst 
het waarom van de personeelsadministratie aan bod.
Het was gebruikelijk dat zeelieden in dienst genomen wer-
den voor één reis en zij kregen hun gage pas bij terugkeer in 
de haven van vertrek. Dan werden zij ‘afgedankt’. Zo ook bij 
de VOC. Maar bij deze werkgever bleef de opvarende – in 
hoofdzaak zeelieden, militairen en ambachtslieden – niet op 
één schip; zij werden meestal na aankomst in Batavia over-
geplaatst op een ander schip of vestiging. Maar wel bleef het 
schip de basis van de administratie. Voor elk traject werd een 
apart (scheeps)boek gemaakt. Trajecten zijn van de Republiek 
naar Batavia, van Batavia naar Perzië en terug, naar Japan en 
terug enzovoorts. Bij vestigingen werd elk jaar een nieuw gar-
nizoensboek gemaakt dat meestal 30 juni werd afgesloten. 
De gehele personeelsrekening in het scheepssoldijboek be-
stond dus uit een verzameling rekeningen die samen het ge-
hele dienstverband bij een (kamer van de) VOC vormde . Het 

aantal reizen zeelieden militairen
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was van soort mengvorm van administratie per schip en een 
administratie gedurende het dienstverband bij (een kamer 
van) de VOC. En dat dienstverband duurde lang, formeel voor 
zeelui drie jaar en militairen vijf, de heen- en terugreis niet 
meegerekend. Bovendien betrof het grote aantallen mensen, 
mannen die werkten op verschillende schepen of vestigingen. 
Er moest dus een systeem ontwikkeld worden waarin deze 
gegevens konden worden vastgelegd. Pas in 1646-1649 werd 
de definitieve versie vastgesteld, bijna vijftig jaar na de op-
richting van de VOC. Basis werd het uitreisboek dat in twee-
voud werd opgemaakt. Na aankomst in Batavia werden beide 
gecontroleerd in het soldijkantoor aldaar, en een exemplaar 
bleef daar achter. Het andere werd teruggestuurd naar de 
kamer in de Republiek, waartoe het schip behoorde. Jaarlijks 
werden vanuit het soldijkantoor afschriften van de daaropvol-
gende rekeningen verstuurd naar de VOC-steden alhier en de 
beknopte samenvatting bijgeschreven in het uitreisboek.
In het uitreisboek staan de rekeningen van alle opvarenden 
die op de loonlijst bij de VOC staan; passagiers en hoge func-
tionarissen die als passagier reizen dus niet. De rekening 
werd geopend en de betaling ving aan op het moment dat een 
schip zee koos. De rekening werd gesloten als men in Azië aan 
land ging, meestal in Batavia, of overgeplaatst werd.
De rekening is heel simpel. Op de linker bladzijde staat wat de 
opvarende verschuldigd is aan de VOC, debet. Op de rechter 
staat wat de opvarende moet hebben, credit. De rekening van 
de uitreis eindigde met een gelijk bedrag; verschillen werden 
gecorrigeerd met een saldo tegoed, links, of een saldo te 
kwaad/quaet rechts. Zie afbeelding 3. De opvarende kreeg 
zijn rekening op papier mee. Ook van zijn verdere reizen of 
verblijf in een vestiging kreeg hij een soortgelijke rekening. 
Als een rekening een saldo te kwaad bevatte, werd dat over-

genomen op zijn volgende rekening, een saldo tegoed werd 
bijgeschreven in het uitreisboek. Alle rekeningen moest hij 
bewaren en bij thuiskomst op het Oost-Indisch Huis overleg-
gen. Als een opvarende een rekening was kwijtgeraakt en het 
saldo stond wel in het uitreisboek, werd pas betaald na for-
mele goedkeuring door de bewindslieden van de kamer. Ont-
brak er een rekening in het uitreisboek, dan werd er naar het 
soldijkantoor in Azië geschreven.

Eerst een toelichting op enkele posten, daarna de registratie 
in de scheepssoldijboeken.
Een verwarrende post is de ‘Vaderlandse schuld’. Bij Frans 
Homan ontbrak deze, maar bij velen staat hij op de rekening. 
Soms is deze schuldbrief op naam gesteld, heel vaak niet of 
aan Jan Jansen, gelijk aan N.N.. Deze post hield in dat de hou-
der van de brief het bedrag hierop vermeld uitbetaald kreeg 
in het Oost-Indisch Huis zodra er voldoende saldo was; vaak 
ging dit in meerdere gedeelten. Met deze toonderbrief kon 
dus geld geïnd worden voordat de opvarende weer thuisge-
komen was. Deze schuldbrief kon de opvarende krijgen nadat 
hij was aangenomen en hiermee kon hij bij geldschieters geld 
krijgen of schulden betalen. De bedragen waren meestal tus-
sen de f. 150 en f. 300, maar de opvarende kreeg veel minder 
in handen. De geldschieter liep het risico dat de opvarende 
niet voldoende zou verdienen en vaak duurde het jaren voor-
dat deze schuld volledig was afbetaald. Hoge officieren aan 
boord maakten vaak een schuldbrief ten gunste van hun echt-
genote of naaste verwanten. Want dezen konden een maand-
brief krijgen, waarin zij jaarlijks meestal drie maandlonen kre-
gen, alleen bij voldoende saldo. De maandbrief had voorrang 
boven de schuldbrief. Een maandbrief was op naam gesteld 
en alleen bestemd voor ouders, echtgenotes of kinderen.

 Laus Deo In het schip ........... Anno ........... voor Kamer ...........

 DEBET   CREDIT

 voornaam, familienaam, plaats van herkomst, rang, soms: voornaam, familienaam, plaats van herkomst, rang
 wel/niet vermaakt [maandbrief] aan (begunstigde)

datum 2 maanden gage ad f... op de hand f ... datum boeking van f ... aan gage over ... maanden en
datum (vaderlandse) schuld aan ... (houder schuldbrief) f ... ... dagen ad f ... per maand sedert (datum 
datum ... stuks (uitrusting) ad f ... f ... vertrek) tot heden (sluitdatum van de rekening,
 ... stuks (uitrusting) ad f ... f ... links vermeld) dat (reden van sluiting van de
 ... stuks (uitrusting) ad f ... f ... rekening, bijvoorbeeld aankomst in Batavia of
 ... stuks (uitrusting) ad f ... f ... overlijden) de boeken sluiten (en continueert)  f ...
datum eventueel saldo te goede (positief): f ... datum eventueel saldo te kwaad (negatief)  f ...
  TOTAAL DEBET f ...  TOTAAL CREDIT f ...

datum uitbetaling (deel) maandbrief f ... saldo tekwaad (A) of te goede (B):  A B
datum uitbetaling (deel) schuldbrief f ... datum in principe jaarlijkse boeking (of per datum van
datum uitbetaling per procuratie aan een  verandering van vestiging of schip) van het
 gemachtigde f ... saldo van de verdiende gage in de Oost (gage
datum uitbetaling (deel) schuldbrief f ... minus uitbetalingen, onkosten en dergelijke)  f ...
datum ingetrokken rekeningen(en) f ... datum idem     f ...
datum uitbetaling (deel) schuldbrief f ... datum idem     f ...
 Totaal f ... datum einde dienstverband    f ...
datum uitbetaling (deel) maandbrief f ... TOTAAL f ...
datum uitbetaling aan de ‘verdiender’ zelf f ...   
  TOTAAL f ...
 soms handtekening

2. Schema van een rekening in het scheepssoldijboek
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De betalingen op de maand- en schuldbrieven en ook de jaar-
lijkse saldo’s, verdiend in Azië, werden door de klerken in het 
Oost-Indisch Huis bijgeschreven. De precieze redactie hier-
van werd pas in 1669 vastgelegd. De betalingen werden ge-
noteerd op de linker, debetzijde. De samenvattingen van de 
overgezonden rekeningen uit Azië werden op de creditzijde 
geboekt. De optelling van alle overgezonden rekeningen werd 
verminderd met de uitgaven aan maandbrieven, het saldo 
werd uitbetaald aan de ‘verdiender’ zelf. Deze moest tekenen 
voor ontvangst, maar ook een kruisje voldeed.
Omdat de schuldbrief al op de rekening van de uitreis als uit-
gave werd geboekt werd deze niet in deze berekening meege-
nomen. Wanneer dat wel gebeurde werd het bedrag ook op de 
creditzijde gebracht. Het resultaat blijft hetzelfde, de som is 
verschillend; de methode verschilde per kamer.
Er waren dus twee loonadministraties, een in Batavia en een 
bij de kamers van de VOC. In de laatste staan ook de betalin-
gen op de maand- en schuldbrieven, aan de ‘verdiender’ zelf, 
of bij overlijden of langdurige vermissing, aan de rechtheb-
benden. Dit alleen als zij voor uitbetaling naar het kantoor 
kwamen en konden aantonen rechthebbenden te zijn.
Als een opvarende op de uitreis overleed kan het zijn dat ach-

terin het soldijboek een testament is opgeschreven en ook 
een inventaris van zijn goederen en de verkoop daarvan. Deze 
werden vaak ‘voor de mast’ verkocht, de opbrengst geboekt 
op de rekening van de overledene en de betalingen op de re-
kening van de kopers als ‘gemeijnd goet’. De rechthebbenden 
werden vermeld en moesten tekenen voor ontvangst. Vaak 
werd de familierelatie vermeld. In een aantal gevallen moest 
een borg ook tekenen; vaak was dat de kamerbode, maar het 
kon ook een bekende of familie zijn.

Het soldijboek

Een rekening in een scheepssoldijboek bevat dus veel compo-
nenten: de rekening van de uitreis, verrekeningen van maand 
en schuldbrieven, bijschrijving van saldo’s van volgende reke-
ningen en de uiteindelijke betaling.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat Frans Homan in één 
soldijboek werd vermeld en Christoffel in drie. Frans zelf had 
een kopie rekening van zijn tocht naar Batavia. De rekening 
van zijn reis naar Perzië werd voortijdig afgesloten omdat hij 
overleed. Zijn eerste rekening staat volledig in het uitreis-
boek van de Spiering van 1715. De tweede werd in een heel 

3. Dekzicht van een Oost-Indiëvaarder met stuurman aan het roer. Tekening van Jan Brandes. Bron Rijksmuseum.
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beknopte vorm bijgeschreven in dat zelfde uitreisboek. Ver-
der waren er geen verdere verwijzingen naar familieleden in 
de vorm van maand- of schuldbrief. Er was geen testament 
en ook geen nagelaten goederen. Alleen staat er gemeld dat 
de weeskamer de nalatenschap afhandelde. Zijn (mogelijke) 
broer maakte meerdere reizen voor de kamer Zeeland. Hij liet 
zijn gage ophalen door een gemachtigde, ‘per ordon(nans)’; 
verdere gegevens ontbreken.
Nog twee verschillende posten op de rekening wil ik kort be-
spreken. Als een opvarende repatrieerde in een andere ha-
ven dan die van vertrek, kon hij reisgeld krijgen. De hoogte 
was nergens vastgelegd, maar vaak was het maximaal drie 
maandlonen. Dit reisgeld werd wel uit zijn eigen rekening be-
taald, een voorschot dus.
Een andere post kan voorkomen op de linker-, debetzijde van 
de rekening. Met toestemming van hogerhand kon een opva-
rende een of meerdere rekeningen hier te lande laten innen 
door een gemachtigde. De reden daarvoor is niet bekend. Het 
zou het resultaat kunnen zijn van een transactie, misschien 
heeft de opvarende zijn rekening verkocht, hoewel dit for-
meel verboden was. Als rekeningen werden overgemaakt, dan 
werden de inschrijvingen daarvan op de creditzijde meestal 
aangekruist; dit ter controle. Want het bedrag van de overge-
maakte rekeningen werd verrekend.
Het is bekend dat veel zeelieden meerdere reizen voor de 
VOC maakten en dit wordt door mijn onderzoek bevestigd. 
Niet alle scheepsjongens of matrozen eindigden hun carriè-
re als schipper zoals bijvoorbeeld Gerrit Harmijer. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de carrière van Sijbrand Bigon.

Naam en plaats van herkomst

Het eerste probleem is de vele verschillende schrijfwijzen 
van, vooral, zijn achternaam. Zijn voornaam kwam niet zo vaak 
voor en in combinatie met varianten of delen van zijn achter-
naam en herkomst kon een selectie gemaakt worden. Ook on-
dertekende Sijbrand een aantal malen voor ontvangst. Dit ge-
combineerd met een paar maand- en schuldbrieven op naam 
van zijn vrouw Martijntje van Zwieten biedt meer zekerheid. 
Hun huwelijk is te vinden in de DTB-registers van Delft en ook 
vermeldingen bij de weeskamer en het notarieel archief. Sa-
men met de reizen die nogal snel op elkaar volgen en de ver-

schillende functies kunnen we concluderen dat wij hier met 
één persoon te maken hebben. In de database worden wel de 
functies vermeld, maar niet de gage per maand. De hoogte 
van de gage is belangrijk omdat functies niet altijd goed wor-
den vermeld. Vooral de functie matroos kan gebruikt worden 
vanaf bootsgezel en hooploper tot en met bosschieter. Ook is 
duidelijk dat de herkomst niet altijd wordt vermeld.

Volgens de soldijrekening komt Sijbrand uit Delft. Meestal 
betekende dit dat hij in deze stad geboren en gedoopt was, 
maar zijn doopinschrijving is niet te vinden. Zijn voornaam 
komt niet vaak voor en ook zijn leeftijd is redelijk in te schat-
ten; (scheeps-)jongens moesten volgens de regels minstens 
16 jaar zijn. Of daaraan ook altijd de hand werd gehouden is 
vers twee. Maar dit beperkt wel de periode waarin gezocht 
moet worden en dat levert niets op. Herkomst is dus niet al-
tijd gelijk aan geboorteplaats. Vermoedelijk vestigden zijn ou-
ders zich na zijn geboorte in Delft.
Bij zijn vijfde reis werd zijn herkomst niet op zijn rekening ver-
meld maar in dit geval levert dit geen problemen, wel bij Ger-
rit Cornelisz van Gilhuijsen. Hij voer op de Spiering in 1725, ka-
mer Delft. Gilhuijsen kan ook de Nederlandse schrijfwijze zijn 
van Gildhaus in Niedersachsen, Duitsland. Bij de gegevensin-
voer is gekozen om in dergelijke gevallen in te voeren dat Ger-
rit Cornelisz uit Gilhuijsen kwam. Later blijkt uit onderzoek 
dat op de volgende reis van de Spiering in 1728 een Gerrit van 
Gilhuijsen uit Maessluijs voer. De eerste Gerrit zette na zijn 
eerste reis alleen een kruisje bij de ontvangst van zijn gage en 
de tweede overleed, zodat een vergelijking van handtekening 
niet mogelijk is. Waarschijnlijk betreft het één persoon, maar 
dat moet nog verder onderbouwd worden.
Minder problematisch is Anthonius Villerius/Valerius, die tel-
kens dezelfde handtekening zet. Bij zijn eerste reis kwam hij 
uit Spijkenisse, de drie volgende uit Vlaardingen. Een maand-
brief en gegevens uit het notarieel archief in Den Briel maak-
ten het rond.

Maand- en schuldbrieven

Na de problemen met schrijfwijze en herkomst, nu de maand- 
en schuldbrieven en ook het gezinsinkomen. De eerste reis 
van Sijdrand Bigon duurde enkele jaren, wat aardig overeen-

Schip inv.nr Folio Voornaam Patronym Naam Herkomst functie Vertrek

Grimmestein 13887 118 Sijbrand  Rigon Delft Jongen 1706
Hoedekenskerke 13898 136 Sibrant Christiaan Rigon Delft Matroos 1711
Koning Karel III 13901 94 Sijbrant Corstiaanse Rigom Delft  1713
Horstendaal 13906 22 Zijbrant Corstiaens Rigon Delft Kwartiermeester 1716
Zoetigheid 13918 14 Sijbrant Christiaens Bijgon  Konstabel 1719
Zoetigheid 13923 9 Sibrand  Bigon Delft Konstabel 1721
Spiering 13932 15 Sijbrand  Bigon Delft Konstabel 1725
Delfland 13940 15 Sijbrand  Bigon Delft Konstabel 1728
Blijdorp 5922 38 Sijbrand  Bigon Delft Bosschieter 1730

4. De negen reizen van Sijbrand Bigon
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5. VOC-officier op schip. 
Tekening van Jan Brandes. 
Bron Rijksmuseum.

komt met de voorschriften; drie jaar dienst in Azië, uit- en 
thuisreis niet meegerekend. Maar al zijn volgende reizen wa-
ren aanmerkelijk korter.
Heel snel na zijn tweede reis trouwde hij met de weduwe Mar-
tijntje van Zwieten. Haar eerste man was Willem Boda, sol-
daat bij de VOC, vermoedelijk opgeklommen tot zeeman en 
op de thuisreis overleden. Als Sijbrand inderdaad zo’n zestien 
jaar oud was, was Martijntje enkele jaren ouder. Ze was ook 
moeder van drie kinderen.
Sijbrand vertrok ruim een half jaar na zijn huwelijk, Martijntje 
kreeg maand- noch schuldbrief. Pas op zijn zesde reis tekende 
hij een schuldbrief van f. 300 voor Marijtie Bijgom (van Zwie-
ten). Met deze schuldbrief kon zij in korte tijd veel meer geld 
innen dan de drie maandlonen per jaar en bovendien zat er 
geen transportkoper tussen.
Als een opvarende geen maandbrief schreef voor zijn echt-
genote, hoeft dat niet te wijzen op echtelijke problemen. De 
vrouw was gerechtigd te allen tijde met het trouwboekje naar 
het Oost-Indisch Huis te gaan en zij kreeg dan zonder proble-
men een maandbrief. Anderzijds betekende een maand- en/of 
schuldbrief voor de opvarende, dat hij in Azië minder geld kon 
ontvangen; bij een maandbrief permanent en bij een schuld-
brief totdat deze afgelost was. En misschien was het handig 
om in Azië over geld te beschikken om daar transacties te kun-
nen doen. Opvarenden waren gerechtigd om bij hun thuisreis 
een aantal ‘gepermiteerde’ kisten mee te nemen met in Azië 
gekochte spullen die hier te lande via het Oost-Indisch Huis ver-
kocht konden worden. Dat kon om aanzienlijke bedragen gaan. 
De zoon van Benjamin van der Kloot, Jan, overleed op de 
thuisreis en zijn nalatenschap, een kist en twee canasters 
(rieten manden) met thee, werd voor de weeskamer verdeeld 
tussen de vaders en zijn minderjarige kinderen, elke partij 
50%. De bruto opbrengst was iets meer dan f. 425, een veel-
voud van zijn maandloon.
De regelgeving over de gepermiteerde kisten werd in 1742 flink 
gewijzigd, maar of hiermee dit gebruik volledig werd beëindigd, 
al dan niet legaal, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat gegevens 
hierover niet in de scheepssoldijboeken zijn te vinden.
Als de opvarende getrouwd was kon hij niet alleen over zijn 
geld beschikken. De al eerder genoemde Gerrit van Gilhuij-
sen uit Maessluijs (noot 4) overleed op zijn reis en had in een 
testament een universeel erfgenaam aangewezen, niet zijn 
vrouw. Toch kreeg zij de helft uitbetaald ‘wegens gemeen-
schap van de boedel’. Het geld dat de opvarende op zijn reis 
verdiende kwam beide echtgenoten toe.

De loopbaan

Tot slot komt de loopbaan aan bod. Vaak wordt de anekdo-
te vermeld dat het aanmonsteren bij de VOC chaotisch was. 
Veel mannen voor het Oost-Indisch Huis die zich bijna naar 
binnen vochten en na een simpele keuring al dan niet werden 
aangenomen. Dit kwam voor, maar dan betrof het veelal de 
laagste vacante functies bij zeelui of soldaten. De VOC wilde 
graag ervaren zeelieden in dienst houden, zowel matrozen en 

bosschieters als officieren, schippers en stuurlieden. Als een 
zeeman meerdere reizen maakte, kreeg hij vaak een hogere 
gage of een betere functie. Ook bij Sijbrand Bigon was dat het 
geval, behalve op zijn laatste reis. Als konstabel verdiende 
hij f. 22 per maand en had hij een eigen plek aan boord. Voor 
zijn volgende reis monsterde hij aan bij kamer Amsterdam 
en werd hij bosschieter voor f. 11 per maand en sliep hij in een 
hangmat met het scheepsvolk. Wat er precies aan de hand 
was weten we niet, maar het was een grote achteruitgang.
Als opvarenden meerdere reizen maakten, is dat geen garan-
tie dat er gegevens gevonden worden die een aansluiting op 
de DTB-registers mogelijk maken. Jan Lateur uit Delft maak-
te vier reizen als zeeman en als hij dezelfde is als soldaat Jan 
Letteur, zelfs vijf. Op elke rekening zette hij een kruisje, geen 
maand- of schuldbrieven. Via zijn (mogelijke) broer Joris zijn 
de biografische gegevens te vinden. Bij de Lateurs/Letteurs 
ging de naam Jan over van vader op zoon. Veel verder dan 
een sterk vermoeden kom je dan niet. Maar gezien de opeen-
volging van de reizen en functies kan je wel concluderen dat 
minstens vier reizen door één man gemaakt zijn. Dat past dan 
in het verhaal dat zowel de opvarenden als de VOC vaak een 
langdurig verband aangingen, maar wel met telkens verschil-
lende arbeidscontracten. De scheepssoldijboeken zijn een 
belangrijke bron zowel voor het biografisch onderzoek als 
ook voor onderzoek naar de arbeidsmarkt voor zeelieden en 
het personeelsbeleid van de VOC.  <<
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JOCHEM  KROES

De Deens-Nederlandse familie 
Van/Von Hemert: 
opkomst, glans en neergang 1680-1830

De aanleiding: identificatie van Chinese theekommetjes met monogram uit de 
18e eeuw. Wat is het toch leuk als je als verzamelaar een nieuwe aanwinst kunt 
identificeren! Dat overkwam mij enige tijd geleden, toen ik twee achttiende-
eeuwse Chinese theekommetjes kocht met een monogram er op. En niets is zo 
lastig als een monogram identificeren. Voor het onderzoek van een familiewapen 
zijn fraaie documentatiecollecties aanwezig, maar voor een monogram is dat veel 
moeilijker. Bovendien ziet een monogram er vaak ook nog ingewikkeld uit. In de 
achttiende eeuw was het gebruikelijk om in China porselein te laten beschilderen 
met je familiewapen. 

1. Chinees porseleinen theekom met het monogram P v H M R T, dat is Peter von Hemert, (circa 1790-1795). Foto auteur.
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Dit deden vooral ambtenaren en schippers van de VOC (Ver-
enigde Oostindische Compagnie), voor zichzelf of voor hun 
familieleden. En als je geen wapen had, dan deed je het met 
een monogram. In mijn boek Chinese Armorial Porcelain for 
the Dutch Market kun je daar meer over lezen. Daarin staan 
ook verschillende voorbeelden van porselein met een mono-
gram. En sommige zijn geïdentificeerd, zoals het monogram 
CS voor Cornelis Schipper, een Zeeuwse VOC-schipper in de 
jaren 1730. Dit was mogelijk omdat hij ook ander porselein 
met zijn familiewapen had besteld.

De twee theekommetjes zijn versierd met twee identieke 
monogrammen, gevat in een groene lauwerkrans met aan 
weerszijden daarvan een vogeltje. Aan de binnenzijde is een 
eenvoudige gestandaardiseerde kabelrand aangebracht. 
Het geheel ziet er vrij eenvoudig uit en de stijl is conform de 
decoratiemode van omstreeks 1790-1795 (zie afbeelding 1). 
Het monogram ziet er inderdaad ingewikkeld uit, maar de 
volgende letters zijn duidelijk te herkennen, van links naar 
rechts een M, een R en een H. Met iets meer fantasie kun je 
ook de letters P, V en T waarnemen. In welke richting moet je 
denken? Interessant is dat ik deze kommetjes verwierf van 
een Deense handelaar uit Kopenhagen. En dit brengt mij bij de 
achttiende-eeuwse Deense Oostindische Compagnie, die net 
als de Zweedse, speciaal met China handel dreef. En de Denen 
waren dol op porselein. Evenals andere Europese landen met 
een Oost-Indische Compagnie (afgekort OIC) bestelden de 
Deense Oostindische Compagnie wapenporselein in China. 
Bovendien was er in Denemarken speciale belangstelling voor 
porselein met monogrammen. Toen was de identificatie niet 
meer moeilijk, want er viel al snel een naam in het monogram 
te ontdekken, te weten: P v H M R T. En wie kon dat anders zijn 
dan Peter von Hemert, een koopman in Kopenhagen met spe-
ciale connecties met de Deense OIC?!

De familie Van Hemert uit Zaltbommel

Wie was deze Peter van Hemert met zijn Nederlandse naam 
in Denemarken? Hij heeft een interessante familiegeschiede-
nis, die zich behalve in Denemarken ook voor een groot deel 
in Nederland afspeelde. Zijn voorgeslacht kwam uit de Bom-
melerwaard, waar de familie al in het begin van de zestiende 
eeuw woonde (zie stamreeks/genealogie in de bijlage, pagina 
221). De familie werd het eerst in Driel genoemd (1544) en van-
af 1583 in Zaltbommel. Nazaten kochten er onroerend goed 
en zij raakten redelijk gefortuneerd, naar het schijnt. Cornelis 
Gijsbertszoon van Hemert (1583-1665) was de eerste van zijn 
tak die een familiewapen voerde, dat overigens was over-
genomen of geüsurpeerd van de Heren van Nederhemert. In 
deze adellijke familie werd ditzelfde wapen ten minste van-
af de veertiende eeuw gevoerd. Of onze tak afstamt van dit 
geslacht is niet bekend, al komen wel dezelfde voornamen in 
beide families voor, zoals J(oh)an, Gijsbert en Peter. De zoon 
van Cornelis Gijsbertszoon, Gijsbert Corneliszoon van He-
mert (circa 1615-voor 22 maart 1664) trouwde met Peterken 

Trip, die behoorde tot de gelijknamige Zaltbommelse regen-
tenfamilie. Wellicht waren zij verwant aan de beroemde en 
schatrijke familie Trip voort die in de zeventiende eeuw in 
Amsterdam en in Zweden furore maakte. De handel in de Ne-
derlandse Gouden Eeuw voerde velen naar verre landen. En 
dat niet alleen in de Oost en de West, maar ook in het Oost-
zeegebied waar de handel met de Nederlandse Republiek het 
grootst was. Net als leden van de families Trip en De Geer in 
de Zweedse ijzerhandel en de familie Grill in de Zweedse 
OIC belandde ook de familie Van Hemert in Scandinavië. Het 
was Peter Gijsbertszoon van Hemert (1648-1703), die zich 
omstreeks 1680 als wijnkoper in Kopenhagen vestigde. De 
Deense hoofdstad profiteerde sterk van de Sonthandel naar 
de Oostzeelanden en had in 1690 zo’n 66.000 inwoners. In de 
achttiende eeuw groeide dit aantal naar meer dan 100.000. 
Ter vergelijking, Amsterdam had in 1795 217.000 inwoners.
Waarschijnlijk was Peter van Hemert vanaf het begin suc-
cesvol in Kopenhagen. Hij vestigde zich aan een belangrijke 
straat in de binnenstad, de Købmagergade, in dezelfde straat 
waar zijn nazaten later ook hebben gewoond. En in 1688 was 
hij betrokken bij de bouw van de Duits-Nederlandse Gerefor-
meerde Kerk aan de Gothersgade, een lange en doorgaande 
straat dwars door de huidige binnenstad van Kopenhagen. 
Na zijn huwelijk in 1683 met Susanna Margaretha van Tangen 
(1663-1703) kregen ze samen wel elf kinderen, van wie er vijf 
volwassen werden. Zijn zonen Joost (1696-1775) en Gijsbert 
(1700-1755) volgden in zijn voetspoor. Echter, alleen Joost zet-
te de stamboom voort.

Joost von Hemert in Kopenhagen

Het was Joost von Hemert (1696-1775) - het voorvoegsel van 
was veranderd in von - die de handel sterk uitbreidde in aller-
lei richtingen. Met zijn Handelshuset Von Hemert, later met 

2. Chinees bord met het wapen van Peter von Hemert, omstreeks 1790-
1795.
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zijn zonen (sønner) zocht hij het overzees in Azië, Afrika en 
in Amerika. Hij werd directeur van belangrijke handelscom-
pagnieën, eerst de Asiatisk Kompagni (OIC) (1743-1752), iets 
later de Vestindisk-guineiske Kompagni (WIC) (1747-1754), de 
Afrikanske Kompagni (1755-1767) en de Almindelige Handels-
kompagni (Algemene Handelsmij) met handel op de Oostzee 
en Groenland (1757-1769). Hij kreeg zoveel invloed, dat hij 
ook werd benoemd tot koninklijk agent in 1745 en tot staats-
raad (etatsråd) in 1751. De laatste benoeming was vooral een 
eretitel, maar had als zodanig wel degelijk betekenis. Joost 
ging om met andere grote en meestal gereformeerde koop-
lieden van Nederlandse en Duitse afkomst en hij zocht ook 
zijn bruid(en) in deze groep. Zijn eerste vrouw was Cornelia 
Dekker (1709-1731), wier moeder Van Meurs heette. Na haar 
vroege overlijden huwde hij in 1732 Petronella Elisabeth Mes-
tecker (1703-1778). Zij was weduwe van de Hamburgs-Deense 
wijnkoper Anthony Behagen (1687-1727). Met haar kreeg hij 
zeven kinderen, van wie de hoofdpersoon van dit artikel, Pe-
ter von Hemert (1734-1810), de oudste was. Maar vijf van zijn 
broers en zusters werden ook volwassen en zij kregen nage-
slacht. De laatste jaren van zijn leven woonde hij op Højbro 
Plads nr. 4, niet ver van de eerder genoemde Købmagergade. 
Bij zijn overlijden in 1775 werd een gedenkpenning geslagen, 
met een inscriptie, waaruit blijkt dat hij een goede vader en 
een eerlijke koopman was: ‘Ter nagedachtenis van onze uit-
stekende vader Joost von Hemert, ..., omdat hij gedurende 
zijn hele leven, bij het drijven van zeer uitgebreide handel, een 
voorbeeld was van onbesproken goede trouw ...’. Zijn kinde-
ren trouwden met vertegenwoordigers van vooraanstaande, 
zelfs adellijke families. Bovendien waren er onder hen heel 
wat officieren. Zijn dochter Susanne Maria (1738-1819) huw-
de Anton le Sage de Fontenay, een hoge marineofficier, die in 
1778 in de Deense adel werd opgenomen. Zoon Gijsbert (1739-
1779) werd eveneens marineofficier en trouwde Maria Elisa-
beth Ross, wier vader ook een hoge officier in het Deense 
leger was. Bovendien werd deze familie van Schotse afkomst 
in de adelstand verheven (1782). Gijsberts dochter Elisabeth 
Alexandrine huwde met de uit Mecklenburg afkomstige rijks-
graaf Von Schmettau. Deze werd zelfs luitenant-generaal en 
sinds 1776 lid van de Deense adel. Ten slotte, de jongste doch-
ter Elisabeth (1747-1834) verbond zich met de Zwitsers-Deen-
se koopman en staatsraad Abraham Schneider. Uit alle ge-
noemde allianties kwam nageslacht in Denemarken voort, 
terwijl een deel van de familie Schneider in Nederlands-Indië 
terecht kwam.
En dan was er Peters jongere broer Joost Johan von Hemert 
(1737-1798). Hij sloeg zijn vleugels uit in Bordeaux, waar hij 
een wijnhandel opzette en consul-generaal voor Denemarken 
werd. In Bordeaux zaten trouwens wijnkopers uit allerlei lan-
den, onder wie Nederlanders als Hovy en Dutilh. Interessant 
is, dat nakomelingen uit deze tak zich in Amsterdam vestig-
den. Zoon Pieter Theodoor (1767-1820) en kleinzoon Jan Al-
storphius (1797-1854) gingen in financiële zaken en zij werden 
er bankier vanaf de jaren 1790. Hieruit omvangrijk nageslacht, 
dat zich verbond met vele vooraanstaande, meestal Amster-

damse families, zoals Van Swinden, Insinger, Rijnbende, Vas 
Visser, Bienfait en Boissevain. En er waren ook adellijke fami-
lies bij, zoals Röell en Van Pallandt. Deze tak werd beschreven 
in de serie Nederland’s Patriciaat (1950). Uit deze tak kwa-
men nakomelingen terecht, behalve in Amsterdam, in Parijs, 
Nederlands-Indië en de Verenigde Staten. Maar er was nog 
een tak Von of Van Hemert in Amsterdam tussen omstreeks 
1765 en 1837. Het gaat om Peters jongste broer, Johannes van 
Hemert (1742-1811), die een eigen weg ging. Hij vestigde zich 
voor 1767 als koopman aan de Kalverstraat te Amsterdam en 
hij stichtte een handelsfirma, die later de firma Johannes van 
Hemert & Zoon ging heten. Het ging waarschijnlijk wel voor-
spoedig met hem, want hij woonde later aan het Singel (1784) 
en in een fraai grachtenpand aan de Keizersgracht bij de Le-
liegracht (1801/08), waarschijnlijk nr. 160. Johannes trouwde 
met een meisje uit Suriname, Henriette Lemmers (1751-1793). 
Zij was een dochter van de plantage-eigenaar Nicolaas Lem-
mers, die tevens raad van politie en justitie in de kolonie was. 
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, van wie Pierre 
Jean lid van zijn vaders firma werd. Geen van hen gingen een 
huwelijk aan en de laatste van dit takje, Sara Justine van He-
mert, stierf ongehuwd in 1837.

Peter von Hemert

Peter Joostzoon von Hemert bouwde voort op het succesver-
haal van zijn vader. Nog sterker dan hij richtte Peter zich op de 
handel met China. Via de Asiatisk Kompagni, waar hij van 1776 
tot 1783 directeur was, kreeg hij ook belangstelling voor de 
Chinese kunstnijverheid. Deze OIC was in 1732 als de Konge-
lige Octroyerede Danske Asiatiske Kompagni opgericht en ze 
stuurde haar schepen direct naar Canton om daar onder meer 
thee, zijde en porselein te kopen. De Deense OIC werd geleid 
door veel minder directeuren dan de Nederlandse VOC met 
haar Heeren Zeventien. Tot 1843, toen de compagnie werd 
opgeheven, zijn er twintig directeuren bekend, met namen 
als Vas Visser, Van Hurk, Behagen, Moltke en Von Hemert. De 
directeuren van Nederlandse komaf waren vooral in de begin-
periode actief.
Vanaf 1763 nam Peter von Hemert deel aan het handelshuis 
van zijn vader, het Handelshuset Von Hemert & Sønner. Hij 
bouwde dit bedrijf nog verder uit. Hij kocht ook schepen 
waarmee hij zelfstandig handel dreef met China. Net als zijn 
vader werd Peter staatsraad (etatsråd) (1776). Aanvanke-
lijk was hij zeer rijk, maar aan het einde van de achttiende 
eeuw kwamen de tegenslagen. In 1792 had hij een schuld van 
500.000 rijksdaalders. Behalve aan handel deed hij ook aan 
nijverheid. Hij kocht namelijk een koper- en messingfabriek, 
later een katoenfabriek te Brede, waar hij in 1795 ook nog 
een fraai herenhuis in neo-classicistische stijl liet neerzetten. 
Hofbouwmeester Andreas Kirkerup was waarschijnlijk de ar-
chitect en voor de inrichting was hofdecorateur Joseph Chr. 
Lillie aangetrokken. Zo waren er bijvoorbeeld fraaie sitsen 
gordijnen zowel boven het bed als voor de ramen. Tegenwoor-
dig is het een nationaal museum, dat in de zomer bezocht kan 
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worden. Het ligt in een buitenwijk van Kopenhagen, ongeveer 
14 km ten noorden van het centrum. Helaas ging Peter von He-
mert failliet in 1805 en hij moest zijn fabrieken en buitenhuis 
verkopen. Ook al stierf hij vijf jaar later, de afwikkeling van 
zijn faillissement duurde nog tot 1822.
Peter von Hemert trouwde met meisjes uit de Deense han-
delsaristocratie, die net als hij gereformeerd en van Neder-
landse of Duitse afkomst waren: in 1763 met Charlotte Fabri-
tius (1745-1766) en in 1767 met Agathe Hooglant (1746-1823), 
laatstgenoemde was een dochter van een admiraal. Uit deze 
huwelijken werden negen kinderen geboren, van wie vijf doch-
ters en één zoon volwassen werden. Twee dochters trouwden 
met leden van de families Romeis en Römeling. De oudste 
dochter Marianne (1765-1815) kreeg verkering met de hoge 
officier Jobst Konrad (von) Römeling (1750-1819), die ook ka-
merheer in Deense dienst evenals minister van het hertogelij-
ke hof van Holstein-Oldenburg was. De tweede dochter Elisa-
beth Susanne (1768-1825) werd gestrikt door Johan Romeis. 
Dit was een slimme jongen, die in 1787 één van de handelsme-
dewerkers van Peter von Hemert was en bij de familie in huis 
woonde. Je begrijpt wat er gebeurde! Johan Nicolas Adam 
Romeis (1763-1827) maakte Elisabeth het hof, want zo’n rijke 
erfdochter was natuurlijk niet niks ... In 1795 huwden ze en hij 
werd later een zelfstandig koopman. Bovendien werd hij door 
de Oostenrijkse keizer benoemd tot generaal-consul voor dit 
land in Kopenhagen (voor 1801). Beide schoonzonen waren 
dus succesvol en ze kregen nageslacht in Denemarken.
Interessant is de samenstelling van de huishouding van Peter 
von Hemert volgens de Volkstelling van 1787. Hij was toen 53 
jaar en in de bloei van zijn leven. Hij woonde met zijn gezin op 
het adres Store Købmagergade 6-7. Waarschijnlijk is dit een 
oude nummering van de latere Købmagergade nrs. 42-44 
op de hoek van de Klareboderne. Vanaf 1770 woonde hij op 
nr. 42, vanaf 1782 kwam nr. 44 erbij. Daarnaast bezat hij een 
pakhuis aan de Overgaden Neden Vandet (129) in de wijk 
Christianshavn aan de overzijde op het eiland Amager.
In 1787 leefden er in Peter’s huis wel 26 personen! Allereerst 
woonde hij er met zijn tweede vrouw Agatha (41 jaar), hun vier 
dochters en één zoon. Zijn dochters waren negentien tot elf 
jaar. Zijn zoon Joost Johan was met tien de jongste. Daarnaast 
was er een oudere en getrouwde zuster van de vrouw des 
huizes, Alida de Favin, geboren Hoogland. Buiten de familie 
was er dertien man/vrouw dienstpersoneel om de huishou-
ding gaande te houden. Dat was vrij veel in vergelijking met 
rijke Nederlandse huishoudens in de achttiende eeuw, waar 
die aan de Herengracht van Amsterdam in 1742 niet meer dan 
zo’n acht, maximaal elf dienstboden hadden. De aanzienlijke 
staatsman Willem Bentinck had toen in zijn Haagse huishou-
ding veertien dienstboden. Op het platteland had de Deense 
adel veel meer personeel. Bijvoorbeeld, de staatsman graaf 
Adam Gottlob Moltke (1710-1792) had een landgoed te Haslev 
op Sjaelland ten zuidoosten van Kopenhagen, waar in 1787 
zeker 121 personen leefden, merendeels pachters en bedien-
den. Bij Von Hemert bestond het ‘hogere’ personeel in 1787 
uit een gouvernante of lerares Frans, een hofmeester of but-

ler en een huishoudster. Daarnaast waren er vijf vrouwelijke 
dienstboden en vijf mannelijke bedienden, bestaande uit een 
koetsier, een conciërge, twee knechten en een tuinman. De 
vrouwen waren tussen de 22 en 42 jaar oud, de mannen tus-
sen de 28 en 51 jaar, met uitzondering van de hofmeester, die 
nog maar 22 was! Deze jonge hofmeester, Edward Hoe werd 
korte tijd later leraar in Ringkøbing in West-Jutland (1801). 
Verder waren er ook nog eens zes handelsmedewerkers casu 
quo kantoorbedienden, die blijkbaar intern woonden. Peter 
von Hemert hield dus kantoor aan huis. Het waren allemaal 
vrijgezelle jongemannen in de leeftijd van 18 tot 26 jaar, met 
uitzondering van een magazijnbediende die 37 jaar oud was. 
Twee van zijn medewerkers vielen op. Behalve Johan Romeis, 
die de oudste dochter Von Hemert het hof maakte en later 
een succesvol koopman werd, was daar Jean Isaac Larpent 
(1761-1845). Hij was van Franse afkomst en hij behoorde tot 
de vooraanstaande gereformeerde families in Kopenhagen. 
Zijn moeder was een Von Hemert en door zijn huwelijk met 
Elisabeth Schneider kreeg hij ook een schoonmoeder Von He-
mert. Dit alles legde hem geen windeieren, want hij werd een 
belangrijk koopman en revisor (accountant) van de Aziatische 
Compagnie.
Veertien jaar later, bij de volkstelling van 1801 waren de za-
ken als gevolg van financiële moeilijkheden echter duidelijk 
achteruit gegaan. Peters huishouding was sterk geslonken: er 
waren nog drie kantoorbedienden en al het dienstpersoneel 
was ontslagen ...
Peters enige zoon, Joost Johan von Hemert (1777-1830) huwde 
enkele jaren later, in 1804, met Adelaide Juliana Høyer (1778-
1847), dochter van de bekende portret- en miniatuurschilder 
Cornelius Høyer (1741-1804). Van Høyer is fraai werk bewaard 
gebleven, naast schilderijen van de Deense koninklijke fami-
lie en de bekende arts en minister Johann Friedrich Struen-
see van de Enquist’s roman De lijfarts van de koning, ook de 

3. Zilveren gedenkpenning, diameter 43,8 mm, door J.E. Bauert, 
1792,ter gelegenheid van het zilveren huwelijk op 11 september 
1792 van Peter von Hemert en Agatha Hoogland. (Teylers Muse-
um, Haarlem, inv.nr. TMNK 02416).
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mooie portretten van zijn schoonzoon Joost Johan (zie afbeel-
dingen 4 en 5). Joost Johan werd, evenals zijn vader, koopman 
maar verder is er weinig over zijn activiteiten bekend. Twee 
dochters van hem werden volwassen en zij werden behoorlijk 
oud. De jongste Adelaide Eugenie (1813-na 1885) trouwde de 
predikant Edvard Hanning West (1808-1866). Zij was de laat-
ste van haar tak. En de kinderen West trouwden niet, zodat zij 
de laatste directe nazaten van Peter von Hemert waren.

De verzamelingen van de Von Hemerts

Peter von Hemert was evenals zijn vader Joost een liefheb-
ber van boeken en andere mooie dingen. Zijn vader Joost 
had eerder een hele collectie naturalia opgebouwd. Maar Pe-
ter versloeg hem in zijn verzamelingen. Peter had een grote 
bibliotheek en voor zijn boeken had hij een ex libris met de 
tekst: Sola Virtus Nobilitat. Daarnaast bezat hij een munt- en 
medailleverzameling van meer dan 3.000 stukken. Ook liet hij 
een medaille vervaardigen ter gelegenheid van zijn zilveren 
huwelijk met Agatha Hoogland in 1792 (zie afbeelding 3).
Hij was ook trots op zijn familiewapen, dat hij liet afbeelden 
op zijn bestek en op verschillende soorten porselein. Behalve 
het hier afgebeelde kommetje met zijn monogram, dat onder-
deel was van een theeservies, bestelde hij in dezelfde periode 
een eetservies met zijn familiewapen. Hiervan zijn behalve 
borden ook een prachtige opengewerkte kastanjeterrine en 
een botervloot bekend. De borden van dit servies hebben 
in het centrum een portret van de godin Minerva met vier 
bandversieringen in groen, rose en goud. Op de bovenrand 
is het familiewapen aangebracht (zie afbeelding 2). Behalve 
dit Chinese porselein bestelde hij bij de Koninklijke Deense 
Porseleinfabriek (nu Royal Copenhagen), in het bijzonder een 
punchbowl (in 1799) met de initialen van Peter en Agatha von 
Hemert-Hoogland. Ten laatste, maar niet het minste, er is een 
heel mooi miniatuurportret waarop Peter von Hemert zou zijn 
afgebeeld. Het portret toont een kekke jongeman en het is 
in de jaren 1800-1804 geschilderd door de bekende portret-
schilder. Cornelius Høyer (1741-1804). Maar Peter was toen 
al 66 tot 70 jaar oud. Het is dus veel waarschijnlijker het por-
tret van diens zoon Joost Johan von Hemert (1777-1830), die in 
die jaren nog een jongeman van 23 tot 27 jaar was. Bovendien 
trouwde Joost Johan in 1804 met de dochter van de schilder, 
Adelaide Juliana Høyer (1778-1847). Wat ligt dus meer voor de 
hand, dan dat dit aantrekkelijke portret van Joost Johan werd 
geschilderd ter gelegenheid van diens huwelijk? Een tweede 
portret dat is toegeschreven aan Joost Johan als schoonzoon 
van Høyer en waarin de afgebeelde jongeman sterk lijkt op 
het eerste portret, bevestigt deze aanname (zie afbeeldingen 
4 en 5). Hier hebben we dus naast het porselein een tweede 
nieuwe identificatie!

Besluit

Het onderzoek naar het gemonogrammeerde porselein van 
Peter von Hemert was de aanleiding om zijn familiegeschie-

denis tegen het licht te houden. Afkomstig uit het Gelderse 
stadje Zaltbommel waagde zijn grootvader Peter van Hemert 
senior omstreeks 1680 de oversteek naar Kopenhagen om 
daar een wijnhandel op te zetten. Zijn zoon Joost en zijn klein-
zoon Peter, inmiddels Von Hemert, waren in de achttiende 
eeuw nog succesvoller en dat vooral omdat zij in de interna-
tionale handel op Azië, met name China, en andere wereldde-
len participeerden. Zij werden zeer welvarende kooplieden en 
kregen belangrijke relaties binnen de Kopenhaagse handelsa-
ristocratie en de adel. Zodoende stegen zij hoog op de sociale 
ladder!
Maar net als in Amsterdam waar de koopmanselite tot aan 
de Franse Tijd een hoog welvaartsniveau behield, ging het be-
drijf van Peter von Hemert ook achteruit, uiteindelijk leidend 
tot een faillissement. Misschien symbolisch, maar zijn fami-
lietak stierf daarna eveneens uit. Dit gold echter niet voor 
andere takken die zich vanuit Denemarken verplaatsten naar 
handelscentra als Bordeaux en Amsterdam. En in Nederland 
kreeg deze familietak Von Hemert nieuwe aanzien door zich 
te verbinden met andere patricische en adellijke geslachten. 
Maar het was toch vooral in Denemarken waar de Von He-
merts schitterden als ondernemende en internationale koop-
lieden in en rond de achttiende eeuw. Vier generaties Von 
Hemert leefden er tussen omstreeks 1680 tot 1830 in grote 
welvaart en met veel aanzien. De kunstvoorwerpen als het fa-
milieporselein, de penningen en portretten die deze tak heeft 
nagelaten, geven blijk van dit grootse familieverleden.

Stamreeks en fragmentgenealogie Van Hemert, 
Von Hemert (Bommelerwaard, Kopenhagen, 
Amsterdam)
Stamreeks 
I.  Zander van Hemert, geboren omstreeks 1500, testeerde 

3 juni 1544, dit testament werd later genoemd in akten uit 
Driel op 3 oktober 1600 en 25 februari 1607, trouwt Mech-
telt, vermeld als Met Zaeren te Driel op 6 december 1596.

II.  Jan van Hemert, gegoed in de Bommelerwaard, overleden 
voor 1581, trouwt Goert, vermeld als weduwe in het ge-
richt te Tuil 1581, 1582.

III.  Gijsbert Janszoon van Hemert, geboren Driel omstreeks 
1550, gegoed te Driel, kocht een huis te Zaltbommel 8 mei 
1593, vermeld tot 5 december 1598, trouwt omstreeks 
1580 Lijntken Reijndertsdochter, vermeld als weduwe te 
Driel sinds 5 februari 1600, dochter van Reijndert Aerts. 
Zij en haar vijf kinderen werden in 1600 en 1607 genoemd, 
als voor 1/3 part gerechtigd, in het testament van Zander 
van Hemert (I); zij werd vermeld in akten, onder meer te 
Zaltbommel tot 16 juni 1621.

IV.  Cornelis Gijsbertszoon van Hemert, geboren 1583, ver-
meld als onmondig te Driel 1603, heette uitlandig 1608, 
vestigde zich na 1608 te Zaltbommel, burger van Zalt-
bommel, gegoed in de Bommelerwaard, eerst bekende 
voerder van het familiewapen, overleden Zaltbommel 9 
juni 1665 (82 jaar), trouwt (1) Zaltbommel 24 juni 1613 An-
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neken Joosten, geboren Zaltbommel, dochter van Joost 
Gerritszoon Coning; trouwt (2) Zaltbommel 26 maart 1637 
Eelken Gerrits van Bothoven, jongedochter van Bommel.
Uit het eerste huwelijk:
V.  Gijsbert Corneliszoon van Hemert, geboren om-

streeks 1615, overleden voor 22 maart 1664, trouwt 
(1) Zaltbommel 10 maart 1642 Peterken Trip, geboren 
Zaltbommel 1 mei 1616, overleden aldaar 1645,doch-
ter van Jan Corneliszoon Trip en Lijsbet Pieters Rijc-
ke; trouwt (2) Zaltbommel 23 februari 1647 Aechtgen 
Beulingh, geboren Zaltbommel, overleden aldaar 10 
april 1693, dochter van Rutger Peters Beulingh en N.N.

Uit het tweede huwelijk:

Fragmentgenealogie
VI. Peter van Hemert alias Peter von Hemert, geboren 

Zaltbommel 12 maart 1648, wijnkoper te Kopenhagen 
omstreeks 1680-, medestichter 1688 en lidmaat 1690- 
Duits-Nederlandse Reformerte Kirke te Kopenhagen, 
woonde als Piter von Hemert in de Kauffmacher Stras-
se of Købmagergade te Kopenhagen (1690), overleden 
aldaar 29 oktober 1703, trouwt Kopenhagen 28 februari 
1683 Susanna Margaretha van Tangen (von Tangern), ge-
boren 1663, overleden Kopenhagen 26 mei 1703.
Uit dit huwelijk:
1.  Charlotte Amalia von Hemert, geboren Kopenhagen 31 

januari 1684, overleden aldaar 11 oktober 1711.
2.  Gijsbert von Hemert, geboren Kopenhagen 14 augus-

tus 1685, overleden aldaar 20 oktober 1685.
3.  Peter von Hemert, geboren Kopenhagen 23 septem-

ber 1686, overleden aldaar 1711, trouwt Kopenhagen 
voor 1709 Catharin Schroder, overleden 1711.
Uit dit huwelijk:

 Pieter von Hemert, geboren Kopenhagen 1709, overle-
den aldaar 1711.

4.  Maria von Hemert, geboren Kopenhagen 23 augustus 
1688, overleden aldaar [jong].

5.  Anna Catharina von Hemert, geboren Kopenhagen 22 
januari 1690, overleden aldaar 3 september.

6.  Arnolda von Hemert, geboren Kopenhagen 1 mei 1691, 
overleden aldaar 24 augustus 1720, trouwt Kopenha-
gen Jan Kilsinger.

7.  Gijsbert von Hemert, geboren Kopenhagen 7 septem-
ber 1692, overleden Helsingør 27 mei 1695.

8.  Margaretha von Hemert, geboren Kopenhagen 5 juni 
1695, overleden aldaar 16 september 1698.

9.  Joost von Hemert, geboren Kopenhagen 22 juni 1696, 
volgt VII.

10.  Anna Catharina von Hemert, geboren Kopenhagen 2 
oktober 1697, overleden aldaar 19 september 1711.

11.  Gijsbert von Hemert, geboren Kopenhagen 22 februari 
1700, overleden aldaar 25 augustus 1755, trouwt Anna 
Beck (Bex), geboren 1686, overleden Kopenhagen 18 
augustus 1751, weduwe van Johann Ackerman Johann 
(1694-1725), trouwt 1717.

VII. Joost von Hemert, geboren Kopenhagen 22 juni 1696, 
koopman, reder en bankier te Kopenhagen, mededirec-
teur Handelshuset Von Hemert & Sønner te Kopenhagen 
1763-1775, directeur Asiatisk Kompagni (OIC) te Kopenha-
gen 1743-1752, directeur Det Vestindisk-guineiske Kom-
pagni (WIC) 1747-1754, directeur Det Afrikanske Kompag-
ni 1755-1767, directeur Det almindelige Handelskompagni 
(Algemene Handelsmij) 1757-1769, koninklijk agent 1745, 
staatsraad 1751-, overleden aldaar 15 juni 1775, trouwt (1) 
Kopenhagen 6 november 1725 Cornelia Dekker, geboren 
Kopenhagen 31 maart 1709, overleden aldaar 13 november 
1731, dochter van Hein Petersen en Hendrine van Meurs; 
trouwt (2) Hamburg 14 oktober 1732 Petronella Elisabeth 
Mestecker, geboren Hamburg 13 september 1703, over-
leden Kopenhagen 19 februari 1778, dochter van Gijsbert 
Mestecker en Maria Althoven en weduwe van de wijnko-
per Anthony Behagen (1687-1727).
Uit het tweede huwelijk:
1.  Peter von Hemert, geboren Kopenhagen 29 mei 1734, 

volgt VIIIa.
2.  Joost Johan von Hemert, geboren Kopenhagen 14 

februari 1737, lid firma Von Hemert d’Egmont en con-
sul-generaal van Denemarken te Bordeaux, overleden 
aldaar 16 juli 1798, trouwt Bordeaux 9 januari 1765 Su-
zette Olivier d’Egmont, geboren Bordeaux 4 november 
1739, overleden aldaar 3 augustus 1780, dochter van 
Daniel d’Egmont en Magdalena Françoise Molinié. 
Uit dit huwelijk onder andere:
a.  Pieter Theodoor von Hemert, geboren Bordeaux 

15 september 1767, lid firma Alstorphius & Von He-
mert, bankiers te Amsterdam, overleden Bordeaux 
18 augustus 1820, trouwt Amsterdam 5 augustus 
1791 Wilhelmina Antoinetta Catharina Alstorphi-
us, geboren Groningen 5 augustus 1771, overleden 
Brussel 23 oktober 1820, dochter van Mr. Jan Al-
storphius en Catharina Susanna van Affelen. 

 Uit dit huwelijk onder andere:
 aa.   Jan (Jean) Alstorphius von Hemert, gebo-

ren Amsterdam 27 oktober 1797, bankier te 
Amsterdam, overleden aldaar 22 april 1854, 
trouwt Amsterdam 29 april 1823 Sara Susanna 
van Swinden, geboren Amsterdam 18 septem-
ber 1804, overleden aldaar 3 november 1854, 
dochter van Pieter Hendrik van Swinden en 
Catharina d’Isay. Zijn nageslacht is uitgewerkt 
in Nederland’s Patriciaat 36 (1950) pp. 177-187, 
met nakomelingen te Amsterdam en Parijs, in 
Nederlands-Indië en de Verenigde Staten.

3.  Susanne Maria von Hemert, geboren Kopenhagen 30 
juni 1738, overleden aldaar in januari 1819, trouwt Ko-
penhagen 2 mei 1758 Antoine Nicolas (Anton Nicolaj) (le 
Sage) de Fontenay, geboren Kopenhagen 3 januari 1725, 
marineofficier (kontreadmiral) in Deense dienst, opge-
nomen in de Deense adel 1778, overleden aldaar 19 jan 
1787, zoon van Gaspard Frédéric le Sage de Fontenay 
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en Marie Madeleine Formont de la Foret. Uit dit huwe-
lijk nageslacht Le Sage de Fontenay in Denemarken.

4.  Gijsbert von Hemert, geboren Kopenhagen 29 juli 
1739, marineofficier in Deense dienst (kommandør 
i flåden), overleden Kopenhagen 31 oktober 1779, 
trouwt Kopenhagen 18 september 1767 Maria Elisa-
beth Ross, geboren Kopenhagen 18 september 1745, 
overleden Lynge-Kronborg, Frederiksborg 17 maart 
1824,dochter van Alexander Walker Ross, officier in 
Deense dienst (generalkrigskommissær), opgenomen 
in de Deense adel 1782, en Magdalene Elisabeth Ey-
rand; zij hertrouwt Kopenhagen 10 juli 1782 Ludwig von 
Linstow (1740-1793), ridder en kamerheer.
Uit dit huwelijk:
a.  Elisabeth Alexandrine von Hemert, geboren Ko-

penhagen 31 juli 1768, overleden Horsens Købstad 
(Jutland) 8 april 1793, trouwt Hørsholm 6 januari 
1790 Gottfried Wilhelm Christian rigsgreve (von) 
Schmettau, gedoopt Trebbau (Mecklenburg) 12 juni 
1752, officier 1771-, laatst generallieutenant 1814-
1823 in Deense dienst, opgenomen in de Deense 
adel 1776, overleden Kopenhagen 25 april 1823, 
zoon van Leopold rigsgreve von Schmettau en 
Eleonore Friderica von Bassewitz; hij hertrouwt  
Kopenhagen 30 januari 1801 Margrethe Wilhelmine 
Stemann (1780-1865). Uit het tweede huwelijk na-
geslacht Schmettau in Denemarken.

b.  Justine Christine von Hemert, geboren Kopenha-
gen 21 juli 1769, overleden aldaar 6 oktober 1770.

c.  Joost von Hemert, geboren Kopenhagen 24 april 
1772, eerste luitenant-ter-zee in Deense dienst 
(premier-lieutenant in sø staten), overleden op het 
fregat Hvide Ørn in de Middellandse Zee 1799.

5.  Johannes von/van Hemert, geboren Kopenhagen 13 
november 1742, volgt VIIIb.

6.  Frederik Louis von Hemert, geboren Kopenhagen 11 
december 1743, overleden aldaar 25 mei 1744.

7.  Elisabeth von Hemert, geboren Kopenhagen 28 juni 
1747, overleden aldaar 7 augustus 1834, trouwt Kopen-
hagen 24 november 1769 Abraham Schneider, geboren 
Biel (Bern, Zwitserland) 9 mei 1735, koopman (1771) en 
wapenhandelaar te Kopenhagen, staatsraad (1782), 
overleden Parijs 22 april 1795. Uit dit huwelijk nage-
slacht Schneider in Denemarken en Nederlands-Indië.

VIIIa. Peter von Hemert, geboren Kopenhagen 29 mei 1734, 
koopman, reder en bankier te Kopenhagen, mededirec-
teur Handelshuset Von Hemert & Sønner te Kopenhagen 
1763-1805 (faillissement), directeur Asiatisk Kompagni 
(OIC) te Kopenhagen 1776-1783, eigenaar Brede Værk 
(koperfabriek) en stichter 1795 en eigenaar -1806 Brede 
Hovedbygning te Kongens Lyngby (buitenplaats; nu muse-
um), raad van justitie (justitsråd) 1763-, staatsraad (etats-
råd) 1776-, woonde Klareboderne 1/Købmagergade 42-44 
te Kopenhagen 1770- (Store Købmagergade 6-7 in 1787), 

overleden aldaar 14 mei 1810, trouwt (1) Kopenhagen 3 au-
gustus 1763 Charlotte Fabritius, geboren Kopenhagen 3 
december 1745, overleden aldaar 17 oktober 1766, dochter 
van Gotthilf Just Fabritius, koopman, staatsraad, en Elisa-
beth Mariane de Bruguier, trouwt (2) Kopenhagen 11 sep-
tember 1767 Agatha Hooglan(d)t, geboren Kopenhagen 5 
januari 1746, overleden aldaar 11 november 1823, dochter 
van Simon Hooglan(d)t, officier 1749- en vice-admiraal 
1773-1789 in Deense dienst, en N.N.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Marianne von Hemert, geboren Kopenhagen 15 au-

gustus 1765, overleden Eutin (Holstein) 28 februari 
1815, trouwt 14 mei 1784 Jobst Konrad (von) Römeling, 
geboren 8 februari 1750, brigadegeneraal en gene-
raal-majoor in Deense dienst, Deens koninklijk gezant, 
kamerheer en minister van het hertogelijke hof van 
Holstein-Oldenburg te Kopenhagen -1819, overleden 
Eutin 15 september 1819. Uit dit huwelijk nageslacht 
Römeling in Denemarken.

Uit het tweede huwelijk:
2.  Elisabeth Susanne von Hemert, geboren Kopenhagen 

24 juni 1768, overleden Eutin (Holstein) 18 september 
1825, trouwt[Kopenhagen 1 september 1795 Johan Ni-
colas Adam Romeis, geboren 1763, medewerker handel-
shuis Peter von Hemert (1787), koopman, generaal-con-
sul van Oostenrijk te Kopenhagen (Keyserlig General 
Consul) (1801), overleden Kopenhagen 5 juli 1827. Uit dit 
huwelijk nageslacht Romeis in Denemarken.

3.  Justine von Hemert, geboren Kopenhagen 11 november 
1769, overleden aldaar 5 december 1769.

4.  Joost Simon von Hemert, geboren Kopenhagen 24 fe-
bruari 1773, overleden aldaar 25 maart 1773.

5.  Petronella Alida von Hemert, geboren Kopenhagen 17 
februari 1775, overleden aldaar 1mei 1833.

6.  Maria Agatha von Hemert, geboren Kopenhagen 25 
april 1776, overleden aldaar 18 november 1852.

7.  Joost Johan von Hemert, geboren Kopenhagen 21 juni 
1777, volgt IX.

IX.  Joost Johan von Hemert, geboren Kopenhagen 21 juni 1777, 
koopman (grosserer) te Kopenhagen, overleden aldaar 5 juli 
1830, trouwt Kopenhagen 11 juli 1804 Adelaide Juliana Høyer, 
geboren Kopenhagen 4 augustus 1778, overleden aldaar 24 
november 1847, dochter van Cornelius Høyer, portret- en mi-
niatuurschilder, en Frederikke Christiane Fortling.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia Agatha von Hemert, geboren Kopenhagen 31 

augustus 1805, overleden na 1885.
2.  Zoon, geboren Kopenhagen 5 december 1806, overle-

den jong.
3.  Adelaide Eugenia von Hemert, geboren Tikøb, Frede-

riksborg Amt 12 augustus 1813, woonde Sankt Knuds 
Vej 3 Forhus 1. Sal te Kopenhagen (1885), overleden 
na 1885, trouwt [Nørre Nærå, Nordfyns] 26 juni 1837 
Edvard Hanning West, geboren Kopenhagen 1 februari 
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1808, leraar Landcadetacademie, luthers predikant 
(sognepræst/vicaris) 1836-, laatst. te Bjeverskov Her-
red, Præstø Amt, Sjællands Stift 1858-1866, overle-
den aldaar 25 mei 1866, zoon van Jørg. West (brandma-
joor) en Sev. Elisabeth Nannette Wadskjær.
Uit dit huwelijk twee zonen en een dochter: 
a.  Johan Engelbrecht West, geboren Nørre Nærå 

(Nordfyns) 17 april 1838, ambtenaar Ministerie van 
Financiën te Kopenhagen (1880), overleden na 1885.

b.  Severin Wilhelm West, geboren 5 september 1839, 
overleden 1853.

c.  Adelaide West, geboren 25 juni 1841, overleden 
[Kopenhagen] tussen 1880 en 1885.

VIIIb. Johannes von/van Hemert, geboren Kopenhagen 13 no-
vember 1742, koopman te Amsterdam (1767-), lid firma 
Johannes van Hemert & Zoon te Amsterdam -1811, woon-
de in de Kalverstraat in het tweede huis vanaf de Nauwe 
Kapelsteeg, ten huize van J. Felina (1767, 1772), op het 
Singel in het vierde huis vanaf Oude Spiegelstraat (1776, 
1784, 1788) en op de Keizersgracht in het achtste huis van-
af de Leliegracht (1801, 1815), in 1808 ‘over ’t Huis met de 
Hoofden’ (nr. 123) (nr. 160 is tegenover nr. 123) te Amster-
dam, overleden aldaar 22 april 1811. Hij trouwt Amsterdam 
(Waals) 10 mei 1772 Henriette Lemmers, geboren Parama-
ribo 28 september 1751, woonde op de Oude Turfmarkt te 
Amsterdam 1772 (20 jaar), overleden Amsterdam 11 juni 
1793, dochter van Nicolaas Lemmers (raad van politie en 
justitie en eigenaar van onder andere de koffieplantage 
Wederzorg en de plantages De Lemmert en L’Aventure in 
Suriname) en Maria Anna du Chemin.

Uit dit huwelijk:
1.  Maria Elisabeth van Hemert, geboren Amsterdam 31 

januari 1773, begraven aldaar 18 april 1808.
2.  Jacques Juste (Jacob Joost) van Hemert, geboren Amster-

dam 15 oktober 1775, overleden aldaar 16 december 1777.
3.  Pierre Jean (Pieter Jan) van Hemert, geboren Amster-

dam 28 maart 1777, koopman, lid firma Johannes van 
Hemert & Zoon te Amsterdam -1828, mede-eigenaar 
suikerplantage Ephrata in Suriname (1818), overleden 
Amsterdam 8 april 1828 (51 jaar).

4.  Sara Justine van Hemert, geboren Amsterdam 11 juni 
1779, mede-eigenaar suikerplantage Ephrata in Surina-
me (1818), overleden Amsterdam 18 augustus 1837.  <<
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4. Miniatuurportret van Joost Johan von Hemert, door Cornelius 
Høyer, omstreeks 1804 (ivoor, 7.5 x 6.4 cm, Statens Museum for 
Kunst, KMS 4918).

5. Miniatuurportret van Joost Johan von Hemert als 
schoonzoon van Høyer, door Cornelius Høyer, om-
streeks 1804. (ivoor, 6.1 x 4.7 cm, Statens Museum for 
Kunst, KMS 4920)
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DICK  HAAGSMAN

Op zoek naar de nazaten van 
Cornelis Hendricxs den Haechsman

Op maandag 6 mei 1594 (oude stijl) verschijnen Gijsbert Hendrikszoon Hagen1 
en Cornelis Hendrikszoon voor schepenen van Leerdam om de overdracht te 
regelen van de hoeve in Hoog Leerbroek die bekend staat als de Haage ter Lede, 
met alles wat daarbij hoort: huis, hof, hooiberg, schuur, gewas en omheiningen.2 
Cornelis Hendrikszoon wordt bovendien pachter van het goet genaemt den Haech 
ter Lede, in desen Graefschappe gehorende totte Domeynen van syne Forstelijke 
Hoogheyt den Princen van Orangien. 

Over familienamen, missers en vermisten

1. De Steigerstraat in Leerdam (Jan Weissenbruch, omstreeks 1869, Rijksmuseum Amterdam, objectnr. SK-A-1160)
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Het gaat om zes morgen, vier hond en zesenzestig roeden, 
dat wil zeggen zo’n zeseneenhalve hectare groot, en het lijkt 
duurzaam gebundeld met het Jonckeren campke – nog een 
akker van twee morgen groot.3 In die tijd en plaats is dat bij 
elkaar een mooi stuk grond. De naam van boerderij en goed 
verwijst naar het kasteelterrein of haag van het vroegere 
waterkasteeltje van de heren van Ter Lede zoals het huidi-
ge Den Haag verwijst naar de warande rond het vroegere 
jachtslot van de graven van Holland. Onze Cornelis Hendriks-
zoon wordt in 1603 nader aangeduid als wonende in het Recht 
van Leede. In 1611 is hij Cornelis Heyndrickss opten Haech ter 
Lede, ofwel de Cornelis Hendrikszoon die op de boerderij 
Haag ter Leede woont.4 Niet later dan 1616 heet hij Cornelis 
Hendriksz den Haechsman, waarbij man misschien verwijst 
naar de status van leenman van Zijne Hoogheid.5 Hoe het 
ook zij, Cornelis heeft een naam gewonnen en telt mee in het 
Leerdamse.
De ouders van Cornelis Hendrikszoon heb ik niet kunnen 
vinden. Zijn vader heet Hendrik, maar het is niet ondubbel-
zinnig vaststelbaar wèlke Hendrik. Cornelis trouwt met 
Henrijcxske Henricx, van wie ik evenmin de afkomst heb 
kunnen bepalen. Als Cornelis sterft, in juni 1627, laat hij ze-
ven kinderen na, van wie er twee Hendrik heten, de één ver-
noemd naar zijn vader, de ander naar haar vader. Hij is de 
stamvader van alle huidige Haagsmannen, Haaksmannen en 
Haaxmannen.

Tijdens de speurtocht naar de nazaten van Cornelis Hendriks-
zoon ben ik tegen allerlei puzzels aangelopen. In dit artikel 
laat ik een aantal voorbeelden zien uit mijn eigen familie-on-
derzoek die te maken hebben met spellingsvarianten, valse 
positieven en valse negatieven.

Familienamen?

We hebben familienamen met een consistente spelling omdat 
dit sedert de invoering van de burgerlijke stand op 18 novem-
ber 1811 wordt afgedwongen. Heel wat ‘familienamen’ ont-
staan al veel eerder, in Noord-Nederland vooral rond het eind 
van de zestiende eeuw. Waar het Napoleon in wezen te doen 
is om grip te krijgen op de aanvoer van nieuwe rekruten voor 
zijn oorlogen en het innen van belastingen ter financiering 
van diezelfde oorlogen, is het in de zestiende eeuw de eco-
nomische voorspoed binnen een sterk gegroeide bevolking 
die noodzaakt tot beter identificeerbare contractpartijen 
en erfgenamen. We zien dit al eerder gebeuren in de econo-
mische kerngebieden van de middeleeuwen, Noord-Italië en 
Vlaanderen. Het voeren van een familienaam wordt aan-
vankelijk wel eens beleefd als aanstellerij: als de notaris van 
Graft als een van de eerste inwoners van het dorp zich een 
familienaam aanmeet maakt het stadsbestuur zich er vrolijk 
over dat de man meer wil zijn dan Pieter Pieterszoon.6 Fami-
lienamen ontwikkelen zich geleidelijk. De gewone mensen 
hebben in beginsel maar één naam en dat is hun voornaam. 
Alle toevoegingen zijn ter verduidelijking en als de naam met 
patroniem nog steeds tot misverstanden kan leiden is ver-
dere verduidelijking nodig. In deze tijd gaat men leningen en 
hypotheken aan niet alleen voor zichzelf, men verplicht ex-
pliciet alle nazaten. Bij de schepenbank moet dan bij conflic-
ten ondubbelzinnig duidelijk zijn wèlke Cornelis Janszoon de 
schuld draagt. De overerving van zulke naamstoevoegingen 
is aanvankelijk niet vanzelfsprekend. Waarom ook zou je de 
zoon van Claes Pieterszoon Smit die ‘familienaam’ geven als 
hijzelf geen smid is, of iemand die in Leerdam geboren is ‘Van 
Wadenoijen’ noemen, waar zijn vader vandaan kwam? Als de 
naam wèl wordt geërfd, kan het ook nog eens gebeuren met 
synoniemen. Een schoonzoon van Cornelis Hendrikse den 
Haagsman exploiteert een vogelkooi of vogeldrift. Deze Ja-
cob Thonissen wordt in verschillende akten van de Leerdam-
se schepenregisters beurtelings aangeduid als Driftenaer, 
opte Drift, Drifter en Cooijman. Zijn oudste zoon vind ik terug 

2. Overdrachtsakte van Ghijsbert Hagen Henricxs naar Cornelis Henricxs (NA schepenregisters Leerdam, inv.nr. 124, 6 mei 1594, foto auteur)

3. Cornelis Heijndrickss opten haech ter Lede (NA schepenregisters 
Leerdam, inv.nr. 137, 1612, foto auteur)
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als Teunis Jacobse Coeyman (de e moet hier gelezen worden 
als verdubbeling van de letter o: Kooiman). Diens zoon Jacob 
gaat vervolgens als Driftenaer door het leven. Zulke nadere 
aanduidingen kristalliseren geleidelijk uit tot stabiele familie-
namen.

Spellingsvarianten

Het vermoeden bestaat dat ten tijde van de Republiek heel 
wat mensen leren lezen en misschien ook schrijven, mannen 
meer dan vrouwen en in de steden meer dan op het platte-
land. In de boedelinventaris uit 1664 van Adriaentje Haags-
man en haar man Dirck Olij bevindt zich een psalmboeck ende 
een Testament. Niettemin blijven er tot in de negentiende 
eeuw nog veel mensen die het niet of nauwelijks kunnen. Op 
de zeventiende-eeuwse scholen rekent de schoolmeester 
verschillende prijzen voor leren lezen, lezen en schrijven, en 
rekenen. Sommigen stoppen bij lezen, sommigen leren het 
pas op latere leeftijd, sommigen kunnen uitsluitend hun naam 
schrijven. Cornelis Janszoon Haecxman ondertekent op zijn 
achtentwintigste nog met een kruisje. Wanneer hij enkele ja-
ren later meesterbakker wordt zal hij het onder de knie heb-
ben gekregen: kunnen schrijven is namelijk een voorwaarde 

tot het meesterschap. In ieder geval kan hij zijn naam schrij-
ven in 1686 wanneer hij optreedt als getuige bij een testa-
ment; dit is meteen de oudste handtekening die we in de fa-
milie hebben.7 
Niettemin, in de meeste gevallen wordt het schrijfwerk door 
anderen dan de mensen zelf gedaan. De kerkelijke registers 
worden bijgehouden door de predikant of de koster. Onroe-
rend goed-transacties, testamenten en dergelijke worden in 
de schepenregisters vastgelegd door de gemeentesecreta-
ris. Deze beambten en kosters schrijven op wat zij denken te 
horen – en dat op hun eigen manier. Een gestandaardiseerde 
spelling komt er pas zodra in de negentiende eeuw woorden-
boeken algemeen worden. Het gevolg is dat we vóór die tijd 
veel spellingsvarianten tegenkomen, en dus ook van familie-
namen. Haeghxman, Haecxman, Haaxman, Haaksman, Haks-
man, Hasman, Hoksman, van alles kom je tegen. Overduidelijk 
is dat ‘Haagsman’ niet als verschillend wordt gezien (of zelfs 
gehoord) van ‘Haaksman’. Dat gaat twee kanten uit: als Jan 
en zijn vrouw Aletta in 1709 hun testament maken schrijft de 
Delftse notaris Haegsman en ondertekent Jan met Haaxman. 
Als Dirck Haaxman in 1747 op een veiling artikelen koopt uit 
Antoni van Leeuwenhoek’s Vermaarde Kabinet van Vergroot-
glasen, noteert een bezoeker Dirck Haexman voor een silver 

4. De Markt in Leerdam, met raadhuis van 1631 en uitzicht op de kerk (maker onbekend, 1728, Historische Vereniging Leerdam)
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stel voor twee objecten. Diezelfde bezoeker noteert bij die-
zelfde gelegenheid dat Dirck Haegsman een preparaat koopt 
van een angel van een luis, waardoor dezelve bloed zuigt. Als 
Johan Diederik van Leeuwen, rechtsgeleerde en afgevaar-
digde naar de Bataafse Nationale Vergaderingen, in 1800 
een advies schrijft waarin Jan Haagsman aan de orde komt, 
die hij persoonlijk niet kent, schrijft hij in dit ene document 
een paar keer Haagsman en een paar keer Haaksman. In de 
gebureaucratiseerde negentiende eeuw beginnen de spel-
lingsvarianten problemen te veroorzaken. Als Ernst in 1846 
aangifte doet van de geboorte van zijn tweede zoon wordt hij 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgeschreven 
als Ernst Haaksman. Ernst ondertekent diezelfde akte met 
Ernst Haags Man. Eén van zijn zonen gaat door het leven als 
Jan Haagsman, een andere als Bart Haaksman. Als Bart in 
1873 trouwt moeten er extra getuigenverklaringen aan te pas 
komen om aannemelijk te maken dat hij de zoon van Ernst is. 
Op latere leeftijd buigt Ernst voor de ambtelijke waarheid en 
ondertekent met Ernst Haaksman. De broer van Ernst, rijks-
veldwachter Cornelis, krijgt bij koninklijk besluit in 1871 een 
staatspensioen als C. Haagsman of Haaksman.

‘False positives’ en ‘false negatives’

Een gevolg van de onzekerheden inzake het geschreven 
woord is dat de genealoog te maken krijgt met zowel false 
positives als false negatives. False positives betreft de men-
sen die als Haagsman worden aangeduid, maar niet tot de 
familie behoren. False negatives zijn Haagsmannen die on-
der een andere naam zijn vastgelegd – zo ligt het niet voor de 
hand dat we echte Haagsmannen terugvinden onder Aecks-
man, Haastman of Hartman.
Er zijn heel wat familienamen die in woordbeeld of klank lij-
ken op Haagsman, maar waarvoor er geen enkele familierela-
tie kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld Haagsma (met va-
rianten Haaksma en Haaxma!), Haagman of Haagmans (met 
variant Hagemans). Verschrijvingen kunnen dan verwarring 
veroorzaken. In de Verenigde Staten komen we bijvoorbeeld 
Haagsma’s tegen die bij volkstellingen zijn opgeschreven als 
Haagsman. De volkstellers zien er evenmin een probleem 
in om de inwonende kinderen van Haagsman op te schrijven 
als Haagsma. Bij een familietak in Benschop muteert midden 
achttiende eeuw Haaksman tot Hoksman en die familienaam 
blijft enkele generaties bestaan. Mensen die alleen zijn ge-
registreerd met voornaam en patroniem en die niet herkend 
worden als familieleden zijn een ander type false negatives. 
Het zal duidelijk zijn dat false negatives voor de onderzoe-
ker een lastiger probleem vormen dan de false positives, die 

nu eenmaal de aandacht op zichzelf vestigen. Genealogisch 
onderzoek wordt tegenwoordig enorm vergemakkelijkt door 
het werk van de vele vrijwilligers die de geschreven bronnen 
voor ons ontsluiten. Geen woord ten nadele van hen, maar 
gelet op de grote hoeveelheid tekst die zij moeten verwerken 
zijn fouten onontkoombaar. Bovendien zijn sommige oude 
handschriften heel moeilijk leesbaar. Het is dus zaak om altijd 
zèlf het handschrift nog eens goed te bekijken.

Zo heb ik bijvoorbeeld heel wat uren aan zoekwerk en spe-
culeren besteed aan Claes Geritszoon Haechsman (geboren 
Leerdam omstreeks 1540, overleden vóór februari 1606), 
die ik had gevonden in de door ir. Grabowsky gemaakte re-
gesten uit de schepenarchieven van Leerdam (een overi-
gens fantastische publicatie van Ons Voorgeslacht). Deze 
Claes Geritszoon wordt genoemd in het testament van 
Marij Cornelisdochter, die in 1616 overleed. Dit leek een 
belangrijke vondst, omdat deze Claes Geritszoon een ge-
neratie ouder is dan de gevonden stamvader Cornelis Hen-
drikszoon, waarmee een extra aanwijzing beschikbaar zou 
komen voor de afstamming van beiden. De handschriften in 
het Nationaal Archief erbij zoekend blijkt dat er niet staat 
Claes Geritsz Haechsman za[liger], maar Claes Geritsen, ha-
ren man za[liger].

Leerdamse bronnen

De informatie over Cornelis, zijn vrouw en hun kinderen heb 
ik uitsluitend uit de oud-rechterlijke archieven (schepenre-
gisters) van Leerdam. Het doopboek van Leerdam begint pas 
in 1622. Van dat doopboek is bekend dat het lacunes bevat 
en het is bovendien slecht leesbaar. Peter van Rooden van 
de Historische Vereniging Leerdam heeft in 2011 de zeven-
tiende-eeuwse delen ontcijferd en gepubliceerd. Ook hij ont-
komt niet aan de incidentele leesfout: een zoon Matijs blijkt 
bijvoorbeeld bij nadere lezing een dochter Metgen. De hand-
schriften blijven daarom voor de onderzoeker onmisbaar.
In de bronnen zien we dat de kinderen van den Haagsman 
niet vanzelfsprekend zijn ‘familienaam’ ontvangen. Je vindt 
die kinderen terug als Arien Corneliss, Henrick Corneliss den 
Kleijnen en Peter Corneliss. De naam Haagsman wordt pas 
in de loop van de achttiende eeuw een consequent gebruikte 
familienaam. In de daaraan voorafgaande periode weet je al-
leen in context of je de juiste Peter Corneliszoon voor je hebt 
– of je weet het niet.
Samenvattend, we zien hoe de familienaam Haagsman in 
een paar stappen ontstaat: de man die woont op de Haag ter 

5. Twee handtekeningen van dezelfde persoon: Ernst Haagsman/Haaks-
man (1821-1898) (HUA BS Benschop Geboorten 1846 akte 40, resp. Hu-
welijken 1873 akte 12, scans HUA)

6. Tweede regel: Claes Gerritsen haren man za: (NA schepenregisters 
Leerdam, inv.nr.143, 1 april 1616, foto auteur)
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Lede wordt de Haagsman en uiteindelijk Haagsman, met spel-
lings- en uitspraakvarianten. Zo te zien heel duidelijk – maar 
dan kun je als onderzoeker tóch nog worden verrast.

Amsterdamse raadselen

Nog vóórdat Cornelis Hendrikszoon in Leerdam zijn naam 
krijgt, vinden we in Amsterdam al twee Haagsmannen. In 
1560 wordt Jan de Haechsman begraven, portier van de Am-
sterdamse Sint Antonispoort, de huidige waag. Vier jaar later 
koopt Pieter Janszoon de Haechsman, bierdrager, een huis en 
erf in Amsterdam. Pieter Jansz moet welhaast de zoon van de 
poortwachter zijn. Van hen vinden we voorvaders noch naza-
ten. Zij blijven voor nu een raadsel.
Een eeuw later levert Amsterdam een volgend mysterie. 
Opnieuw verschijnt er een gezin Haagsman in Amsterdam, 
dat wil zeggen, zo staat het in het trouwboek, de doop- en 
begraafboeken. Het gaat om de uit Coevorden afkomstige 
spiessemaker (maker van lansen) Johan Matijszoon Haacx-
man en Beatrix de Molines. In Coevorden vind ik geen enkele 
Haagsman, niet eerder en niet later. Voor zo ver ik weet be-
reikt mijn familie de noordelijke provincies pas in de twin-
tigste eeuw. Wanneer we de trouwakte nader beschouwen 
blijkt dat Johan ondertekent met Haegman en Beatrix met de 
Malines (van Mechelen), wat andermaal laat zien dat namen 
anders werden gehoord dan uitgesproken. Na zijn dood is zij 
de weduwe van Haagsmans, wat suggereert dat een extra 
s-klank er gemakkelijk insluipt. Niettemin blijft opmerkelijk 
dat haar naam en die van hun kinderen in de daarop volgen-
de jaren consequent als Haagsman of Haaksman worden op-
geschreven. Ook van deze Amsterdamse familie eindigt de 
draad. Op 25 februari 1739 wordt Egbert Olij, de kleinzoon van 
Beatrix’ zuster, universeel erfgenaam van Sara Haegsman, die 
de laatstlevende is van het gezin van Johan en Beatrix.
Er is nog een tweede raadsel aan Johan en Beatrix verbonden: 
op 3 januari 1687 monstert Johan aan als lademaker (maker 
van de houten delen van pistolen en geweren) op het schip 
Ridderschap van Holland van de Amsterdamse Kamer van de 
VOC. Bij zijn vertrek geeft Johan Beatrix op als begunstigde 
van de fl. 150 die van zijn gagebrief resteert na aftrek van fl. 
28 zakgeld. Hij blijft vier jaar in Batavia. Op 30 januari 1692 
gaat hij daar aan boord van het schip Waterland voor de reis 
terug naar Nederland. Het schip arriveert op 27 mei bij Kaap 
de Goede Hoop en vervolgt de reis op 26 juni. De Waterland 
komt nooit aan in Nederland en wordt verondersteld te zijn 
vergaan op zee. Na Johans dood wordt het batig saldo à som-
ma van zeshonderdvijf gulden en veertien stuivers van de nog 
verschuldigde gage betaald aan de Weeskamer ten behoeve 
van zijn vier onmondige kinderen.

Het is een vreemd verhaal, omdat het er werkelijk naar uit-
ziet dat Beatrix zich bij haar tweede huwelijk in mei 1687, vier 
maanden na vertrek van Johan op het schip Ridderschap van 
Holland, als weduwe presenteert, wat op zijn minst getuigt 
van een vooruitziende blik. Hun jongste kind, zoon Johan, was 

vijf jaar eerder geboren. Het is denkbaar dat Johan Matijs-
zoon op dat moment voor Beatrix al uit zicht is en zich ook 
daarna niet meer aan haar vertoont. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen als hij heeft gevaren op schepen waarvan de adminis-
tratie niet meer voor ons beschikbaar is. De toenmalige regel 
was dat een vrouw na vijf jaar afwezigheid van de echtgenoot 
bij de magistraat toestemming kon krijgen om te hertrou-
wen.8 De fl.150 van Johans gagebrief heeft zij nooit ontvan-
gen; het is Johan zelf die na aankomst in Batavia een eerste 
deel van dat geld opneemt.9

Boerderij De Haagsman

In het Twentse Markelo staat een boerderij uit begin zeven-
tiende eeuw die bekend staat als de Haagsman. Die boerde-
rij wordt ook wel de Wevers genoemd en de oudst bekende 
bewoner is Henrick Wevers, in 1642. Het doopboek van Mar-
kelo bevat voor 31 maart 1750 de niet helemaal duidelijke ver-
melding: Garryt, zoon van Jan (of Jans?) ... van de Haagsman 
in Stokkum. In de Haagsman-genealogie komt een Gerrit To-
nisse voor, geboren in 1671, van wie we in Leerdam niets meer 
vernemen en die de grootvader zou kunnen zijn, gelet op de 
vernoemingsregels, van een Gerrit Haagsman in 1750. Echter, 
volgens Anton Vedders van de Stichting Heemkunde Markelo 
is geen enkele Haagsman in verband te brengen met de be-
kende bewoners van de boerderij: van stichting of bewoning 
van de boerderij door een Haagsman is niets bekend. Het zou 
hoogstens om een inwonende knecht kunnen gaan.10 Wel we-
ten we dat die boerderij stond in den Hage van Harmen van 
Markel, dus het ziet er naar uit dat de naam Haagsman hier op 
vergelijkbare manier is ontstaan als in Leerdam: ook Harmen 
zou bekend geweest kunnen zijn als de Haagsman, waarna de 
naam is overgegaan op zijn boerderij. Mijn conclusie is dat 
het hier gaat om een Garryt die geboren is op de boerderij de 
Haagsman en niet om een Gerrit Haagsman.

Haaksman plus

Op 27 januari 1820 trouwt Anna Catrina Haaksman in Middel-
burg met de huisschilder Bernardus Johannes de Koster. In 
dit huwelijk brengt zij een voorkind Daniel mee van een on-

7. Huwelijksakte van Johan en Beatrix, Amsterdam (SAA DTB Amster-
dam, p.308, inv.nr. 494, 16 februari 1670, scan SAA)
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benoemde vader. Deze Daniel wordt onderwijzer en in 1833, 
op zijn achttiende, krijgt hij bij koninklijk besluit toestem-
ming om zich voortaan Daniel Haaksman de Koster te noe-
men. Zodoende wordt hij stamvader van de Zeeuwse familie 
Haaksman de Koster. Bij Anna Catrina’s moeder is er ook iets 
bijzonders, want Anna Catrina’s oudste broer heet Pieter van 
der Wilt Haaksman. Het hervormde doopregister van Vianen 
laat voor 4 april 1773 het merkwaardige geval zien van Corne-
lis Haaksman, zoon van Egbert van Eijl en Gerrigje (de) Bruijn. 
Deze Cornelis Haaksman van Eijl trouwt te Vianen op 27 april 
1807 met Maaje van Egmond. Het is mij niet duidelijk hoe 
Haaksman hier in deze naam terechtkomt: een eerbewijs? Of 
dachten zij dat Haaksman een voornaam was?

Krantenberichten uit Batavia

Kranten staan vol kleine slordigheden die de genealoog op 
een tijdrovend dwaalspoor kunnen zetten. Op 24 november 
1854 meldt De Groninger Courant: ‘Amsterdam, 21 November. 
Wij vernemen dat heden, met het schip Doctrina et Amicitia, 
eene verzameling orchideeën en andere zeldzame planten 
in den Hortus Botanicus alhier zijn aangebragt, en dat deze 
belangrijke gewassen wederom door den heer H. van Gesker, 
bloemist, te Batavia bijeengebracht en verzonden door de 
goede zorgen van den heer Haagsman, gezagvoerder van 
dien bodem, en ... in goeden staat zijn overgekomen’.11 Op 14 
juni 1858 lezen we in het Nieuw Amsterdamsch handels- en 
effectenblad dat op 16 april 1858 te Batavia is uitgezeild het 
koopvaardijfregat Doctrina et Amicitia, met als gezagvoer-
der Haagsman, Amsterdam.12 Uit nader onderzoek blijkt dat 
het hier niet gaat om een Haagsman, maar om gezagvoerder 
Pieter Haagsma, geboren in Sneek op 6 januari 1822, overle-
den omstreeks 1876, zoon van Sjoerd Haagsma en Catharina 
Ennema.13 Ik had dit sneller kunnen ontdekken wanneer ik ook 
andere kranten had geraadpleegd. De Nieuwe Rotterdamsche 
courant bijvoorbeeld geeft het bericht uit 1854 correct weer 
met als gezagvoerder Haagsma. In datzelfde jaar krijgt deze 
gezagvoerder in verschillende kranten dan wel weer verschil-
lende initialen: het blijft een zaak van oppassen en controleren.

Amerikaans mysterie

Drie krantenberichten verhalen over A.R. Haagsman, Neder-
lands consul in Saint Louis, een katholiek. Hij zal omstreeks 
1830 in Nederland zijn geboren. In 1855 emigreert hij naar de 
Verenigde Staten. Het eerste bericht, uit december 1866, 
vertelt hoe tijdens de huwelijksplechtigheid een vrouw in het 
publiek bezwaar maakt tegen het huwelijk, waarna de pries-
ter de huwelijksvoltrekking weigert.14 Het tweede bericht is 
uit juli 1905 en heeft volgens de krant betrekking op een B.B. 
Haagsman van vijfenzeventig jaar oud, maar volgens mij gaat 
het over dezelfde persoon. Ditmaal slaat de bliksem letterlijk 
in bij onze Haagsman: de schoorsteen van het huis waarvan hij 
de voorkamer huurt wordt verwoest en hij rent het huis uit, 
gewikkeld in een mantel van roet.15 Het noodlot slaat voor de 

laatste maal toe in de nazomer van 1907 als de oud-consul, 
kennelijk in verwarde toestand, de Mississippi inloopt en ver-
drinkt. Zijn zoon verklaart dat het hier om een ongeluk moet 
gaan en dat dit niet begrepen mag worden als een geval van 
zelfmoord. De man was al enkele dagen zoek. De krant me-
moreert dat zijn benoeming tot consul nog de handtekening 
draagt van President Lincoln.16

Ik vind voor die periode geen Haagsman met de initialen A.R. 
(of B.B. of A.B.). De zoon van de consul heet Ysbrand en die 
naam komt in mijn familie verder niet voor. Er zijn bovendien 
maar weinig katholieken in de familie. Jan Haagsma, die zich 
bezighoudt met de Haagsma-genealogie, kan in eerste in-
stantie geen relatie met Haagsma vaststellen en www.wie-
waswie.nl vindt evenmin een Haagman, Hageman, Hagesman, 
Haagmans of varianten daarvan. De migrantenadministratie 
van Ellis Island bestond in 1855 nog niet. Tenslotte duikt dan 
toch in de Amerikaanse volkstelling van 1880 te St. Louis een 
koopman B.B. Haagsma op die omstreeks 1840 in Holland 
is geboren, die getrouwd is met een Minnie, en die een zoon 
heeft Albert R (of S) Haagsma. Op 16 mei 1831 wordt in Won-
seradeel Broer Haagsma geboren, zoon van Bauke Broers 
Haagsma. In die familie komt ook de naam Ysbrant voor. 
Daarmee zijn alle raadselen rond deze kleurrijke consul nog 
niet opgelost, maar het antwoord ligt vermoedelijk dichter bij 
Wonseradeel dan bij Leerdam.

‘Most dangerous spy!’

Een wel heel apart geval is dat van Carl von Haagsman alias 
Chauncey Hollender die in 1917-1918 in de Verenigde Staten 
de nodige opwinding veroorzaakt. In maart 1917 ontvangt het 
Federale Bureau of Investigation bericht van een agent die 
in een hotel in San Francisco iemand heeft gesproken die van 
iemand heeft gehoord dat Mrs. Von Haagsman zou hebben 
gezegd dat haar man bij de Oostenrijkse geheime dienst had 
gewerkt en daar inmiddels in onmin was vertrokken. De in-
formant meent dat de man altijd erg ongemakkelijk over zijn 
verleden is. Von Haagsman doet bovendien iets dat hem bijna 
elke avond bezighoudt en waar hij geheimzinnig over doet. 
Een jaar later, in april 1918, wordt deze noted Austrian spy 
aangehouden in Arizona als hij op punt staat naar Mexico te 
ontkomen. Volgens de krant zou hij als ervaren radio-telegra-
fist plannen hebben om er een radiopost in te richten voor het 
doorgeven van Amerikaanse militaire informatie. Volgens de 
U.S. Marshall is hij a most dangerous spy.17

De naam Haagsman(n) of von Haagsman komt in Oosten-
rijk niet voor, dus als deze man inderdaad een Oostenrijker 
is dan is hij niet met die naam geboren. Het feit dat hij meer 
dan één naam gebruikt zegt genoeg. De speurderspet opzet-
tend vind ik verschillende Oostenrijkers op de passagierslijst 
van de Nieuw Amsterdam die op 2 juli 1910 vanuit Rotterdam 
vertrekt op weg naar New York. Aan boord zijn ook Hendrick 
Haagsman en Conrad Hollender. Zou één van die Oostenrijkse 
passagiers toen met deze twee oud-Arnhemmers in gesprek 
zijn geraakt?
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De verweesden en vermisten...
Mijn voorouderonderzoek is vergevorderd, maar een genealo-
gie is nooit volledig te krijgen en er blijven vraagtekens in staan. 
Hieronder geef ik een paar voorbeelden.
Emerentia Haagsman, Emerensje of ook wel Emmigje, krijgt 
in 1744 op haar drieëntwintigste een buitenechtelijke zoon 
met een niet nader genoemde man. Zij woont op een boerde-
rij in het gebied tussen Zoelmond en Buren/Asch. Zij verkeert 
vermoedelijk met militairen die in Buren zijn gelegerd. Ergens 
tussen 1745 en 1750 verlaat zij Asch en gaat naar Middelburg, 
waar geen familie woont en dat ongebruikelijk ver weg is voor 
een gewone werkbetrekking. In 1753 vinden we haar opeens in 
Breda als moeder van een dopeling. De vader is ditmaal Aart 
Aartsen (Aarjan, Arntsen). Emerensje’s relatie met Aart blijkt 
een duurzame, hoewel het er niet naar uitziet dat ze ooit zijn 
getrouwd: de kinderen dragen de achternaam Haagsman.20 
Tussen 1758 en 1765 krijgen beiden nog een viertal kinderen, 
die gedoopt worden in Zoelmond en Asch. Het is niet onre-
delijk te veronderstellen dat zij ook kinderen heeft gekregen 
in de perioden tussen 1744 tot 1753 en 1753 tot 1758. Aart is 
waarschijnlijk Staats soldaat, en hij mag zonder toestemming 
van zijn commandant niet met haar trouwen.21 In die tijd zit 
ongehuwd samenwonen in het strafrecht, maar juist voor mili-
tairen wordt een uitzondering gemaakt. Als zij Aart is gevolgd 
naar andere legerplaatsen kunnen die aldaar zijn gedoopt. De 
militaire stamboeken van voor 1795 zijn zeer onvolledig be-
waard, zodat je vaak niet weet wáár te zoeken.
Amsterdam heeft eeuwenlang mensen van buiten aangetrok-
ken en iemand die er begraven is hoeft er niet geboren te zijn. 
De burgerlijke stand van Amsterdam is heel omvangrijk. Zo 
heb ik een Trijntje Haagsman, getrouwd met Johannis Jansen, 
die in september 1758 overlijdt, van wie ik niet weet wie zij is. 
In februari 1816 wordt in Amsterdam een Cornelis Haaksman 
geboren, zoon van een zeeman Cornelis Haaksman en Johan-
na Margaretha Martens, die ik geen van allen kan plaatsen. 
Cornelis, de vader, zou een kind kunnen zijn van de Cornelis 
Haagsman (of Haaksman) die getrouwd was met Jannetje 
Beukers of van de Aart Cornelisz Haagsman (of Haaksman) 
die getrouwd was met Jannetje Bedenc. Maar ik heb een eeuw 
later ook nog een ‘losse’ Theunis Haagsman die in november 
1919 te Amsterdam wordt begraven op De Nieuwe Oosterbe-
graafplaats (en die niet verward moet worden met Theunis 
Haagsman, Benschop 1844 - Amsterdam 1911).
We zien dat de landbouwers in de familie zich verspreiden 
in het platteland voorbij de polders bij Leerdam: Laker-
veld, Meerkerk, Heukelum, Hoornaar, Giessendam, Alblas-
serdam en nog verder naar het westen, Hoekse Waarde, 
Voorne-Putten, Zeeland, maar ook naar het oosten, richting 
Buren en Lienden, en naar de andere oever van de Lek, naar 
Lopik en Benschop. Op dat grote platteland kan nog de één 
of ander verscholen zijn. Zonder aanwijzingen is het lastig 
zoeken.
We vinden in Zeeland in 1759 een matroos Adriaan Haaksman 
en in 1825 en 1826 een matroos A. Haagsman: is de laatste een 
zoon van de eerste? Adriaan komt kennelijk uit Giessendam in 

de Alblasserwaard, maar wiens kind hij is? Adriaan is één van 
de verweesden, de mensen die je niet in de stamboom weet 
te plaatsen. Per saldo, zijn er dat niet zo veel. Verder vinden 
we nog de incidentele verwijzing in een krant, zoals die naar 
William Haagsman in de Chicago Tribune in 1882, of naar D. 
Haagsman in 1887 op de boot van Batavia naar Sumatra. Er 
is een goede kans dat die laatste eigenlijk de D. Haagmans is 
die later in Probolingo zit.
De vermisten zijn de mensen waarvan je weet dat ze hebben 
bestaan, maar waarvan je zelfs de naam niet meer kunt vin-
den. Bijvoorbeeld, van Adriaantje, een dochter van Adriaan 
Cornelisse, weet ik niet meer dan dat zij ‘twee kinderen’ heeft. 
De gegevens over de kleinkinderen van den Haagsman zijn 
beslist incompleet.
Op dit moment zijn er zo’n 650 nazaten van Cornelis Hen-
dricxs den Haechsman die een variant van de familienaam 
dragen. Die naam Haagsman is enkele malen onafhankelijk 
van elkaar ontstaan zonder dat dit heeft geleid tot verschil-
lende zelfstandige stambomen. Ik heb nagenoeg alle Haags-
mannen, Haaksmannen en Haaxmannen kunnen herleiden 
naar de Leerdamse landbouwer Cornelis Hendrikszoon. De 
enkele en verspreide niet-inpasbare personen zullen, wan-
neer er nieuwe aanwijzingen gevonden worden, hun plaats 
nog wel krijgen. Daarbij zullen de ‘vele handen’ zeker behulp-
zaam blijken.

Genealogie
Generatie I

I.  Henrick (Adriaenszoon? Corneliszoon?), geboren om-
streeks 1530-1540, trouwt met Ariaentje (?)
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Henricxs den Haechsman geboren om-

streeks 1560-1570, volgt II.

Generatie II
II.  Cornelis Henricxs (den) Haechsman (opte Haech ter 

Leede), geboren Leerdam omstreeks 1565, landbouwer, 
overleden Leerdam vóór 16 juni 1627, trouwt rond 1588 
Henrijcxske Henricx, geboren omstreeks 1565-1570, over-
leden Leerdam 17 mei 1653.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrick Cornelisse de Groote, geboren omstreeks 

1588, overleden tussen 1665 en 1668, volgt IIIa.
2.  Maijke Cornelis (Marijke op de Drift), geboren Leer-

8. Hendrick den Haeghsman, Jan den Haeghsman, Peeter den Haeghs-
man, Dirck Jans Olij als man en voocht, 1653 (NA schepenregisters Leer-
dam, inv.nr. 12, fol 267/268 bij 18 mei 1653, foto auteur)
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dam omstreeks 1593, overleden tussen mei 1652 en 
mei 1653, trouwt omstreeks 1610 Jacob Thoniss (Anto-
niss) Driftenaer (opte Drift, Drifter, Cooijman) geboren 
Leerdam omstreeks 1590, kooiker, overleden vóór juni 
1646, zoon van Anthonis (Thoniss) Jansen en Jannigje 
Willemsdochter. Uit dit huwelijk zeven kinderen be-
kend.

3.  Ariaentge Cornelis, geboren Leerdam omstreeks 
1595, overleden vóór 1668, trouwt vóór 1628 met Dirck 
Janss (den) Olij, overleden augustus 1664. Uit dit hu-
welijk twee kinderen bekend.

4.  Adriaen (Arien, Arijen) Corneliss, geboren omstreeks 
1595, overleden omstreeks 1650, volgt IIIb.

5.  Hendrick Corneliss (de) Cleijne, geboren omstreeks 
1600, overleden tussen juni 1640 en juni 1641, volgt IIIc.

6.  Peter Corneliss, geboren omstreeks 1602, overleden 
tussen september 1654 en april 1660, volgt IIId.

7.  Jan Corneliss, geboren omstreeks 1604, overleden 
omstreeks 1670, volgt IIIe.

Generatie III
IIIa. Hendrick Corneliss de Groote den Haechsman, geboren 

Leerdam omstreeks 1588, landbouwer, woont rond 1651 in 
Beesd, overleden tussen 1665 en 1668. Naam echtgenote 
onbekend.
Uit dit huwelijk:
1.  Maeijke Hendricx Haagsman, geboren Leerdam om-

streeks 1610, gestorven na april 1668, trouwt (1) Hend-
rick Janss van Veen, , geboren omstreeks 1600, overle-
den vóór 1659; trouwt (2) Teunis Dircx, gestorven vóór 
1668, zoon van Johan Hendricks van Veen en Catharijn 
Cornelis Mullenaer.

2.  Cornelis Hendrickszoon, geboren in Leerdam, jongge-
storven (?)

3.  Pieter Henrix de(n) Haagsman, geboren Leerdam om-
streeks 1620, landbouwer (?), trouwt Willempke Wil-
lems, mogelijk dochter van Willem Theuniszoon Koij-
man en Lijsken Joosten.

IIIb. Adriaen Cornelis (Arien, Arijen) de Haechsman, geboren 
Leerdam omstreeks 1595, landbouwer, overleden om-
streeks 1650. Naam echtgenote onbekend.
Uit dit huwelijk:
1.  Teunis Arienss, minderjarig in 1653, landbouwer, 

trouwt (1) Leerdam omstreeks 1654 Anna Jansdochter 
(‘Anneke’), geboren in ‘t Recht van ter Lede, overleden 
omstreeks 1667 (?); trouwt (2) misschien omstreeks 
1668 Ariaentje Arijens. Uit dit huwelijk acht kinderen 
bekend, geboren Leerdam.

2.  Dirck Arijens, geboren omstreeks 1630, minderjarig in 
1653, landbouwer, overleden omstreeks 1693, trouwt 
omstreeks 1663 misschien in Heukelum,  Teuntje Jans-
dochter Kleijn, gedoopt Heukelum  8  januari 1645, (ge-
tuigen:

 vader, Cornelis Franszoon en Anneke Fransdochter de 

Groot), overleden omstreeks 1698, dochter van Jan 
Janszoon Cleijn en Fijke Fransdochter de Groot. Uit dit 
huwelijk drie kinderen bekend, geboren in Leerdam.

3.  Adriaentge Ariens, minderjarig in 1653, overleden 
vóór 1667, trouwt Louwerens Pieterss. Uit dit huwelijk 
twee, niet met name genoemde, kinderen.

IIIc. Hendrick Corneliss Cleijne den Haechsman, geboren om-
streeks 1600, landbouwer, overleden tussen juni 1640 en 
juni 1641, trouwt mogelijk Alida, overleden na augustus 
1641.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Hendricks (Marycken), geboren omstreeks 

1620, trouwt Aelbert Beernts (Berentsen, Barents-
zoon). Uit dit huwelijk acht kinderen bekend, geboren 
Leerdam.

IIId. Peter (Pieter) Cornelissen de Haechsman, geboren Leer-
dam omstreeks 1602, landbouwer, overleden tussen sep-
tember 1654 en april 1660, trouwt (1) met een onbekende 
vrouw, trouwt (2) Willemke Willems [Jacobs?] van Bueren 
[Boer] [van Lakerveld], geboren omstreeks 1625, overle-
den tussen december 1663 en juni 1665, dochter van halve 
bedde (dat wil zeggen: uit een tweede huwelijk) van Wil-
lem Jacobszoon van Bueren.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jefge Peters Haegsman, geboren omstreeks 1640, 

overleden vóór april 1691, trouwt Jan Claaszoon, zoon 
van Claas en Trijntjen Ercken. Uit dit huwelijk acht kin-
deren bekend, geboren Lexmond en Meerkerk.

2.  Jenneke Peters Haegsman
Uit het tweede huwelijk:
3.  Henrica (Henrichge) Petersdochter Haegsman, ge-

doopt Leerdam mei 1647, overleden Lexmond vóór 
april 1691, trouwt Thonis Gerritszoon, vermoedelijk 
een zoon van Gerrit Aerts en Neeltgen Thonisdochter.

4.  Cornelis Petersen Haegsman, gedoopt Leerdam, 
mogelijk in augustus 1648, landbouwer, begraven 
Buurmalsen 13 juli 1705, ondertrouwt (als Cnelis Pe-
terszoon, jonge man van Leerdam en wonend tot 
Tricht) Meteren, trouwt Tricht 28 maart 1677 Aelbertie 
Hendricks (Aalbertje Hendriks, Alberta Hendrix), van 
Meteren, hoewel meestal hier wonende, dochter van 
Hendrik van Meeteren en Maria. Uit dit huwelijk tien 
kinderen bekend, geboren Buurmalsen.

5.  Willem Peters Haegsman, gedoopt Leerdam april 1651, 
jonggestorven (?)

6.  Maria (Maijke Peters) Haegsman, gedoopt Leerdam 
september 1654, overleden omstreeks 1700, trouwt 
misschien met Leerdammer Jan Cornelis Middagh, 
overleden omstreeks 1698.

IIIe. Johan (Jan) Corneliss den Haeghsman, geboren Leerdam 
omstreeks 1604, landbouwer en broodbakker, overleden 
omstreeks 1670, trouwt (1) vermoedelijk Hillegont (Hil-
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leke) Cornelisdochter Cort, overleden omstreeks 1640, 
dochter van Cornelis Janszoon (?) de Cort; trouwt (2) Lijs-
ken Meesen [van] Dooren (?), overleden vóór november 
1647; trouwt (3) Johanna (Annetje) Jans.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis Jans Haeckxman (Haekman, Haaksman, 

Haagsman, Haasman, Haecxman, Haacxman, Haex-
man, Haaxman, Haxman), gedoopt Leerdam oktober 
1634, broodbakker, begraven Delft (Oude Kerk) 9 
januari 1717, ondertrouwt/trouwt (1) Delft 4/19 april 
1665 Annitge Louwen van Ouwelande, geboren om-
streeks 1633, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 13 mei 
1666, dochter van Louweris Ariens van Ouwelande 
(kuiper) en Hilletge Evertsdochter, ondertrouwt/
trouwt (2) Delft 15/30 januari 1667 Grietje Philips-
dochter Schravelaer, begraven Delft (Oude Kerk) 
23 september 1671, dochter van Philips Evertszoon 
Schravelaer (bakker) en Marijtje Sijmons, onder-
trouwt (3) Delft 10 maart 1674 Maria Jans de Molijns 
(de Molijn, de Moulin), begraven Delft 9 mei 1678, 
dochter van Jan du Moulin en Margaretha van Leeu-
wenhoek, ondertrouwt/trouwt (4) 3/18 februari 1680 
Delft Margarita (Margreta, Grietje) Heering (Heringh, 
Haing, Herincx, Heeringh van Heeringh, van Haringe), 
begraven Delft (Oude Kerk) 5 oktober 1714, mogelijk 
dochter van Hendrick Servaes Heeringh (brouwer) en 
Lijsbeth Alders. Uit dit huwelijk dertien kinderen be-
kend, geboren Delft.

2.  Emerentia (Emmeke) Jansen den Haeghsman, ge-
doopt Leerdam juni 1638.

Uit het tweede huwelijk:
3.  Johanna Jansdochter (Janneke) den Haeghsman, ge-

doopt Leerdam oktober 1642.
4.  Hillegont Jans den Haeghsman.
Kinderen (moeder niet vermeld):
5.  Arien Janszoon den Haeghsman, geboren Leerdam, 

vermoedelijk landbouwer, trouwt Leerdam 23 novem-
ber 1688 Aaltje Dirks de Gelder. Uit dit huwelijk twee 
kinderen bekend.

6.  Arij Janszoon den Haeghsman (Haecxman), geboren 
Leerdam, grutter in de Haerlemstraat te Leiden, 
overleden vóór december 1706, ondertrouwt (1) als 
Arij, jongeman van Leerdam 12 mei 1685 Catharina 
(Katharina, Katrijntje) [Marcusdochter] van Walwijk 
(Waalwijk), weduwe van Johannes Opmeer, onder-
trouwt (2) Leiden 3 augustus 1696 Jannetge Vollaert, 
wonende Rapenburgh, weduwe van Jacobus Swan-
ckert ondertrouwt (3) als Arij, wonend Leyderdorp, 
Leiden 27 oktober 1702 Marijtje Jaspertsdochter, 
jonge dochter van Vlissingen, wonende Steenschuyr. 
Uit dit huwelijk drie kinderen bekend, geboren Lei-
den.

7.  Neeltje Jansdochter den Haeghsman, gedoopt Leer-
dam januari 1649.

8.  Anthonij Jans den Haeghsman (Haecxman), gedoopt 

Leerdam april 1650, bakker in de Langebrug te Leiden, 
overleden omstreeks 1685(?), ondertrouwt Leiden 30 
september 1677 Evertje van der Swan, jonge dochter 
van Aernhem, wonende Rapenburg. Uit dit huwelijk 
vier kinderen bekend, geboren Leiden.

9.  Herbert Janszoon den Haeghsman (Haeksman), ge-
boren Leerdam omstreeks 1653, vermoedelijk land-
bouwer, overleden Leerdam omstreeks 1735, trouwt 
omstreeks 1684 Agje (Oepke, Oeygje) Abrams (Abra-
hams) Cool (Kool), dochter van Abraham Corneliszoon 
Cool en Aechtgen Jansdochter. Uit dit huwelijk drie 
kinderen bekend, geboren Leerdam.

Uit het derde huwelijk:
10.  Henderick Janszoon den Haeghsman, gedoopt Leer-

dam 25 september 1655, landbouwer, overleden na 
1715, trouwt (1) Cornelia Ariens, trouwt (2) vermoede-
lijk Lakerveld Grietie Joosten (Grietje Joosts), weduwe 
van Willem Jansz de With, wonend Lakerveld bij Lex-
mond. Uit dit huwelijk zeven kinderen bekend, geboren 
Lexmond.

11.  Peter Janszoon den Haeghsman, gedoopt Leerdam 16 
januari 1657, jonggestorven (?)

‘Vraagtekens’

(A). Jan de Haechsman, poortwachter in Sint Antonis Poort, 
begraven in de Oude Kerk te Amsterdam op 10 maart 1560 
(oude stijl).
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Janszoon de Haechsman, bierdrager.

(B1). Matijs Haegman (Haecksman), geboren in Coevorden (?) 
omstreeks 1610 (?)
Kinderen:
1.  Johannes Matijszoon Haegman, geboren omstreeks 

1640, volgt B2.
2.  Lijsbet Matijszoon Haecksman, (halve) zuster van Jo-

han, overleden na 1692?

(B2). Johannes Matijszoon Haegman (Jan, Johan, Haagsman, 
Haegsman, Haecxman, Haaxman), van Kouverden, gebo-
ren omstreeks 1640, spiessemaker, lademaker, overleden 
op zee na 26 juni 1692, trouwt als Johannes, spiessemaker 
in de Munnicksstraat Amsterdam 16 februari 1670 Beatrix 
(Beatrex, Bejaatericx) de Malines (= van Mechelen] (Mo-
lines, Molinus, Moleinnes, Malenis, de Molijn), feitelijk 
gescheiden begin 1687.21 Beatrix de Malines (Molinis), we-
duwe van Johannes Haagsmans in de Warmoesstraat, on-
dertrouwt/trouwt (2) Amsterdam 10 mei/1 juni 1687 Franck 
van Overeem, van Scherpenzeel, weduwnaar van Maria 
van Kokengen, op de Zeedijck, spiessemaker, begraven in 
de Oosterkerk 11 augustus 1725. Uit dit huwelijk een zoon 
Benjamin, geboren 1688.
Uit dit huwelijk:
1.  Sara (1), gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) (nederduits 
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Afkortingen
GA   Gelders Archief (Arnhem)
HUA  Het Utrechts Archief
NA   Nationaal Archief (Den Haag)
RAR  Regionaal Archief Rivierenland (Tiel)
SAA   Stads Archief Amsterdam 
SAB   Stads Archief Breda 
ZA   Zeeuws Archief (Middelburg)

Noten
1. Geboren rond 1532, oud-waarsman van Bruijnsdel en Hoog Leerbroek, 

verantwoordelijk voor het coördineren van het dijkbeheer. Ghijsbert was een 
pachter van ‘de Con. Majesteit’. In 1585 had hij een huis gekocht binnen de stad 
Leerdam, in de Nieuwstraat.

2. NA 3.03.08.085, inv.nr. 124, 6 mei 1594.
3. In schepenakte d.d. 17-12-1613 (oude stijl), NA 3.03.08.085 inv.nr.202 div. stukken 

los aangetroffen in inv.nr.141; De nieuwe rentmeester van Prins Maurits laat 
het goed in 1621/22 door een ‘gezworen landmeter’ opmeten, zie Nassausche 
Domeinraad archieven NA 1.08.11.5793, 1621 Cap.4 fol. 9r; 1.08.11.5794, 1622 
Cap.4. Ik heb de uitkomst van dat onderzoek weergegeven.

4. NA 3.03.08.085, inv.nr. 131 resp. 137.
5. NA 3.03.08.085, inv.nr. 143; NA 3.03.08.085, inv.nr. 2 fol 12v 7 maart 1616.
6. Deursen, Arie Th. (1994). Een dorp in de polder: Graft in de zeventiende eeuw. 

Amsterdam: Bakker, p. 38. Hoofdstuk 2 van dit boek gaat dieper in op het ont-
staan van achternamen. Rond 1650 had zo’n 16% van de inwoners een achter-
naam, in 1700 zo’n 55%. Overigens vermoed ik dat het ‘zoon’ van patroniemen 
verkort werd uitgesproken, als ‘-s’, ‘-se’ of ‘sen’.

7. www.digitalearenadelft.nl: 16-9-1662 Notaris Johan van Ruiven, Inventarisnum-
mer 1967C, Folio 45 resp. 10-06-1686 Notaris Willem Broccart, Inventarisnum-
mer 2425, Folio 46: Cornelis Haxman.

8. Voor enkele gevallen van ten onrechte doodgewaande echtgenoten zie 
Kooy,G.A.(red.) (1985), Gezinsgeschiedenis: Vier eeuwen gezin in Nederland. 
Assen/Maastricht: Van Gorcum., p.42.

9. Voor VOC, zie NA [tg.1.04.02] inv.nr. 5350, scans 70-71.
10. E-mails van Anton Vedders, mei 2016.
11. Groninger Courant 24 november 1854 (Delpher).
12. Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 14 juni 1858 (Delpher); zie 

http://www.marhisdata.nl/main.php?to_page=schip&id=13293.
13. Staat der Nederlandsche zeemagt en koopvaardij-vloot, uitgave 1855, p.9, 

gereformeerd) 20 augustus 1671, overleden vóór de-
cember 1672.

2.  Sara Jansdochter (2), gedoopt Amsterdam (Oude 
Kerk) (nederduits gereformeerd) 12 december 1672, 
begraven als Sara Haegsman in de Ooster Kerk 20 
maart 1738, trouwt (1) als Sara Jans Hagsman Dirck 
Rutgers, ondertrouwt(2) Amsterdam 29 maart 1692 
Jacob Jansen, van Amsterdam, wolscheijder, oud 27 
jaer [wonende] op de Linde gracht, getuige: Jan Har-
menszoon, zijn vader.

3.  Mattijs (1), gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) (neder-
duits gereformeerd) 31 maart 1675, overleden vóór mei 
1677.

4.  Mattijs (2), gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) (neder-
duits gereformeerd) 20 mei 1677, begraven Amster-
dam 29 april 1707.

5.  Zacharias, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) (neder-
duits gereformeerd) 7 juni 1680, overleden vóór 1738.

6.  Johannes, gedoopt Amsterdam (Oude Kerk) (neder-
duits gereformeerd) 18 september 1682, overleden 
vóór 1738.

(C). Trijntje (Catharina) Haagsman, trouwt Johannis Jansen, 
begraven Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 10 september 
1758, laat één kind na.

(D). Cornelis Haaksman, zeeman, trouwt met Johanna Marga-
retha Martens.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Haaksman, geboren Amsterdam 14 februari 

1816.

(E). Theunis Haagsman, begraven Amsterdam (Nieuwe Ooster 
begraafplaats) 5 november 1919.

(F). B.B. (A.R.) Haagsman [Haagsma?], geboren in Nederland 
omstreeks 1830/31, consul (onder andere), van Nederland 
naar VS gegaan in 1855, overleden St. Louis, Missouri 1 
september 1907, trouwt St. Louis december 1866 [Min-
nie?] Miller. 
Uit dit huwelijk:
1.  Ysbrand B. (Albert S.; A.R.) Haagsman [Haagsma?], ver-

moedelijk geboren St.Louis omstreeks 1869, overle-
den na 1919.

(G). William Haagsman, genoemd in The Chicago Tribune van 
23 maart 1882.  <<

schip gebouwd in 1839, 368 last/696 ton, No Vlag. 542, Rederij A.L.van Harpen 
en Zn., de uitgave 1853 heeft nog F.C.H. Wynandts als schipper; Neêrlands 
vloot en reederyen, uitgave 1858, p.24; ook: Bouma, G.N. (1998), Nederlandse 
Koopvaardijschepen 1820-1900, deel 1, Haren, p. 270. Ouders bevestigd door 
Jan Haagsma.

14. Fayetville Observer, Dec 20, 1866.
15. St.Louis Dispatch, July 6, 1905.
16. The Daily Express. (San Antonio, Tex.), Vol. 42, No. 245, Ed. 1 Monday, Septem-

ber 2, 1907, p. 1.
17. The Daily Capital Journal, Salem, Ore., 9 april 1918 p. 3; The Herald Democrat, 9 

april 1918; US National Archives M1085: Investigative Case Files of the Bureau of 
Investigation 1908-1922, Old German Files, 1909-21, case nr. 8000-12999, p. 99.

18. Passagierslijsten op http://libertyellisfoundation.org; overzicht in De Volks-
vriend (nederlandstalige krant uitgegeven in Orange City, Iowa), 28 juli 1910.

19. De legerleiding interpreteerde Het Egtreglement van 1656 (Groot pla-
caet-boeck VIII, p.203) zo dat de compagnieskapitein toestemming moet ge-
ven (zie Dorreboom, M.L. (2000). 'Gelijk hij gecondemneert word mits deezen' : 
Militaire strafrechtspleging bij het krijgsvolk te lande, 1700-1795. Amsterdam: 
Cabeljauwpers. pp. 36, 93, 234-236). In heel (Noord) Europa had de legerleiding 
een ontmoedigingsbeleid waar het gaat om huwelijk door soldaten. Dorre-
boom noemt het gebrek aan gezinshuisvesting op kazernes als voornaamste 
reden. Volgens Jan Kok (Liefde met hindernissen: Over ongewenste relaties 
in het verleden. In: Justitiële verkenningen jrg. 41 (2015), nr. 4, p.17) is de ratio 
hierachter is dat “men een te grote aanslag door weduwen op de regiments-
kassen wilde voorkomen”. Dit onderwerp verdient het om eens goed uitgezocht 
te worden.

20. SAA DTB 494, p.308, is getekend: Joannis Haegman, Beatrix de Malines. 
Scheepssoldijboeken VOC kamer Amsterdam NA [tg. 1.04.02] inv.nr. 5350, 
scans 70-71.
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ROB  VAN  DRIE

De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek
Pijlers 5, 6 en 7 

Het voorzittersoverleg van genealogische verenigingen onderschreef op 21 maart 
2015 de zeven pijlers van het genealogisch onderzoek. De verenigingen zullen de 
zeven pijlers uitdragen als code of practice om zo de kwaliteit van het genealogisch 
onderzoek te bevorderen. Hier worden ze één voor één besproken en toegelicht.

1. Doodskist van Gilles van Ledenberg, secreta-
ris van de Staten van Utrecht, hangend aan een 
galg. Na zijn arrestatie in 1618 in opdracht van 
Prins Maurits op verdenking van hoogverraad, 
pleegde hij in zijn cel zelfmoord. Van Ledenberg 
werd postuum terdoodveroordeeld, waarna zijn 
doodskist publiekelijk werd opgehangen. Coll. 
Rijksmuseum, Amsterdam
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Pijler 5: Respecteer privacy en de persoonlijke 
levenssfeer1

Hoe moeten stamboomonderzoekers omgaan met gegevens 
van levende personen? Het CBG krijgt regelmatig vragen over 
privacy in relatie tot genealogisch onderzoek. Het gaat daar-
bij allereerst om onderzoekers die worstelen met de vraag of 
zij bepaalde informatie wel of niet mogen publiceren in ver-
band met de privacy van mensen. Wat mag wel, wat mag niet? 
Veel mensen willen niet dat hun persoonsgegevens, bijvoor-
beeld op internet, gepubliceerd worden.

Privacy is een grondrecht
Privacy vinden we als maatschappij zo belangrijk dat het als 
een van de grondrechten is opgenomen in onze Grondwet: 
‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen 
beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke le-
venssfeer’ (art. 10.1). Dit is uitgewerkt in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) die sinds 2000 van kracht is.2 De 
Autoriteit Persoonsgegevens (tot voor kort College Bescher-
ming Persoonsgegevens geheten) ziet toe op de naleving van 
de Wet.

Verzamelen mag
Je bent als stamboomonderzoeker vrij om voor persoonlijk 
gebruik informatie over levende mensen te verzamelen en 
deze te verwerken in je administratie. Zodra je haar deelt met 
een ander, in welke vorm dan ook, is de Wbp van toepassing. 
Het maakt niet uit of je je database digitaal of als compu-
terprint aan een andere onderzoeker geeft, of dat je bijvoor-
beeld een familieboek publiceert.
Het doet er ook niet toe of je de gegevens uit een openba-
re bron als de krant gehaald hebt, of dat je de gegevens ge-
kregen hebt van een familielid van de persoon wiens privacy 
in het geding is. Iedereen heeft het ‘zelfbeschikkingsrecht’ 
over zijn persoonsgegevens. Hij of zij mag bij elke gelegen-
heid bepalen of zijn gegevens al dan niet gedeeld mogen 
worden, digitaal of in druk, en heeft het recht ‘onbekend te 
blijven’.

Grondregels op basis van de Wbp
De Wet bescherming persoonsgegevens bevat een aantal ba-
sisprincipes die we toe kunnen passen op het genealogisch 
onderzoek. Het gaat daarbij om de volgende grondregels:
• Stel betrokkenen op de hoogte
Door iemand te vertellen dat je over zijn gegevens beschikt, 
bied je hem de gelegenheid het ‘zelfbeschikkingsrecht’ over 
zijn persoonsinformatie uit te oefenen. Ouders beslissen 
daarbij voor hun minderjarige kinderen.
• Geef inzage en wijzig desgevraagd
Geef inzage in de informatie die je hebt. Dat is ook in het be-
lang van de onderzoeker zelf. Over het algemeen wordt de 
kwaliteit van een genealogisch bestand daardoor verbeterd. 
Iemand weet zelf het beste waar en wanneer hij (of zij) gebo-
ren is, waar en wanneer hij getrouwd is en welke beroepen hij 
uitoefende.

• Vraag toestemming voor publicatie
Als je van plan bent om de gegevens te publiceren, op internet 
of in druk, dan moet je vooraf toestemming hiervoor hebben. 
Deze kan het beste direct gevraagd worden wanneer je infor-
matie bij iemand inwint. In veel gevallen krijg je die toestem-
ming wel, zeker voor een gedrukte publicatie. Met toestem-
ming voor openbaarmaking via internet zijn mensen over het 
algemeen wat terughoudender. 
De toestemming geldt alleen voor de gelegenheid en vorm 
waarmee iemand akkoord gegaan is. Stemt iemand in met 
publicatie in een familieboek, dan mag je daarna niet zomaar 
zonder zijn of haar goedkeuring een digitale versie hiervan 
online zetten.
Vind je het te omslachtig om iedereen om toestemming te 
vragen? Laat publicatie van de jongste generaties dan ach-
terwege en beperk je tot iedereen die langer dan honderd jaar 
geleden geboren is. Genealogische computerprogramma’s 
bieden vaak de gelegenheid om een selectie te maken op ba-
sis van dit criterium.

Openbaarmaking tegen je wil
Publiceert iemand tegen je wil je gegevens, dan kun je daar 
bezwaar tegen maken bij degene die dit deed, met het ver-
zoek de informatie te wijzigen of te verwijderen. Meestal 
wordt hier gehoor aan gegeven. Gebeurt dit niet, dan kun je 
meer dwang uitoefenen en een advocaat in de arm nemen of 
in het uiterste geval iemand aanklagen. Je kunt ook een klacht 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Doden hebben geen privacy?
De privacywetgeving is alleen van toepassing op levenden. 
‘Doden hebben geen privacy’, zegt men wel. Toch heeft de on-
derzoeker ook hierbij een verantwoordelijkheid die behoort 
tot de ‘ethiek van het genealogisch onderzoek’.
Wanneer je nabestaanden kunt kwetsen door het publice-
ren van gegevens over hun overleden verwanten uit recente 
generaties, stel je dan terughoudend op. Dat geldt bijvoor-
beeld voor familieleden die misstappen begaan hebben 
(bijvoorbeeld met een fout oorlogsverleden of criminele 
levenswandel), als prostituee in hun levensonderhoud voor-
zagen, etcetera. De bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer van de nabestaanden is dan belangrijker dan het 
individuele belang van de naar volledigheid strevende ge-
nealoog.

Pijler 6: Respecteer het auteursrecht3

‘Ik heb jaren aan mijn familieboek gewerkt, en mijn nicht heeft 
nu zonder het mij te vragen alles op een website gezet, alsof 
ze zelf al die tijd en energie erin gestoken heeft. Dat kan toch 
niet zomaar?’ Het CBG krijgt met enige regelmaat een derge-
lijke vraag van teleurgestelde onderzoekers, die zien dat an-
deren met hun werk aan de haal gaan. Wordt hier het auteurs-
recht met voeten getreden?
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De Auteurswet aan het woord
Daarvoor moeten we eerst bekijken wat auteursrecht precies 
is. Volgens de Auteurswet (1912, art. 1) is dat het ‘uitsluitend 
recht van den maker van een werk van letterkunde, weten-
schap of kunst […] om dit openbaar te maken en te verveel-
voudigen’. Om ‘werk’ te zijn in de zin van de Auteurswet moet 
het ontstaan zijn door een creatief proces. ‘Creativiteit’ is dus 
het sleutelwoord.
In een genealogische publicatie, op papier of digitaal, 
steekt een maker vaak veel tijd en energie. Maar is dit een 
‘creatief’ proces, is er creativiteit nodig om een genealogie 
van een familie samen te stellen? Op het eerste gezicht 
lijkt dat wel zo. Je moet als stamboomonderzoeker de weg 
weten in de bronnen, de informatie die je vindt beoordelen 
op kwaliteit en juistheid, gegevens op een goede manier 
combineren en er conclusies uit trekken. Als dat geen cre-
atief proces is!

De rechter spreekt zich uit
Nee, dat is het niet. De rechter heeft zich al eens uitgespro-
ken over de vraag of een stamboom auteursrechtelijk be-
schermd is. Er bestaat dus jurisprudentie. In 2013 maakte 
iemand een ‘stamboomzaak’ aanhangig bij de rechtbank Zeel-
and-West-Brabant. De eiser verklaarde dat hij sinds 1980 aan 
zijn stamboom had gewerkt, wat uiteindelijk resulteerde in 
de publicatie van een boek. In 2012 werd de stamboom uit dit 
boek door de gedaagde zonder toestemming aan de maker te 
vragen opgenomen op de website Geneanet.org.
De rechter was van oordeel dat een stamboom een opsom-
ming is van gegevens die vaststaan. De maker van een stam-
boom kán geen creatieve keuzes maken. Anders zou het re-
sultaat incorrect of onvolledig zijn. Vrij vertaald: je kunt niet 
op basis van je creativiteit kinderen toevoegen aan ouders 
omdat je ze daarbij leuk vindt passen. De relatie ouder-kind 
ligt vast. Het vinden van die relatie wordt dus niet als een cre-
atieve inspanning gezien, ook al kost dit ‘genealogisch bewijs’ 
meer moeite naarmate je met je onderzoek verder terug in de 
tijd komt. ‘De keuze of rangschikking van stamboomgegevens 
vormt geen intellectuele schepping’, zo luidt het oordeel van 
de rechter.

Portretten in woord en beeld
Een stamboom wordt dus wettelijk gezien als een verza-
meling van feiten, die niet auteursrechtelijk beschermd is. 
Maar een genealogische publicatie bevat vaak meer dan 
alleen de kale feiten. Hoe zit het dan met de auteursrech-
telijke bescherming hiervan? Maakt de samensteller van 
een familieboek bijvoorbeeld een korte biografische schets 
van een van de grootouders op basis van verschillende ge-
schreven bronnen en uit overlevering opgetekende infor-
matie, dan is het schrijven hiervan een creatief proces. Het 
resultaat kunnen we opvatten als een auteursrechtelijk be-
schermd werk. Zo’n biografisch portret mag je dus niet zo-
maar zonder toestemming van de auteur overnemen en op 
een website plaatsen.
Ook op foto’s rust vaak auteursrecht. Als dit bij de fotograaf 
ligt, wat vaak het geval is, dan vervalt dit zeventig jaar na 
diens overlijden. In principe heb je dus toestemming van de 
fotograaf nodig om zijn werk te mogen publiceren. Dat loopt 
misschien niet zo’n vaart als het gaat om een familiekiekje in 
een genealogie die je slechts in familiekring verspreidt. Maar 
werk je aan een commerciële publicatie en gebruik je daar-
voor een portret gemaakt door een beroepsfotograaf, vraag 
hem dan vooraf toestemming voor publicatie.
Als personen op foto’s nog in leven zijn, dan moet je boven-
dien rekening houden met het ‘portretrecht’ van betrokkenen. 
Denk je dat je neef bezwaar zou kunnen hebben tegen publi-
catie van de foto waarop hij met zijn ex-echtgenote staat, 
vraag dan vooraf of hij akkoord gaat.

De ethiek laat van zich horen
Het bijeenbrengen van de gegevens voor een genealogische 
publicatie op basis van bronnenonderzoek kost vaak veel 
tijd en moeite. Die verzameling feiten mag dan niet auteurs-
rechtelijk beschermd zijn, uit het oogpunt van de ‘ethiek’ van 
het genealogisch onderzoek is het wel zo netjes recht te doen 
aan de verzamelaar in wiens werk je uitgebreid gaat ‘winkelen’ 
voor je eigen stamboom. Doe hem of haar recht en geef in je 
eigen papieren of digitale publicatie aan dat je uitgebreid ge-
bruik maakte van zijn werk. Wie het vak kent, waardeert de 
vakman.

Pijler 7: Deel het resultaat van je onderzoek4

Stamboomonderzoek doe je als onderzoeker veelal in je een-
tje. Daarbij kun je alles wat je verzamelt natuurlijk voor jezelf 
houden, in mappen doen die uiteindelijk op zolder belanden 
of die in digitale vorm in een vergeethoek van je computer 
terechtkomen. Of misschien wacht je tot je ‘klaar’ bent met je 
onderzoek, tot je het ultieme familieboek kunt schrijven. Dit 
uitstel leidt uiteindelijk in veel gevallen tot afstel.

Stap op het podium
Door het onderzoek voor jezelf te houden of het delen ervan 
steeds maar weer uit te stellen doe je jezelf en je omgeving 
tekort: je mist het plezier dat het delen van je vondsten kan 

2. Het Nederlands Adelsboek
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Noten
1.  Eerder gepubliceerd in Gen.magazine 22 (2016) nr. 3 p. 62-63.
2.  Deze wet is op 25 mei vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming (AVG).
3.  Eerder gepubliceerd in Gen.magazine 22 (2016) nr. 4 p. 70-71.
4.  Eerder gepubliceerd in Gen.magazine 23 (2017) nr. 1 p. 58-59. 

geven, zoals de feedback die inspiratie levert voor verder on-
derzoek. Elk onderzoek levert kleine en grote verhalen op die 
het vertellen waard zijn. Dat kan mondeling, in de kleine kring 
van een verjaardag of andere familiebijeenkomst, maar er zijn 
tegenwoordig ook laagdrempelige mogelijkheden om online 
te publiceren.

Begin een blog of Facebookpagina
Een van de gemakkelijkste manieren om je onderzoek online 
te delen is het starten van een blog. Dat kan bijvoorbeeld bij 
Wordpress of Blogger. Je kunt kiezen uit verschillende op-
maakmodellen, waardoor je blog direct een goede uitstraling 
heeft. Een blog heeft het voordeel dat je eenmaal gepubli-
ceerde teksten later kunt aanpassen, als je nog wat extra in-
formatie gevonden hebt, of er een fout in blijkt te zitten. Door 
regelmatig te bloggen bouw je een community van volgers op. 
Naast deze vaste aanhang zullen ook toevallige bezoekers 
langskomen, omdat de inhoud van elke blogtekst vindbaar 
wordt via Google.
Er staan al duizenden genealogische blogs online die je kun-
nen inspireren. Vooral in Amerika zijn ze erg populair. Online 
zijn handleidingen en instructiefilmpjes te vinden over het 
maken van zo’n blog. Zoek bijvoorbeeld via Google of in You-
Tube met de woorden ‘family history blogging’.
Ook een Facebookpagina kun je inzetten om over je familie-
geschiedenis te berichten. Het is een eenvoudig te betreden 
podium. De infrastructuur ligt al voor je klaar om over je on-
derzoek te schrijven en een publiek van volgers op te bou-
wen.

Kies een webservice
Verschillende webservices bieden de mogelijkheid je stam-
boom online te presenteren. Op sommige websites, zoals 

GenealogieOnline, gebeurt dat via de upload van een Ged-
com-bestand, dat na bewerking online wordt gepresenteerd. 
Zo’n Gedcom heb je dan bijvoorbeeld verkregen door een 
export uit een stamboomprogramma als Aldfaer of Gensda-
taPro. Je kunt het dus gebruiken als etalage voor de gegevens 
uit je computerprogramma die je aan het internetpubliek wilt 
tonen.
Andere webservices zijn meer gericht op het online bouwen 
van stambomen. De basis kan een Gedcom-bestand zijn waar-
op je vervolgens online voortbouwt. Voorbeelden daarvan zijn 
Geneanet, MyHeritage en StamboomNederland.
Online bouwen vraagt om een extra kritische houding. Je 
moet je er terdege bewust van zijn dat wat je aan informatie 
online zet in principe ‘vogelvrij’ is. Dat vraagt om zorgvuldig 
gebruik van gegevens met een privacygevoelig karakter en 
om controle van de kwaliteit van de informatie. Iedereen kan 
wat online staat kopiëren en hergebruiken. Voor sommige on-
derzoekers lijkt kwantiteit, de grootte van de stamboom, voor 
kwaliteit te gaan. Sommige webservices maken het daarbij 
simpel om via zogenaamde matching door middel van hints 
gegevens uit andere stambomen te kopiëren. Fouten worden 
dan gemakkelijk vermenigvuldigd.

Maak je eigen familieboek of glossy
Kies je toch voor een papieren familie-uitgave, dan zijn er te-
genwoordig allerlei online mogelijkheden om zo’n product zelf 
te realiseren. Een familieboek maken kan bijvoorbeeld op de 
websites van Blurb en Pro-Book. De websites bevatten sjab-
lonen en handleidingen om het opmaakproces te ondersteu-
nen. Kleine oplages, vanaf één exemplaar, zijn mogelijk. En je 
eigen Linda of Maarten! maken? Zo’n glossy ligt tegenwoor-
dig binnen ieders handbereik. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld 
online terecht bij Jilster. Realiseer je overigens wel dat de 
productie van zo’n boek of magazine behalve een financiële 
uitgave ook tijdsinvestering en doorzettingsvermogen zal 
vragen.

Verenigingstijdschrift
Tot slot nog een belangrijke papieren mogelijkheid om je on-
derzoek te delen en feedback te krijgen: word lid van een ge-
nealogische vereniging of werkgroep. Dat biedt de mogelijk-
heid in contact te komen met collega-onderzoekers waarmee 
je kennis en informatie kunt uitwisselen. Verenigingen hebben 
een tijdschrift met redactie die je zal ondersteunen bij je eer-
ste schreden op het schrijverspad.
Welk podium je ook kiest, stap erop en vertel de verhalen die 
je te vertellen hebt!  <<

Voor wie de Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek nog eens wil 
nalezen: ze worden als thema besproken op cbg.nl.
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TON  BRUIJNIS  EN  HANS  VAN  FELIUSBoekrecensies

 Ї Gijsbert H. Landman: Van Zeelanden en eilanden, 500 jaar 
familie Landman, Harderwijk 2017, 236 p.; ill.; index, uitgave 
in eigen beheer.

De bakermat van de familie Lantman/Landman, zoals beschre-
ven in dit boek, ligt op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden. De 

auteur start zijn boek met 
een stamreeks die begint 
bij Jacob (Jansz Lantman), 
geboren omstreeks 1540. 
Hoewel van deze Jacob 
in het geheel niets be-
kend, is hij waarschijnlijk 
de vader geweest van 
Jan Jacobs (Lantman). De 
stamreeks loopt door tot 
de jongste generatie die 
geboren is in de periode 
2010-2017. De auteur is er 
in geslaagd van elke ge-
neratie uit de stamreeks 
in meer of mindere mate 

biografische informatie te verzamelen, waaronder over de to-
renwachters van de Abdijtoren in Middelburg. In het tweede deel 
van het boek is de genealogie van Jacob (Jansz Lantman) opge-
nomen, welke genealogie eveneens doorloopt tot 2017. (TB)

 Ї Peter van Rooden: In de achterhoede van Napoleon, Ge-
zondheidsofficier J.S. Zembsch en het 125e regiment in 
1812. 110 p.; ill.; index; ISBN 978-90-814914-4-0.

Een boeiend geschreven verslag van de belevenissen van Johan 
Simon Zembsch, gezondheidsofficier in het Franse Grande Ar-

mee (ca 0,5 miljoen mili-
tairen). Johan Zembsch 
keerde nooit terug van 
de veldtocht naar Mos-
kou, één van de grootste 
militaire tragedies in de 
wereldgeschiedenis. Hij 
werd geboren uit Duitse 
ouders (Beieren) en begon 
zijn loopbaan in 1788 in het 
Staatse leger. Zijn Hol-
lands regiment werd later 
opgenomen in het Fran-
se 125e regiment. Johans 
Simon Zembsch is de 
oudovergrootvader van 

de auteur, hetgeen voor de auteur de trigger zal zijn geweest tot 
het schrijven van dit boek. Het is een mooi verzorgde uitgave en 
voor de totstandkoming van dit boek moet veel en intensief on-
derzoek zijn gedaan in militaire archieven en andere bronnen. (TB)

 Ї P.A.J. Coeleweij: De Vlaams/Nederlandse familie de 
Bolster. Januari 2017, 206 p.; geen ill.; index; ISBN978-94-
02158724.

De familie de Bolster woonde al vanaf eind van de vijftiende 
eeuw in Oost Vlaanderen in het stroomgebied van de rivier 

de Dender. Een deel van 
de familie is daar altijd 
blijven wonen, zodat na 
500 jaar er nog altijd fa-
milieleden de Bolster in 
die streek te vinden zijn. 
De van de Vlaamse fami-
lie afgesplitste Neder-
landse tak woonde van-
af circa 1600 in Breda 
en vanaf ongeveer 1700 
in Leiden en omgeving. 
Inmiddels hebben de 
nakomelingen zich ver-
spreid over het gehele 
land. De auteur heeft sa-

men met de heer Jaap Buizerd uit Vlaanderen zo veel mogelijk 
de nazaten van de stamvader Antheunis de Bolster (geboren 
omstreeks 1490 in Oost Vlaanderen) in kaart gebracht in een 
genealogie die doorloopt tot het midden van de twintigste 
eeuw.
Helaas bevat het boek relatief veel slordigheden, maar voor 
de familie de Bolster biedt het een schat aan informatie. (TB)

 Ї Dik Roelofsen: Roelofsen in Vogelvlucht - Knelis Roelofs 
(Arnhem, 1694-1757) en zijn nazaten. Uitgave in eigen 
beheer 2017, 188 p.; ill.; index; info via dkrsln@gmail.com.

De auteur begint zijn boek met de mogelijke relaties tussen een 
zestal concentraties van de familienaam Roelofsen in Nederland 
en toont aan dat met name de concentraties van de ‘Roelofsen’ 
in de Zuidoost-Veluwe en de West-Veluwe aan elkaar verwant 
zijn. Na een beschrijving van de religies, de begraafplaatsen en 
de beroepen en woonplaatsen van de oudere generaties Roelof-
sen, besteedt de auteur aandacht aan een aantal opmerkelijke 
bloedverwanten en aan enkele niet-bloedverwante naamgeno-
ten. Dit gedeelte van het boek is rijk geïllustreerd met allerlei 
foto’s. In het tweede gedeelte van het boek worden drie man-

De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Informatiecentrum, Kosterijland 3-5, 3981AJ Bunnik.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 50, 3980CB Bunnik
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nelijke stamreeksen en 
een tweetal parentelen 
uitgewerkt, waarbij ook 
personalia van allerlei na-
komelingen die zijn gebo-
ren na 1920 zijn opgeno-
men, hetgeen uit privacy 
oogpunt wellicht minder 
wenselijk is.
Het geheel ziet er goed 
verzorgd uit en is een aan-
winst voor de familie Roe-
lofsen. (TB)

 Ї Fred van der Zwan, Edwin Hamelink en Martin Spaans: 
Van Aken naar Scheveningen, Scheveningse afstamme-
lingen van Karel de Grote. Uitgave van de Historische en 
Genealogische Vereniging Scheveningen 2016, 230 p.; ill.; 
index; ISBN 978-90-808656-0-0.

Dit boek kan gezien worden als een aanvulling op de scrip-
tie ’Johannes Frederik Baumann, chirurgijn te Scheveningen’ 

welke scriptie in 1989 
werd gepubliceerd. In de 
sedert dien verstreken 
jaren is het onderzoek 
naar de kwartierstaat 
van deze Johannes Fre-
derik Baumann voort-
gezet en is tevens zijn 
nageslacht zo goed mo-
gelijk in kaart gebracht. 
Het resultaat van deze 
studies is opgenomen 
in het onderhavige boek 
en bevat naast de kwar-
tierstaat en de parenteel 
van Johannes Frederik 

Baumann tevens een toelichting op het Tapijt van Bayeux en 
de middeleeuwse afstamming. Geschiedkundig is een (korte) 
verhandeling van het tapijt van Bayeux ongetwijfeld interes-
sant, maar het hoort mijn inziens niet thuis in een boek over 
de kwartieren van Johannes Frederik Baumann. Ook de kor-
te levensbeschrijvingen van twee hoogedele middeleeuwse 
dames, alhoewel verwant aan personen in de kwartierstaat, 
geeft weinig toegevoegde waarde aan dit boek.
Helaas wordt de parenteel van J.F. Baumann niet ondersteund 
met verwijzingen naar de voorgaande generatie, waardoor 
het lastig is de voorgaande generatie te ’vinden’. Desondanks 
zullen vele Scheveningers ongetwijfeld een relatie kunnen 
leggen met één of met meerdere nazaten van Johannes Fre-
derik Baumann, omdat de parenteel behoorlijk uitgebreid is. 
(TB)

 Ї Willeke Molema-Smitshoek en Piet Molema: Het ge-
slacht Smitshoek in de Hoeksche Waard met de oor-
sprong op het eiland IJsselmonde. Uitgave in eigen be-
heer 2017, 383 p.; ill.; index; www.familiemolema.nl.

De familie Smitshoek heeft haar oorsprong op het eiland IJs-
selmuiden en de bewezen oudste generatie vangt aan met 

Arie Hendriks Smits-
hoek, geboren rond 1637 
en boer in Sint Anthonie-
polder. Hij is volgens de 
auteurs de stamvader 
van alle ‘Smitshoeken’ in 
Nederland. Gedurende 
een periode van ruim 25 
jaar zijn talloze archie-
ven bezocht en bronnen 
geraadpleegd met als 
resultaat een mooi uit-
gewerkte genealogie, 
die rijkelijk is voorzien 
van (vooral) familiefo-
to’s. Het geheel is veel 

meer dan een opsomming van gegevens uit de DTB-boeken 
want van veel leden van het geslacht zijn allerlei wetenswaar-
digheden beschreven. Daarbij is ook aandacht besteed aan 
de historie van de dorpen en streken waar veel Smitshoeken 
hebben gewoond. Terecht is een afzonderlijk hoofdstuk ge-
wijd aan de watersnoodramp van 1 februari 1953 en hebben 
de herinneringen van een aantal Smitshoeken in het boek een 
plaats gekregen. Deze goed verzorgde uitgave is een mooi na-
slagwerk voor de vele nazaten van de stamvader Arie Hendrik 
Smitshoek. (TB)

 Ї Fred van der Zwan: Seeliglich in seinem Sessel ent-
schlaffen, Rouwborden (epitafen) en hun rijkdom in he-
raldiek en genealogie. Uitgave in eigen beheer, 20 pagi-
na’s; ill.; geen index.

Dit betreft een bundel van plastic insteekbladen, waarin fo-
to’s en beschrijvingen van rouwborden (epitafen) van een aan-

tal voorouders van de 
heer van der Zwan zijn 
verzameld. Deze bundel 
is een aanvulling op het 
(mede door de heer van 
der Zwan samengestel-
de) boek ‘Van Aken naar 
Scheveningen’. Met deze 
bundel van foto’s en be-
schrijvingen toont de au-
teur aan dat rouwborden 
in kerken een belangrijke 
bron voor genealogen 
kunnen zijn. (TB)
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Tijdschriften
Enkele gebruikte afkortingen: 
aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)
jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
verv. = vervolg.

.Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de 
Dienst Bestellingen, p/a Postbus 50, 3980CB Bunnik, of per e-mail via  
info@ngv.nl (onder vermelding van de volledige referentie). De aan-
maak van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijd-
schriften worden niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het team 
Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, 
Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië) en  
Rob Dix (Nederland, Scandinavië en coördinator).

Nederland
Alkmadders, jg. 35, 2017 
nr. 139. S. Bouwmeester: 
Grote gezinnen: tien of 
meer kinderen; D. van 
der Meer: De heren van 
het Oranjecomité Julia-
na; A. Bakker: De Oude 
Kooi: van eendenkooi tot 
recreatieterrein [Rochat, 
Schuijn, van Dijcksloot]; 
J. van der Meer: De Ge-
rardusschool, een begrip 
in Oude Wetering.

Amstel Mare, jg. 28, 2017 nr. 106. A. Stuivenberg: Een Lied 
voor juffrouw Viet – Huldeblijken en Heilwenschen aan de 
Hand naar Leiden [25-j. jubileum onderwijzeres Geertje Viet, 
1928, (1873-1958)]; J.-J. Mellegers: Interview met Ella van de 
Ven [*1945, kunstenares]; M. van Munster: Rembrandt in Am-
stelveen, als kunstenaar in de landschapstraditie; M. van 
Munster: Toon de Haas en Amstelveen [(1929-2015), kunst-
schilder].

Amstelodamum, jg. 104, 2017-4. H. Verhoef: De Oosterkerk 
[bouwgeschiedenis]; J. Bank, F. Heemskerk: Minister Jan 
Heemskerk en de bouw van het Rijksmuseum [1818-1897, exm. 
J.J. Stuart; historie tot standkoming en politiek tijdsbeeld]; De 
onbekende jaren van de Amsterdamse kunstenaarsvereni-
ging Sint Lucas onderzocht: 1885-1908.

Arent thoe Boecop, 2017 nr. 106. Themanummer En de zee 
was niet meer [gevolgen afsluiting en droogmaking Zuider-
zee; families Jansen 1786-2002, Hopman 1883-1967].

De Aschpotter, jg. 21, 2017 nr. 41. A. van der Geest: Sassemse 
Bilkerts [de stamouders van de Friese Wassenaars/Bonte-
man waren gegoed in Sassenheim, 15e eeuw]; P. Langeveld: 
Linnenbedrijvigheid in Sassenheim [Room, Poelgeest, Me-
demblik]; 

De Baron [Hist. Kring Kesteren e.o.], jg. 1, 2017-1. Nieuw. C. 
van Esterik: Portret Dits van Beusichem-van Ossenbruggen 

[*1939; de kunst van het 
etaleren]; S. Veldkamp: 
Stoomgemalen, heiligen 
en de eerste weerman 
[Kruik (Cruquius)]; K. van 
den Berg: Onverwachte 
gebeurtenis op Huize 
Kortenhoeve in Eck en 
Wiel [doodgeboren on-
wettig kind 1845; Ma-
ters, Verbrugh, Vonk]; 
Kwartierstaat van Frans 
van Lavieren [* 1904; 31 
kwn., Pannekoek, van 
den Hof, van Lent].

Bie ‘t Schildt [Siddeburen e.o.], jg. 17, 2017-2. R. van Eerden: 
Gemeente Slochteren in vogelvlucht 1808-2018; Wapen Mid-
den-Groningen [4 gemeentewapens]; J. Steenhuizen: Tivoli 
Siddeburen, deel II [werkverschaffingsproject; Por, Niewold, 
Finkensieper]; G. Renkema: Honderd jaar Sociëteit Vriend-
schap in Slochteren en omgeving; R. van Eerden: Stormvloe-
den in het verre verleden, 1164-1290.

Bolswards Historie, jg. 7, 2017 nr. 13. Themanummer Onder-
wijs in Bolsward. J. Keuvelaar: Onderwijs in Bolsward in vroe-
ger jaren [1606-1787; algemene aspecten]; P. Mulder: 1x2=2, 
2x2=4, een indruk van de oude school...; J.J. Sangers: Nijenho-
ve van naaicursus tot lerarenopleiding 1931-1987; B. Jansen: 
Mooie gedachten bij vrachten hooi [hooihandel en -schippers 
18e eeuw; naamlijst; handelsdynastie Coopmans]; C. Greida-
nus, J. van der Kils: Bouwhistorisch onderzoek stadhuis (2).

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 22, 2017-2. In-
terview met C.J. Hameeteman te Middelharnis [oprichter ge-
nealogisch centrum]; Een erfenis met haken en ogen [van Pie-
ternella Kole overleden Goedereede 1771, geen naaste familie 
maar wel veel geld en goederen; Sandifort, Kouwelaar, Moe-
laart]; Een vreemde akte: let op de Babs [onwettige vervan-
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ging ambtenaar van de BS; list en bedrog; Ooms x Dingemans, 
Bastian, Arends, de Groot]; Kwartierstaat Maatje Koese 
[bestuurslid; 31 kwn.; Rijnbrand, Groenendijk, Oostenbrugge, 
Heerschap].

Gen. [CBG], jg. 23, 2017-3. In memoriam Nico Plomp [bekend 
genealoog en oud-conservator/plv. directeur CBG, overleden 

4 juli] en Peter Christi-
aans [groot kenner van 
Indische genealogie 
en bibliothecaris CBG, 
overleden 15 juli]; S. Rein-
ders: Interview met Job 
Cohen [deelnemer aan 
Verborgen Verleden]; 
K. van Loon: In dienst 
van het Hof [Konin-
klijke Verzamelingen; 
p e r s o n e e l s g e g e ve n s 
gedigitaliseerd en onli-
ne beschikbaar]; J. Dek-
ker: Knoeten in het land 

[Noorse immigranten in de Republiek]; E. Bleeker: Rondlopen 
in je familiegeschiedenis: Marianna Jans; L. Wessels: Voorou-
ders in de schoolbanken [onderwijsgeschiedenis]; H. Uil: Op 
weg naar het land der letteren [sociale geschiedenis, onder-
wijs]; L. Mulder: Een Duitse prins in Leiden [Karel Lodewijk van 
de Palts en zijn gouverneur Wolrad von Plessen]; M. de Natris: 
De dagen van Roos van Elk en juffrouw Jeanne [(1852-1872), 
uit Batavia; beeldverhaal]; R. de Neve: De kleine soldaten van 
Gombong [militaire pupillenschool in Ned.-Indië 1847-1912]; 
M. Joosten: Terug in de schoolbanken met Wim Daniëls [neer-
landicus, bekend van radio, TV en als auteur]; G. van Breugel: 
De zalmen van Wilhelmina Glummer [Overleden voor 1658, 
rouwbord, heraldiek; Panthaleon van Eck]; J. Verkleij: De twee 
gezinnen van Meijer van Praag [bigamist; Kormalijnslijper, 
Schijvenschuurder].

Genealogisch Erfgoed Magazin [GEM], jg. 25, 2017-4. J.W. Ko-
ten: Pijnbestrijding in vroeger tijden; J.D. Wassenaar: De Van 
Haersma Buma’s en Sudwest-Fryslan; Kadastrale gegevens 
met Archiefviewer in Nationaal Archief te bekijken; A.H.G. 
Verouden: Het voorgeslacht van de familie Berkenbosch in 
Weststellingwerf [16 gen., ca. 1570-2010; Buitendorp, Wolters, 
Kroondijk, Lemstra]; H.M. Lups: Beroepen van vroeger [wa-
genlichter-xylograaf]; A.P. Intveld: Scheepsemblemen van na-
oorlogse marineschepen vernoemd naar gedecoreerde mari-
nemensen (3): Staverman; Wapenregister [Rota Rago, van der 
Heide, Kuijper, van Dijk, Wouters, Schiffelers, van Emmerloot, 
Ouderling]; D. Kranen: Censuur of terecht verzet tegen dwa-
lingen? [de leer van Pontiaan van Hattem (1641-1706); Jans, 
Woutelaers, Verschoor].

Gens Germana, jg. 43, 2017-2. J. Kaldenbach: Twee akten uit 
het zeventiende-eeuwse Bremen [van Banchem, Wijnberg, 

Erpenbeecq, van der Groe]; F. van der Zwan: Rouwborden (epi-
tafen) en hun belang [Baumann, Breitschwert, Brenz]; M. Spru-
te: Das Alltagsleben der Bauern (1) [Muurman uit Alfhausen, 
auteur W. Hasemann met voorbeelden uit het kerspel Bram-
sche].
 Idem, 2017-3. H.D.J. Krikke: Twee voorouders Nickel waren 
papiermaker [uit Hagen (D), stamreeks 5 gen., 1671-1913; 3 gen. 

Vorster, 1690-1834, uit 
Langenberg en Hagen]; Y. 
Jansen-Linse: Lidmaten 
Evangelisch Lutherse ge-
meente Utrecht [tiental-
len namen met bijzonder-
heden]; M. Sprute: Das 
Alltagsleben der Bauern, 
teil 2 [verv.]; Boekbe-
spreking: Adelsarchive in 
Westfalen.

‘s-Gravendeel, jg. 23, 2017-4. A. Visser: Smid [herinneringen 
aan opleiding en beroepsleven van smeden; G. van Santen: Het 
liefst boer [herinneringen; Schelling, Duijzer]; H. Aardoom: Het 
grijze gebied? [de ene verbanning is de andere niet, verschil in 
werking, 1781-1785; Snijders]; J. Mol: Scheepvaart en de haven 
[losse notities]; H. Aardoom: Het veer Wieldrecht-’s-Graven-
deel; J. Visser: Werkgroep genealogie [portretten van der Gies-
sen-Jansen van Oyenbrugge, ca. 1866].

Heemtijdingen [Linschoten e.o.], jg. 53, 2017-3. A.M. van Har-
ten: Vergeten inkwartiering in Kamerik [mei 1940]; H. Knijff: 
Verdwenen winkels: Dorpstraat in Linschoten [Venne Court, 
Gersie, van Barneveld, Knijff, Soede, van Eijk]; N. de Kort: Ge-
sproken levensgeschiedenis – ooggetuigen van de verleden 
tijd [algemeen verhaal, oproep].

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 33, 2017-4. I. Westdorp: De 
bouw van Trompenburh [verv.]; J. Hendriks: De Paalwoning 
[atelier van Geesje Mesdag-van Calcar (1850-1936), schil-
deres]; G. van Rijn-Luijer: Van huizen gesproken [Cannebur-
gerweg 63 te Ankeveen; Voorbeytel, van Lennep, Otten, van 
Buuren].

Historisch Purmerend, 2017 nr. 46. Kaasmarkt stedelijk hart 
van Purmerend; S. Bessling: Geschiedschrijving van Purme-
rend voor 1800 [Louwen, Soeteboom, Baars, van Ruijtenburg, 
van Neck, Overlander]; R. Luiks: Meester Wim Appel [herin-
neringen]; J. Otsen: Het Galgenveld en de doodstraf in Pur-
merend [Lap, Schooneberg]; B. Vlak-Mol: Theo Ettema, een 
gevierd musicus [(1906-1991), herinneringen]; D. & N. Blokker: 
Piet Blokker in boter en Weesper-Kluit-margarine; J. Otsen: 
De afbraak van Slot Purmerstein [van Ruijtenburg, Sonk]; T. 
Bouws: ‘Mijn vaders klomp is m’n scheepje’; Y. van den Besten: 
Drukkerij Rijser, 3 generaties, panden en druktechnieken [ge-
schiedenis familiebedrijf]; V. Konijn-Rijser: Mijn verhaal [Rijser, 
Bolleman].
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Historisch Weesp, 2017-3. E. Pouwels: Schotse doedelzakspe-
lers namen Weesp in [1953]; C. Pfeiffer: Hout bestellen, HUBO 
bellen [bedrijfsgeschiedenis; sedert 1972; Meulenkamp]; F. 
Blüm: Een kijkje in de toren van de Laurentiuskerk; Swalen 
door Driemond [fotoboek]; H.J. Over de Linden: Ontboeze-
mingen van een burgemeester [van 1975-1986]; J. Vree: Kerk-
meesters, klokken en de bank van lening [uit het archief van 
de kerkmeesters, rond 1800].

Historische Kring Eemnes, jg. 39, 2017-3. H. van Hees e.a.: 
Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen [met 2 geneagram-
men, 7 gen.; Rijken, Hilhorst van Eijden, Ruijter, van de Kuijn-
der, Houthuijsen]; H. van Hees: Erfgooiers in Eemnes [Makker, 
van Eijden, Luijf]; Eemnesser merklappen [met genealogische 
gegevens]; R. van der Schaaf: Waarom de namen Eemnes-Bin-
nen en -Buiten? [historische verklaring]; P. Springer: Jan Delf-
gou [interview met vrijwilliger]; J. Groeneveld: Eemnes van 
2000 naar 9000 inwoners (1938-2016) [met namen op ‘dui-
zendste’ inwoners].

Historische Kring Ursem, jg. 37, 2017. N. Mulder: Café De Rode 
Leeuw [Mak, Nap, Waal, Duivis, Pater, van Baar]; P. Nan: Sme-
derij het Hof op het buurtschap Rustenburgin Ursem [oudste 
vermelding 1610; Smit, Ter Brugge,Veldboer, Schoon, Bakker, 
Heerding, Walch, Voorman].

Historische Vereniging Rijswijk, Jaarboek 2017. N. de Weijer: 
Postdienstverlening ‘ten huize van een vertrouwd winke-

lier’ [sigarenmagazijn 
‘t Hoen, sinds 1920]; W. 
Dammers: Firma Boone 
[in groente & fruit, 1927-
2013]; W. Dammers: 
Loodgietersbedrijf J. 
Bode; J. Nieuwmans: 
Mijn Rijswijkse oorlogs-
ervaringen [Katholiek 
Actiecomité; Duijve-
stijn, van der Geest]; 
R.A. van der Spiegel: Jan 
de Ridder, persoon van 
Rijswijk [historie kerk en 
tienden 1267-1524; een 
‘persoon’ was een niet 

residerende pastoor; 5 gen. De Ridder (niet aaneengesloten), 
1316-1369]; R. Poortier: Beeldenstorm ging Rijswijk groten-
deels voorbij (1566); W. van der Ende: Roomsen en Jansenis-
ten [strijd tussen reguliere en seculiere priesters en ontstaan 
schisma]; F. Holtkamp: Dertien jaar Sint-Jozefgezellen in Rijs-
wijk [voortgekomen uit het Kolpingwerk voor maatschappelij-
ke vorming]; R. Poortier: Kerken in Rijswijk na 1945; M. Thiele-
man: Rijswijk als epicentrum van (inter)nationaal volleybal; W. 
van der Ende: Honderd jaar geleden 1917 [per maand in beeld]; 
B. Tent: Het werkplan voor het graven van het Meer van Te 
Werve; F. Holtkamp: Tien pioniersjaren op ‘Huis te Lande’ [eni-

ge middelbare tuinbouwschool voor meisjes, 1907; Hingst, 
Pompe]; met index.

Holland, 2017-3. Themanummer Hollandse krijgsgevangenen 
[in de middeleeuwen, in Engeland ten tijde van de Republiek, 
van gekaapte VOC-schepen tot Franse Tijd, in WO I en II].

Hollandse parentelen vóór 1650, deel 1, 2017. Start nieuwe 
serie van de Hollandse Vereninging voor Genealogie ‘Ons 
Voorgeslacht’. A. van der Tuijn, H. van der Waag e.a.: Paren-
teel van Jacob Arentsz, smid te Schiedam [overleden tussen 
1478 en 1497, gegoed te Poortugaal; nageslacht uitgewerkt 
in 4 staken t/m de 7e generatie, vele honderden personen en 
familienamen, waaronder Van der Burch, Oudaen, den Elsen, 
van Boekenes, Polderman, Bijloo, van Koningsvelt, Fockendijk, 
Sparenburg, Oosterbaen, van Boshuijsen, van Bolversteijn, 
Semelaer, Ramp en van der Goes. Net zoals bij de Utrechtse 
parentelen vóór 1650 is ook dit deel uitstekend gedocumen-
teerd en voorzien van bronnen en annotaties en uiteraard een 
index].

De Kleine Meijerij, jg. 68, 2017-3. R. van Nooijen: Adrianus (Ja-
nus) van Haren 1874-1938, veldwachter te Esch van 17 april 
1909 tot circa 1935 [historisch overzicht van zijn loopbaan 
en familie; van Schaijk, van Nooijen]; W. de Bakker: Een mid-
deleeuwse put uit de Oisterwijkse Kerkstraat, gevonden in 
1953; A. van Dorp: Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1918, 
15. Moergestel (3) [verv.; van Puijenbroek, Smits, Bot, Klomp]; 
W. de Bakker, J. Franken: Mariken van Oisterwijk, alias Maria 
van Hout [(ca. 1475-1547), de spirituele weg van een geestelijk 
maagd].

Kringblad [Bemmel], jg. 27, 2017-3. P. Oostervink: Het kasteel 
en de kerk te Ressen (1) [van Lynden, van Welderen, van Olst]; 
R. Haegens: ‘Zwijgen is zilver, praten is goud’ [houtbedrijf van 
‘t Hullenaar, familie afkomstig uit Vierlingsbeek ca. 1610; 
kwst. 31 kwn., –, Roelofs, Graven, van Aalten]; H. Teunissen: 
Ressen en Lingewaard in het licht van 500 jaar Reformatie; 
R. Haegens: Café’s in Ressen [Derksen, Lamers, van Gelder, 
Ederveen, van Beek, van Eck]; E. Damen: De Vlucht [evacuatie 
Bemmel 1944/45]; A. van Oijen: Informatie over onze oorlogs-
doden [WO II en Ned. Indië; lijst met data 27 pers.]; A. Stuart: 
Van Huus Uut (11) [verv.; nieuws uit mei 1949].

De Kroniek [Graft-De Rijp e.o.], jg. 34, 2017-4. F. Hoek: 300 jaar 
Adriaan Reland [1676-1718, hoogleraar Oosterse talen, oriën-
talist, theoloog, Neolatijns dichter en cartograaf; exm. Prins, 
Watson, Oosterland, van Hoolwerff, Teelinck, de Maurois]; F. 
Hoek: Tegelwijsheid [tableau uit oude bakkerij; Vermeer, van 
Ark]; E. Berkhout: Janus Schrama, brugwachter van de Koger-
polder [interview]; E. Berkhout: Foute kranten [perszuivering]; 
F. Hoek: 500 Jaar Luther [historie, toegespitst op De Rijp].

Kroniek [Stad en Lande], jg. 42, 2017. A.P. van Vliet: Maximili-
aan van Bourgondië en de visserij van Brouwershaven (1544) 
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[regelgeving tussen oorlog en vrede]; M. van den Broeke: Hof-
steden en buitenplaatsen op Duiveland 1600-1750 [algemene 
ontwikkeling, de Visscher-Romankaart; Goltzius, Pous, Hof-
fer, de Jonge, Stavenisse, Rollandt, Pipelinck]; A. le Cocq: ‘Mis-
lukt en toch gelukt’ [leven en werk Ds. J. Helder te Zierikzee 
(1839-1933]; H. Uil: ‘De zaak Vollgraff’ [rumoer rond leraren aan 
de HBS te Zierikzee 1905/06]; C. Prince: Britse bommen tref-
fen Zierikzee [1917]; A.J. Rotte: Brood dankzij snoeihout... [his-
torie bakkersambacht op het platteland van Zeeland, 19e-20e 
eeuw]; J. Steenhof de Jong, W. de Vrieze: Oorlogsslachtoffers 
van Schouwen-Duiveland [door gijzelingen, zeemijnen, ge-
vechten en beschietingen].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 19, 2017-4. W. van Zijderveld: De 
Reformatie in Lexmond en Hei- en Boeicop [1566; beschrij-
ving overgang; van Brederode, van der Walle, Engelberti, van 
Hoorn]; M. Wittebol: Een eeuw algemeen kiesrecht.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 45, 2017-3. A.S.M. 
Patelski: Armand Cremers, ‘ne koejong vaan Mestreech [voor-

zitter LGOG; functies en 
familie; afstammeling 
van Karel de Grote en 
daardoor verwant aan 
vele bekende Limbur-
gers (politici, kunste-
naars, sporters etc.); 
geneagram met Roger 
van Boxtel, Tom Dumou-
lin en Willy Brokamp; 
met kwst. 31 kwn., –, Bol-
len, Kerpen, Janssen]; 
M.-L. Geuns-Schroeten: 
De opmerkelijke band 
tussen Weerter kunste-
naars [19e eeuw; genea-

logie 3 gen. de Cost/de Caes, Janse]; F. Gerards: De afstam-
mingswaan van mr.dr. Frans Jacobus Leufkens (1890-1960) 
[over ontwikkeling waanidee, illusies, adelspretenties en ge-
volgen voor het genealogisch onderzoek, kreeg uiteindelijk 
een archiefverbod en werd geschrapt als advocaat en procu-
reur; met stamreeks van 11 gen. opgesteld door A.S.M. Patel-
ski]; P. Schoenmakers: Het mysterie van de dubbelganger Jan 
Pieter Arbeel opgelost? [weerwoord].

Mars et Historia, jg. 51, 2017-3. K. Schulten: De inbeslagname 
van het kunstbezit van stadhouder Willem V in 1795 [geregeld 
in het Verdrag van Den Haag 1795 tussen de Bataafse Repu-
bliek en Frankrijk]; L. Brama: Van messing baretemblemen tot 
geborduurde mouwleeuwen; D. Starink: Het bewapenings-
fonds uit de jaren 1920 en de luchtdoelartillerie (2); N. Immink: 
Astrocultuur: de cultuurgeschiedenis van de ruimtewedloop; 
R.G.A. Ros: Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster? 
Een digitale speurtocht naar hun namen en levensloop [staten 
van manschappen, project van het Waterlands archief].

Met Gansen Trou [Heusden e.o.], jg. 67, 2017-9. B. Beaard: De 
postgeschiedenis van Nieuwkuijk [Struijk, van Oerlen, van 
Melis, van Dommelen, Coppens].

Misjpoge, jg. 30, 2017-4. F. Slicht: De Geïllustreerde Joodsche 
Post [1921; historie; Frijda]; M. Maas: Samuel Rippe (1848-
1925) – Declamator [voordrachtskunstenaar, exm. Van Goch]; 
B. Voorzanger: Zeeburg (2) Amsterdamse begraafverloven 
1834-1935 [brononderzoek]; D. Metz: Blingbling op Muider-
berg [begraafplaats]; B. Schijf: Joodse Friezen en Joodse Gro-
ningers in Amsterdam [van Adelsberg, Haaxma, Leijdesdorff, 
Drukker].

De Nederlandsche Leeuw, jg. 134, 2017-2. C.A. van Burik: De 
familie Dutrieulx en de uiterwaard de Poelsweerd te Wijk bij 

Duurstede [3 gen. Du-
trieulx 1535-1648, 3 gen. 
sHeeren 1486-1608; 
Iddekinge, Gruijter, La 
Meer, Marchant, Spie-
ring van Well, Blickman, 
Schoondoncx]; P.M. 
Kernkamp: Faget. Een 
driepersoons familie in 
de zeventiende eeuw [2 
gen., ca. 1545-1668; van 
Hamburgh, van Olden-
barnevelt, van Berthem, 
van der Goes]; T. van 
Joost: Het adellijke Lim-

burgse geslacht van Goor en het Bredase regentengeslacht 
van Goor (den Oosterlingh) [13 gen., 1283-1704; Hottorf, van 
Eys, Horion, de (la) Rivière d’Aerschot, van Raesfeld, Scha-
gen, de Lannoy]; R.A. van de Spiegel: Nogmaals de herkomst 
van de Van wassenaers en de Van raephorsten en van Jacob 
burggraaf van Leiden (2) [repliek vooral over herkomst ‘Half 
Wassenaer’, de vroegste ambachtsheren van Zuidwijk, de Hol-
landse dapifer en de connectie met van Beveren].

‘t Onderschoer [Denekamp], jg. 39, 2017-3. G. Oude Elferink: 
Geschiedenis van oude erve Elferman verder ontrafeld (slot) 
[periode 1800-1840; Elferink, Eekmans]; Red.: Denekamps 
dorpshuishouding in het begin van de 18e eeuw; W. Groothuis: 
De familie Groothuis in Denekamp (2) [verv., na 1886; Splin-
ters, Hermelink]; J. Knippers: Eeuwenlang boeren op het Har-
seveld [de Thouars, Roessingh Udink, Grobbe(n), Kosters, van 
Ulzen]; G. Lutters: 500 jaar Maarten Luther en reformatie, ook 
in Denekamp [Bruggink].

Ons Voorgeslacht, jg. 72, 2017 nr. 701. L. van der Hoeven, T. van 
der Vorm: Voor het voetlicht (4): interview met Anthonius van 
der Tuijn [met stamreeks, 18 gen., 1453-heden; Boeijtgen, van 
der Marel, Arkensteijn, van der Valk]; B. de Keijzer: Rectifica-
tie de familie van Acquoy [Erckelens, Goedhart]; S.J. Lems: 
Rekening van de goederen van Vincent van Lockhorst in Oud- 
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en Nieuw-Engeland, Hillegom en Oegstgeest over 1592 [de 
Waert, van der Moelen, Burger, Koijer, Doel, van Veen, van Ha-
verenberch, van der Booch, Vleijschouder]; P. van der Hoeven: 
Heksen in het Westland [getuigenis 1570].
 Idem, 2017 nr. 702. H.M. Kuypers, G.H. Verwoerd: De vruch-
ten van Van der Vucht [beschrijft naamsovergang naar Kers-
berch/Kersbergen; 6 gen., 1546-1689; Hardebol, Versteech, 
Prins, van der Leede, de Bruin]; A.M. Ligteringen-Kat: De oor-
sprong van de Dussense van Oversteges [aanv. & corr.]; K. Sig-
mond: De oudste generaties van het geslacht van Overstege 
in Dordrecht [4 gen., 1402-1525; van Genderen, van der Graft, 
Fijck, van Almonde, van Coeveringen]; R. Brand, L. van der Hoe-
ven: Bevrijde Christenslaven anno 1670 [gevangen genomen door 
Barbarijse zeerovers; twee lijsten met 77 namen met bijzonder-
heden]; S.J. Lems: Wederdopers te Poortugaal 1573 [Valck]; P. van 
der Hoeven: Ontsnapping uit het kasteel van Hondshol [1569; 

Pieter Steffens gevangen 
genomen in opdracht van 
de Raad van Beroerten].

Idem, 2017 nr. 703. 
H.K. Nagtegaal, P. van 
der Hoeven: Het Delftse 
geslacht van der Graeff 
[6 gen., ca. 1498-1770; één 
tak drong door tot de be-
stuurlijke elite van Delft; 
met wapens en portret-
ten; Smout, van der Aa, 
van der Mije, Bosschaert, 
van Chijsbergen, van Be-
resteijn, van der Dussen, 
Pauw, Foock].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijon-
derzoek, jg. 34, 2017-3. G.J. Goorman: Groot Hulze [onjuisthe-
den in een vroeger gepubliceerde stamreeks leiden tot een 
nader onderzoek waarbij twee verschillende families Groot 
Hulze op de gelijknamige boerderij konden worden vastge-
steld]; E. Reuzel-Gerritsen: Diverse kwartierstaten Hulshof 
(1) [deelkwst. W.E.M. Reintjes e.v. G.W. Hulshof; uitlopers 
tot 11 gen.; –, Ticheloven, Schutten, Bannink]; A. Garritsen: 
Dienstweigeraars in Steenderen anno 1784 [weerspannige 
rotleden; belang Lijst van weerbare mannen]; A.C.J. Viersen: 
Hietveld te Vorden zo’n 240 jaar in de familie (2) [verv. 1859-
1897; Wilbrenninck, Memelink, Bloemendaal, Wagenvoort]; 
J.A. Bakker-ten Have: Parenteel van Derk Peters Klein Men-
sink (1) [(ca. 1650-1718), uit Almen, 3 gen.; Groot Boevinck, 
Wilsink, Voordermans, Meutstege, Hulshof, Springop, op 
de Haar, Pekkeriet, Oltvoort]; G.J. Goorman: Wie is Albert 
Krukkeland? Een 18e eeuwse puzzel opgelost [belangrijke 
correctie op foutieve publicaties op internet; er zijn twee 
biologisch niet verwante Albert Krukkeland’s aantoonbaar 
op het erve Kruckeland onder Epse]; G. Luiting: Veediefstal-
len [Stemerdink, Kavenstee/Kaevers; doodstraf]; G. Luiting: 
Inventaris Rhestap [erf onder Dinxperlo; inventaris wegens 

overlijden 1601; Lueken]; Hoofdbewoners Ni-j Ormel in De 
Heurne.

Oud-Castricum, 2017 nr. 40. H. Boot: Castricum en Bakkum 
in 1967 [de woelige jaren; van maand tot maand beschreven]; 

Oud-Castricum 50 jaar 
in beeld; D. van Deelen: 
Een oude schelpenvisser 
vertelt [van den Berg, 
Heeck]; N. Kaan: Per-
spectief vijftig jaar [his-
torie schildersclub]; N. 
Kaan: Een zomerhuisje 
in de duinen [Lub, Bies-
terbos, Warink]; D. van 
Lier: Antonius, eens een 
tijdelijk tehuis voor stad-
se ‘bleekneusjes’ [his-
torie]; N. Kaan: De boog 
van Thorbecke [aanleg 

spoorlijn met merkwaardige boog om Castricum]; S. Zuurbier: 
De Oosterbuurt omstreeks 1830 [huizen bewoners, met kaar-
ten en foto’s; Schotvanger, Dubbeling, Kuijs, Piepers, Dekker, 
Glorie, Melker, en vele anderen]; A. van Gemert: Zijtje Recht-
ops bezittingen aan de Breedeweg bij haar overlijden in 1798 
[staat en inventaris van goederen; de Graaf, Schavemaker]; P. 
Blom: De renovatie van de boerderij van Glorie; H. Boot: Een 
eeuw schildersbedrijf Weda [historie familiebedrijf; Bosma, 
van Eijk, Kloes]; S. Zuurbier: De bewoners aan de Breedeweg 
(noordzijde) [Poel, Tromp, Hollenberg, Duijn]; S. Zuurbier: De 
Castricumse familie... Tromp [stamboom 8 gen., ca. 1675-2008; 
naamsverklaring; IJpelaan, Keesom, Somer, Hooijboer, Entis].

Oud-Scherpenzeel, jg. 29, 2017-3. Themanummer Scherpenze-
lers in Nederlans-Indië [historische achtergrond, Bersiaptijd, 
oorlogsvrijwilligers, dienstplichtigen, politionele acties; van 
Veldhuizen, van Schaik, Gerritsen, van de Voren, Kemp, van 
Setten, Lansing en vele anderen].

Overkwartier van Gelre, jaarboek 5, 2017. Tweetalig jaarboek. 
M.-L. Posten: Die Pest – eine ‘Geisel Gottes’ [prima overzicht, 
ziekteverloop, Jodenprogroms, ziekenverzorging, pesthuis in 
Xanten, Schutzbrief; rattenvangers]; H. Huijs: Over de doden 
niets dan goeds [onderzoek naar 19e eeuwse doodprentjes 
uit Noord- en Midden-Limburg; doodsprentjes, bidprentjes, 
kerkhofsprentjes, heiligenprentjes, aflaatprentjes, portret-
prentjes; met veel afbeeldingen]; U. Durchgraf: Ein Lehrer in 
Kevelaer – Christian Busch und seine Familie [(1807-1890), 6 
gen., 1749-2010; exm. Häuser, x Petit; Krickelberg; Anthons, 
Morschheuser]; W. Poell: Petrus Polenius ex Wachtendonk 
(1595-1667) [Poell; portret; oorlogsperikelen; Cistercienser; J. 
Merlo Horstius; abdij Camp; Jongelinus].

n Sliepsteen, jg. 33, 2017 nr. 131. Ondernemende jongens van 
Sanders uit Denekamp smeden toekomstplannen in En-
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schede [ondernemers, 
smeden; sinds 1675 in 
Denekamp aantoonbaar, 
sinds 1868 in Ensche-
de; historie focust op 
familiesmederij en op 
bakkerij/supermarkt-
keten; dochters huwen 
Abeln, Tönis, Smulders 
en Holst]; George en Wil-
lem Abeln: succesvolle 
manufacturiers; Op- en 
ondergang van de firma 
Tönis, een gerenommerd 

aannemersbedrijf [ook een familiebedrijf; in 1940 ten onder 
gegaan in de crisesjaren en door escapades vennoot]; De 
Twentsche Stoomsteenfabriek van Smulders en Mulder [af-
komstig uit Tilburg, in 1897 in Enschede]; Drogist Holst houdt 
niet van stilzitten [familie uit Losser, in 1883 naar Enschede, 
naast drogisterij handel in glas, glas-in-lood, verf, optiek]; 
Was het bombardement van Enschede op 22 februari wel een 
vergissing? [de ‘vergissingsbombardementen’ van Nijmegen, 
Arnhem, Deventer en Enschede zijn hoogstwaarschijnlijk 
doelbewust door Amerikanen uitgevoerd om de geallieerde 
opmars te vergemakkelijken].

De Spuije [de Bevelanden], jg. 2017 nr. 102. J. de Ruiter: De te-
loorgang van de vishuizen op Zuid-Beveland [historie 17e-19e 
eeuw; de Boot, Oom, Versee, Panneboeter]; J. de Jonge: 100 
jaar Nederlandse onafhankelijkheid 1813-1913 [overzicht vie-
ringen]; H. van Rees: Emile Boonman over de St. Gerardus Ma-
jellaschool in Kwadendamme [interview; historie 1916-1975]; 
F. van der Jeught: Scheepsverkopingen in Mechelen van ver-
kopers uit Zuid-Beveland in de zestiende eeuw [historische 
achtergrond van deze relatie; Mesure, de Peyster, Bode, van 
den Stocke, van Everslaghe, de Gortter, Clenairts, de Ayala]; 
N. van Dinther: Emelisse en Hamerstede, twee verdronken 
dorpen op Noord-Beveland [kaarten en historie, kapittels, 
tienden; Duvenee, de Baenst, van Arckestyn, Nous, Hille, Rey-
gersberch, van der Lisse, van Hamerstede].

Stad & Ambt [Almelo], jg. 25, 2017-4. H. Holtmann: Amoureu-
ze verwikkelingen [van Rechteren Limpurg tot Rechteren x 
1824 von Massow]; G. Brouwer: Stank, zorgen en ziekelijk zorg 
[beschrijving plaatselijke hygiënische wantoestanden in 1785 
door stadsarts Heppe]; H. Krol: Slaperige jaren [verv. histo-
rie tennisvereniging Luctor]; P. van der Hout: Binnenstad van 
Almelo echt in beweging [transformatie]; J. Nijhoff: Mijn MU-
LO-periode 1958-1967 [herinneringen].

Stad en lande [Schouwen-Duiveland], jg. 54, 2017 nr. 150. I. van 
den Broek: Verborgen geluk. Vier eeuwen vriendschap op pa-
pier [poëziealbums; van der Poort, Septer, van de Velde]; Boek 
over collaboratie op Schouwen-Duiveland; J. de Jonge: De 
nonnen van de Cornelia [Liefdehuis van de Franciscanessen 

1877, voorgeschiedenis 15e eeuw]; P. Noordermeer: ‘Turbulen-
te tijden’. Onthullingen uit het Zierikzeese weeskamerarchief.

De Stamboom [Alblasserwaard], jg. 19, 2017-4. K. Blokland: 
Vervolg genealogie van Cornelis Jansz Langerman [vanaf gen. 
V-VIb, 1797-1907; Muis, Muilwijk, van der Weijden]; Aanvullin-
gen op stamreeks Prins en kwartierstaat van Tilborg; Vervolg 
kwartierstaat van Arie van Tilborg [kwn. 1350-1825; Sneep, 
Reijerkerk, Schrijver, Hamoen, Kersbergen, Sterrenburg, 
Jerasmus, van de Werken].

De Stelling [Weststellingwerf e.o.], jg. 36, 2017 nr. 142. Griet-
mannen en burgemeesters; H. Deems: Aanleg straatweg van 
Leeuwarden – Zwolle; G. Bakker: Nakomelingen van Klaas R. 
Bakker (1796-1848) (1) [Elzinga, Wijnsma, Kuperus]; L. Nijholt: 
Jantje Alberts Bovenkamp (1818-1854) een kort maar tragisch 
leven [Vrind, Pegman, Klarenbeek (uit Maarssen); verhaal met 
overspel, bigamie, ‘onteerende’ straffen die grondslag vor-
men voor echtscheiding, een lange lijst met veroordelingen 
door de krijgsraad voor Hendrik Pegman, verblijf in Veenhui-
zen en Ommerschans]; G. Lantinga: Van grietmanshuis tot 
nutsgebouw [van Baerdt, Cleyenburg]; H. Deems: Twee wees-
zusjes uit Rotterdam geplaatst in de Maatschappij van Wel-
dadigheid [uitbesteding en verplegingsbezoeken; Hoppen-
brouwer].
 Idem, jg. 37, 2018 nr. 143. I. Naafs-Loman, G. Lantinga: 1517-
2017, 500 jaar grietmannen en burgemeesters van Weststel-
lingwerf [complete lijst, met data en biografische bijzonder-
heden; o.a. Idsaerda, Lycklama à Nijeholt, van Haren].

Terra Westerwolda, jg. 6, 2017-3. G. Volders: Westerwolde 
terug van weg geweest [historisch overzicht n.a.v. de fusie 

van Bellingwedde en 
Vlagtwedde tot (op-
nieuw) Westerwolde; D. 
Kome: Tonnis Post. Foto-
graaf van de vooruitgang 
(1); H. ter Heijden: Nu en 
later is er hoop. Dichter 
Kees Stip (1) [1913-2001]; 
J.S.A. Huizing: De kerk 
van Vriescheloo [300 
jaar oud; Eggens]; H. 
ter Heijden: Bert Vee-
man: plattelandsdok-
ter, natuurbeschermer, 
fotograaf [interview]; 
Het portret van [Mig-

chels-Kaskens]; J. Abbes: 500 jaar Reformatie [schets van de 
regio]; J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde 
(12) [akten uit rechterlijk archief, 1668-1670].

Uitgelicht [NH-archief], 2017 nr. 9. A. de Bruin: Pareltjes [album 
met kabinetfoto’s van de landmeters van 54 kadasterkanto-
ren, 1807-1883]; E. Sengers: Joannes Aengenent, een meele-
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vende, sociaal voelende bisschop [1873-1935; biografie]; W. de 
Wagt: Topstuk [een loper van 16 trajectkaarten langs de bui-
tenplaatsen aan de Herenweg; landmeter Dirk Klinkenberg 
(1709-1799)].

Van ‘t Erf van Ermel, 2017 nr. 84. J. de Kroon: Boerderijen op 
Veldwijk (5) [Chevallier, de Mots]; D. van Wijngaarden: Hele-
maal vol, meneer? (2) [verdwenen bezinepompen; Aartsen]; H. 
Gerards: Hendrikus Brandsen en Gerritje Zoetbrood [huwelijk 
1926]; G. Hofsink: Borduurlap vol familie [merklap; van Ma-
lestein, Vliek, van Veldhuizen, van de Pol]; G. Hofsink: 125 jaar 
Leene schoenen [familiebedrijf]; Hendrikus van Spiek bij Ab 
Geitenbeek [interview]; T. Koster: Nieuwe documenten online 
[beeldbank]; P. Paulus: Het gaat om het principe... [uitvindin-
gen en meer]; G. van Loo: Een kwart eeuw Open Monumenten-
dag.

Vechtkroniek, 2017 nr. 48. M. Cluysenaer: Joop van Huisste-
de (1922-2000), beeldend kunstenaar tussen erfgoed en en 

kunst; W. van Schaik: 
Spinhoven versus Van 
Beusekom, een Loenen-
se rechtszaak in 1831 
[ontduiking monopolie 
van de (staats) Paarden-
posterij; van Maarschal-
kerwaard]; W. Mooij, W. 
van Schaik: Een bus voor 
de jagers in Nieuwersluis 
[jagers: berijders van het 
paard dat de trekschuit 
trok, bus: een fonds 
om in geval van overlij-
den van de jager of zijn 

vrouw een uitkering te geven om onder andere de begrafe-
niskosten te dekken; lijst van deelnemers aan de bus; de Ru, 
de Bruijn, Toppers, van Harlinge, van der Woert]; W. de Kruij-
ter-Zandstra, W. Mooij: Lammert de Jong, gemeenteveld-
wachter in Loenen [tussen 1920-1947; tr. Keppel; inkijkje in het 
beroepsleven en persoonlijke leven]; J. Jonker-Duynstee: Huis 
Breehoff aan de Breedstraat in Vreeland [huisgeschiedenis; 
Rendorp, van Collen, Scheffer, de Klerk, Meijers, van Rooij-
en]; M. Kennis, W. Mooij: En dan schrijven ze je naam verkeerd! 
[Teljer, directeur postkantoor Loenen; in aanstellingsbesluit 
Telger genoemd, 1850]; P. Bakker, A. de Reuver: Uit het leven 
van Piet Kok [interview]; A. Cruysheer: Galg, rad en kerkers in 
Vreeland en omstreken.

Velisena [Velsen], jg. 26, 2017. Themanummer gewijd aan de 
ruïne van Brederode in historisch perspectief [met vele af-
beeldingen].

Veluwse Geslachten, jg. 42, 2017-5. A. van Silfhout: De familie 
van Holland: de parenteel van Geurt Evertsen (2) [gen.VIs-VI-
Ibf, 1852-1940; van de Craats, Duinsbergen, Koops, Blom, 

Boon]; E. de Jonge: Er-
kenning van (Veluws) 
adelsrecht(?) [histo-
rische beschouwing]; 
Stamreeks Van Limburg 
(of van jonker tot daglo-
ner) [5 gen., ca. 1580-1817; 
van Wijck tot de Woert, 
van Wijck tot de Em-
sterhof, van Velpen, van 
Schrieken, Kreijnck, Sels]; 
G.J. Broekhuis: Kwartier-
staat Broekhuis-Moes-
bergen (2) [kwn. 64-127; 

van Bijschoten, Methorst, van den Eng, Valet, van de Mehnt, 
van Heemsbergen, Weber, van Egdom]; G.H, Klopman: Wie zijn 
de voorouders van Jan Hoegen, geb. Apeldoorn 1808 [heette 
de moeder nu Hendrika Hoegen of Riksje Hoegen? (noot red.: 
Riksje is roepnaam, Hendrika doop naam, het is daarom een 
non-probleem); fragmentarische kwst. nr. 1-55; Elzenatius, 
Westeneng/-k].

Werinon [Nederhorst den Berg e.o.], jg. 26, 2017 nr. 94. K. Jou-
stra: De geschiedenis van ‘The Golden Crown’ [dorpscafë, res-
taurant]; M. Hilberts: Ronde van Overmeer (2) [verv.; Roukens]; 
L. Houtop: Blikslager Kolman bouwde metaalwarenfabriek 
uit; G. Baar: Merwedekanaal (7); E.N.G. van Damme: De weder-
waardigheden van de laatste van der Horst, Alfer VI en zijn 
nageslacht in Varik [verv. en slot; (ca. 1440-1485), Hoekse en 
kabeljauwse twisten; van Zuylen, van Varik, Ridder, van Cam-
pen].

Van Zoys tot Soest, jg. 38, 2017-3. J. de Mos: Brievengaarders in 
Soesterberg [Moesveld, te Kolsté, Carelse]; D. van der Meulen: 

Humanitair van der Hucht-
onderwijs [historie en ach-
tergronden; Kerkhoven, 
Wijnbergen, Pen, van Mier-
op, Ortt]; R. van Hal: De kle-
ding van het Soester gilde 
door de eeuwen heen; 
H. Kuner: Rijwielhandel 
Joh. Vervat uit Soestdijk; 
T. Hartman: Straatpraat 
[Laan van Blussé van Oud 
Alblas, ritmeester]; M. 
Verlaan-van Dorresteijn: 
De Schellebellen en Paula 
van Alphen [koor; herinne-
ringen].

Zijper Historie Bladen, jg. 35, 2017-3. T. Volkers: De Zandtemer 
Klamboe (2) [verv.; brieven uit Indië tijdens politionele acties]; 
M. Neuteboom-Dieleman: Het verhaal achter de Hazepolder 
te Petten [Nicolaas Nicolai alias Grudius, Servaas de Haze].
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Afdelingsbladen
11 en 30 [Friesland], jg.22, 2017 nr. 88. A. Veldhuis: De afgrij-
selijke daad van Here Pijrs en de zoektocht naar zijn vader 
[zelfmoord 1687; Wynia, Abbas]; J. Smink: Friezen in Overijs-
sel [Siccama]; A. Vlasblom: Op zoek naar de voorouders van 
Arnoldus Fockes Eringa, ontdekking van een kwartierstaat-
virus [goede bewijsvoering waarom Focke Fockens Eringa 
en Jeltje van Teyens NIET zijn ouders kunnen zijn!; hij is ver-
moedelijk een zoon van Focke Upkes en Jetske Arents]; G. 
van der Plaats: Geneagram Lutz Jacobi/Hennie Brouwer [6 
gen., uit Smallingerland 1779-heden]; H. Woudt: Johanna de 
Vries [(1848-1901), uit een zeilmakersfamilie te Lemmer; van 
der Bijl]; S. Huitema: Kwarstaat van Rients Gratama [Sjaar-
da, Fopma, Goslenga, Steinfort, van Randen]; M. van Brenk: 
Heima/Heijma/Heyma/Heyema [stamreeks 6 gen., ca. 1680-
1898].

1340 [Rotterdam e.o.], jg. 31, 2017-2. Henk Sneevliet (1883-
1942). Vergeten in Rotterdam, maar niet in China [Marxist, 
carrière, huwt 4x; kwst.15 kwn; –, Zemel, Mackelenberg, Den-
sen]; J. van Andel: Stamboomrelevantie voor het verkrijgen 
van Spaans burgerschap [indien aantoonbaar van Sefardische 
afkomst; mogelijkheid van fraude]; J. van Andel: Vrouwelijke 
pennestreken [Margaretha Turner, Belle van Zuylen]; J. van 
Andel: Avonturiers? [webiste met namen van Spanjestrijders 
1936-1939].

Gens Propia [Kennemerland], 2017 nr. 88. J. Wagenaar: Veer-
tien generaties vrouwelijke voorouders [matrilineaire lijn 

aangevuld met histori-
sche feiten]; J. Kuijlman: 
De Stelling van Amster-
dam [verslag lezing L. de 
Jong]; H. van Felius: De 
Haarlemse held Jan Be-
mont [uit de krant, 1851: 
Engelse onderscheiding 
voor krijgsverrichtingen 
in Spanje 1805-1807; Hos, 
van den Kasteelen].

Idem, 2017-4 nr. 89. E. 
van Engeland: Ra-ra-ra 
wie ben ik, inleiding in de 
foto-recherchering; J. 
Rutte: Persoonsbewijzen 

en stamkaarten [verslag lezing]; G. Martijn: Onderduikershol 
in Exloo [Pruisscher, Klasens]; L. de Jong: Onderzoek in Belgi-
sche archieven.

Gepermeteerd [Den Bosch-Tilburg], jg. 19, 2017 nr. 75. J. Boe-
ren: Documenteer je bronnen altijd! [over het waarom en hoe]; 
M. Kruijk: Aandachtspunten bij publicatie van stamboomon-
derzoek [privacyregeling, meldingsplicht, auteursrecht, copy-
right, portretrecht.

Koggenland [Oostelijk West-Friesland], jg. 32, 2017-3. Inleiding 
op de transcriptie van de eerste paleografische tekst; B. de 
Haan-Appel: Het verhaal van de familie Kreuk (2) [WOII, TBC, 
bouwersleven]; De Ransdorper familie Bant [nakomelingen 
grootgrondbezitter Sent van Vuure (1780-1859)].

Kwartier van Nijmegen, jg. 26, 2017-4. H. Fransen: Nijme-
gen door de ogen van onze voorouders (2); Arneym, een 

stad met rechten; La-
kengilde [algemeen 
overzicht]; Kwartier-
staat Tina Coster mans 
[Breunissen, Buddingh, 
van Steenis, Heuff]; E. 
Kam: Boedeloverdracht 
[Kint, Bakker]; M. Mag-
née-Nentjes: Kasteel 
Heumen [van Groes-
beek, Craan]; Snelrecht 
honderden euro’s voor 
een fotootje [scha-
devergoedingen voor 
misbruik fotorecht]; 
Kwartierstaat van Wil-

helmina (Mien) Heidstomman [5 gen. 1766-heden].

Rijnland, jg. 23, 2018 nr. 66. Verslagen van lezingen; Veel 80- 
en 90-plussers bij de familie De Bolster [overzicht over 7 gen. 
vanaf 1725]; J. Koolloos: Twee moorden binnen één gezin [uit 
Antwerpen, 18e eeuw; Coloos, van Immerseel, van der Meij, 
Niens, Smetser].

Stichtse Heraut, jg. 29, 2017-4. Kwartierstaat Alie van 
Rooijen (1934-2012) [de Winter, Roomenburg, de Ruiter]; Y. 
Janse-Linse: Familierelatie vader-dochter over 170 jaar [Tri-
plett].

Threant, jg. 28, 2017-4. H. Sijbom: Verhaal Broer Vos [1858-
1918; veenbaas, cafehouder annex logementhouder; Snippe, 
jagt, Huizingh, Mulder]; A. Nederlof: (zonder titel!) [onderzoek 
familie Bos(ch), 19e eeuw; Kats, van der Haar].

Twente Genealogisch, jg. 33, 2017-3. A. Hottenhuis (†): De 
Nije, Grote Hofboer ziet de Kleine, Olde, Oude, Lutke Kot-
ters niet [dialectelementen in onze familienamen]; G.J. Wel-
berg: Een afwijkende naam in een Twentse familie [Kroon, 
Vosmer, Ginck, Ripperda]; H. Huiskes: Waar in Twente ston-
den de huizen van mijn voorouders? [bronnen: volkstellin-
gen, bevolkingsregister, kadaster; Huiskes]; H. Kok: Enige 
verhalen over mijn familie in de Koloniën van Weldadigheid 
[Westerveld]; M. Scholten-Sijses: Mijn familie in Twente: de 
Hemmelders [8 gen., ca. 1605-1929]; J. Oude Munnink: Een 
bijzonder dagboek van Gerhard Wilhelm Pieper [razzia in En-
schede 1944].
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Familiebladen
Afmanuscript, 2017 nr. 35. M. Afman: Gefotografeerd door de 
hoffotograaf [over daguerrotypes; von Kolkow, Hoppinga]; K. 
Afman: Sponsor in het zonnetje [hobby: fotografie]; M. Afman: 
Tijl Afman, fotograaf.

Aldfaers Erf [Schotanus], jg. 61, 2017 nr. 215. Pionier op de 
puinhopen [Jan Schotanus, directeur melkfabriek De Omme-
landen, 1952/53]; Radio-omroeppionier [Hans Schotanus à 
Steringa Idzerda]; Pioniers in de Noordoostpolder [Baarda]; 
Schotanussen om utens [inde USA]; C. de Haan: Feike, Jacob 
en Ploon [historie van 2 broers en een zus; 1907; Emigranten 
naar Brazilië; Laat Schotanus maar schuiven [pioniers met de 
kwast].
 Idem, 2017 nr. 216. Mist [boek met herinneringen die vanuit 
de mist steeds scherpere contouren krijgen; Puite]; Geef de 
pen door [korte persoonlijke impressies]; Potje stambomen 
[mogelijkheden voor onderzoek].

Alweer een Vermeer, jg. 21, 2018 nr. 42. Stamreeks en paren-
teel van Pieter Johannes Vermeer (1840-1906) [Rotterdamse 

Vermeers; 10 gen., ca. 
1585-heden; van Leeu-
wen, van Santen]; Galerij 
Vermeer [schilderijen]; 
M. Vermeer: Nader bij de 
tijd [tijdrekenkunde]; Het 
stadsautootje van Pieter 
Vermeer; Lieke Vermeer 
met dochter naar Tan-
zania [vrijwilligerswerk]; 
Jan Vermeer uit Veenen-
daal [interview; WO II]; 
Dapperheidsonderschei-
dingen; Arno Rhemrev 
wint grote prijs; Met een 
rammelbak door Europa; 

Uit het archief van Sietse Vermeer [Elspeetse Vermeers; 6 
gen., 1736-1992; van den Heuvel, van Draat, van Maanen]; Ge-
nealogisch overzicht van de Waalwijkse Vermeers [verv. en 
slot].

Andringa Staach Nijs, 2017 nr. 66. Op bezoek bij Feike & Gea 
Andringa [reclamebureau, wapen, logo’s]; diverse interviews.

De Booij Bode, jg. 13, 2017 nr. 52. M. Booy: Finland [ persoon-
lijke ervaringen met leven daar]; Fietstocht Nederland-Turkije 
(8) [verv.]; Herinneringen aan ‘t Dijkie; Biografie Jeroen Booy; 
Booy in Moskou (5).
 Idem, 2018 nr. 53. D. van der Meulen: C. Booy, ‘tandarts uit-
sluitend voor orthodontie’; Fietstocht Nederland-Turkije [slot; 
1953]; Finland [verv.]; (Bloed)verwantschap Bert en Remmie 
Booij [met geneagram 8 gen.,1685-heden, dubbele verwant-
schap; Koster, Meiboom, Seinen, Pol, Oelen]

Brunja, 2018 nr. 78. Laatste nummer. Aanvullingen en verbe-
teringen op ‘Brongers geboekt’; Uitkomsten van het DNA-on-
derzoek.

De Dobbel-Beker, jg. 47, 2017-3. Toen en nu. De koster een dag 
na de brand [een leven tussen toen (1985) en nu]; Naamgeno-
ten in ‘De Levensboom’ [tijdschrift van VVF Meetjensland]; 
Gentse families [3 gen. De Dobbelaere, 1598-1633; Schellaert, 
van de Casteele, van de Perre]; Nog over Pierre Dobbelaere, 
soldaat van Napoleon; De staat van goede van Joannes De 
Dobbele (1650) [nut van de staten van goed voor familierela-
ties; 3 gen.]; Het testament van Maria Theresia De Dobbeleer 
[1778]; De Dobbeleer in Meerbeke bij Ninove.
 Idem, 2017-4. ‘Opa bouwde kapel als eerbetoon aan zijn 
knechten’ [interview met A. Debruyne, kleinzoon van Jules 

Dobbelaer, 39 arbei-
ders gefusilleerd door 
Duitsers in Roeselare 
1914]; M. van Stappen: 
Stamboomtak Tielt met 
Kortrijkse voorouders? 
[ca. 1600-1676, 2 gen. in 
Tielt; blijken buitenpoor-
ters van Kortrijk te zijn, 
oudste vermelding 1571]; 
M. van Stappen, F. Dob-
belaer: Stoppeldijkse 
verhalen [oudste 2 gen. 
Tak 23/29/34]; F. Dob-
belaer: Stamboom nr. 73 
Tak Herne-Oetingen [9 

gen., ca. 1629-1991; Uitdenhove, Lanckmans, Vanderoost].

Door ‘n Roosje, jg. 28, 2017 nr. 57. G. & P. Olthof: De grote 
Oost-Europa trip (3).

Drudenvoet [Klapwijk], jg. 26, 2017-3. H.T. Huber: Mijn opa Hen-
drik Klapwijk [x 1909 Catharina Gloudie; herinneringen, feiten 
en fictie]; Peter Paul Klapwijk [*1962; interview]; Samen naar 
New York voor het goede doel.

De Eendenkooi, jg. 44, 2017 nr. 157. Jan van der Kooi breekt 
door in Duitsland [kunstschilder]; A. Struijk: De Carthuijser-
woning van Gabriel Pleunen [koop 1632; Valckenier, Langelaan, 
van der Heul]; Delfts stadsarchief.

De Engelenbrug, jg. 19, 2017 nr. 41. Het benedeneind in Veen-
endaal – een aanvulling; Van Engelenburgen in het nieuws; De 
schilder Antoon Markus en zijn connectie met onze familie.

Familiebulletin de Heus, jg. 31, 2017-1. Fruit uit de Betuwe [fa-
miliebedrijf]; Wouter en Truda de Heus, hedendaagse nazaten 
van de IJsselsteinse tak (2); Het Opa en Oma boek (1) [Venicz, 
Verzijl].
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Familiekrant Stam Joosten, jg. 28, 2017 nr. 111. Overlijden 
met familiegeschiedenis [Leon W.J. Joosten (1931-2017), 3 

gen.; Adolf A. Joosten 
(1917-1981) x Gerarda M. 
Valkenburg (1931-2017), 
8 gen.; Mia Spaas (1924-
2017), exm. Joosten, 6 
gen.]; Familieverhaal ‘De 
Hulsbosch’ een boerde-
rij met geschiedenis [in 
Mierlo-Hout, 1703-1912].
 Idem, 2017 nr. 112. Kwar-
tierstaat Gerda G.Th. 
Joosten (1940-2017) [15 
kwn.; van Lishout, Ber-
naerts]; Stamreeks Lies 
Broos-Joosten (1915-
2017) [uit Schinveld en 

Brunssum; 8 gen., 1698-2017]; Stamreeks Anny Mechtildis 
Joosten (1949-2017) [7 gen., 1731-2017]; Kwartierstaat Willy van 
den Rul (1944-2017) [31 kwn.; Peeters, Joosten, van de Moes-
dijk].

Familiestichting Moret, 2017 nr. 48. Betreft Elly Nauta-Moret 
Engelandvaarster; Wie is Elmira Wielhouwer?

Geslachten Drost, jg. 26, 2017-4. Emigratie na de Tweede We-
reldoorlog (2); Jan Drost met fotoschat op zolder [maakte 47 
jaar foto’s voor PEC Zwolle]; Johannes Gutenberg; Vroeger en 
Nu [grossierderij Drost uit Musselkanaal met gezinsstaat]; 
Gedrost (16).

Haselhoff Bulletin, jg. 28, 2017-2. Potdichte ziekenkamer 
[over schrijver Max Dendermonde en de zg. Oostenrijkse wo-
ningen in Haamstede]; Berends brief van het Russische front 
[Berend Hazelhoff Roelfzema; geeft volmacht in Tilsit 1812, 
met zegel; Niemeijer, Mennes]; De redding van de passagiers 
en bemanning van de H.M.T. Empire Windrush door de M.S. 
Mentor van kapitein Geert Hazelhoff [1954]; Vader en zoon 
Hazelhoff, beiden voor de rechter [1880, 1883, 1904, 1906].

Herweijer Post, dec. 2017. Herweijer en Vlaardingen. Van kui-
perij naar bakkerij;En opeens fietst daar neef Jan Herweijer; 
Herinnering van een kleinkind; Jan Herweijer gesneuveld in In-
donesië [ca. 1949/50; zoektocht].

Hoorngeschal, 2017 nr. 70. R. Hoorweg: Bericht uit Indië [1929, 
tocht vanuit Balikpapan]; C. Hoorweg-Klein: Onderwijzeres in 
Indië [een drietal benoemingen met bijzonderheden]; C. Hoor-
weg-Klein: Familie? [oplossing van ingezonden vragen].

Huberiana, jg. 33, 2018-1. Updaten van de Huberstamboom: 
het is zover! [t.b.v. uitgave in Ned. Patriciaat]; W. Poerink: Ge-
sticht Vreedenhof te Jelsum [legaat voor voortbestaan verij-
deld door executeurs-testamentair]; W. Poerink: De tabaks-

doos van Ulrich Herman Huber (1727-1767); J. Otto: Skutsjes; 
J. Otto: Flora, godin van de Lente.

Idema, jg. 49, 2017 nr. 54. Emigreren naar Canada: ‘Ik was van 
het avontuur. Ik wou wat’; I. Schout: Met lei en griffel [de Boer, 
Wijnoldy Daniëls, Westerbrink, Idema]; Gijs Idema loopt zich 
warm voor een master jazzgitaar in New York; Zuid-Afrika op 
de mountainbike; Wonen in een rijksmonument [Gorechtboer-
derij gerestaureerd; Idema, Kingma]; Idema’s in het nieuws.

De Ielstekker [Elgersma], 2017-nov. Een bijdrage van Hendrik 
en Catrijn in de studiekosten [oud studieleen uit Bolsward; in 
dit geval van Hendrik Nannes x Catrijn Epes, een rijk kinder-
loos echtpaar, 1511; Elgersma, Schilstra, Douwama, Buma]; T. & 
J. Elgersma: Perseverance for Pleasure and Profit [ervaringen 
uit Australië]; R. Elgersma: Uit de oude doos.

In hetzelfde Schu-y-ij-tje, jg. 32, 2017 nr. 123. De laatsten van 
code JY [een kleine uitgestorven tak in Groningen, dankzij 
grafstenen project toch nog 2 foto’s]; Jonathan Schuit [inter-
view; geboren in Tanzania, internationale familie]; Linda Mode 
Accessoires; Boekbespreking: Zuid-Scharwoude [familienaam 
Schuijtemaker wordt Schuijt/Schuit, sinds 1641]; Schu-y -i-ij-t-
en in het nieuws; Even op het verkeerde been gezet (2) [hiaten 
tussen dopen kinderen opgevuld doordat de vader op reis was 
voor de VOC; aanvullingen VOC voor 1700].
 Idem, 2017 nr. 124. Misdaad [diverse gevallen, zowel dader 
als slachtoffer]; Verander de wereld en begin bij jezelf... [mee-
varen met Loes]; Een trieste gebeurtenis [schippersfamilie, 
verdronken baby]; Henk en Imi [gouden bruiloft met familiege-
schiedenis]; Margaretha en haar twee mannen [complexe re-
laties uiteengerafeld; Amsterdam eerste helft 19e eeuw; van 
Rheden, de Noël, Tielkens, Leijbrink, Kiehn].

Kikkert, jg. 66, 2017-1. Stichting Hendrik Kikkert Fonds [opge-
richt 1979]; M. & A.J. Kikkert: Interview Jeanette v.d. Beek-Kik-
kert [geëmigreerd naar Hongarije].

Het Le(e)ver orgaan, jg. 35, 2017-2. B. Lever: Scandaleuze as-
pecten van Groninger Levers [bezit zakpistool, mishandelin-
gen, openbare dronkenschap e.d.]; F. Koot-Lever: Voetballer 
op Haagse speelvelden, Hendrik Philip Lever (1905-1999); H. 
Leever: Foto’s uit de oude doos, mijn jeugd in Alblasserdam.

Mededelingenblad van de Studiegroep Geslachten Drost, 
jg. 26, 2017-3. Emigratie na de tweede Wereldoorlog (1); De 
vierde cd-rom [genealogieën Drost]; Familie De Hoop [7 gen., 
1680-1990; Visser, Muurling, van Hes, Koopmans, Hoekema]; 
Schrijven wij nog wel eens met de hand?; Gedrost (15).

Memoriale [orgaan der Vidal de Saint Germain Stichting], 
2017 nr. 21. Rouwredes bij het overlijden van Aisha de Vidal de 
St. Germain en Pieter van Voorst Vader; K. de Vey Mestdagh: 
Ter herinnering Karel de Vey Mestdagh (1922-1944) [vastge-
houden in verschillende gevangenissen en martelkampen, 
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overleden in Dachau; van Doorninck, Sinnige]; Jacob Hendrik 
van Rechteren Appeltern: gouverneur van Overijssel; Karel 
& Hans van Voorst Vader-Berg en hun zoon Jasper [familiege-
schiedenis 1914-1913; in 1954 geëmigreerd naar Canada; Wes-
selman van Helmond, Greven].

Millenaers Koerier, jg. 26, 2017 nr. 63. P. Millenaar: Een Mille-
naar in Italië... [verbonden aan de Internationale School in Flo-
rence]; Martine Zoeteman, collega en familielid vertelt haar 
verhaal; voorts Engelstalige bijdragen.

Niet zo benauwd [van der Linden], 2017 nr. 60. Huizen in Alp-
hen van betekenis voor de ‘Niet zo benauwd’ stamboom; ICT 
generaties – een sprookje?; In archieven voelde ik mij veilig 
[interview met oom Aad vdL]; Glaucoom – een familieziekte?; 
Van tak tot tak [nieuwtjes].

Nieuwsbrief Aart van ’t Net, jg. 25, 2017 nr. 35. J. van de Fliert: 
Aart Jan van ‘t Net (1933-2017) [levensschets]; Dag slager [af-
scheid van klandizie]; Een bijzonder stokje [attributen leveren 
verhalen op]; Bericht uit Canada; J. van de Fliert: Oom Bram 
van Herwaarden (1917-2017) [foto’s met verhalen].

Nieuwsbrief Hettinga Stichting, 2017 nr. 33. Bijzondere ont-
hulling paneel van Hettinga [in de kerk van Langweer, waar het 
vermoedelijk omstreeks 1795 uit was verdwenen]; ‘Ik heb de 
neiging te enthousiast te zijn’ [interview met diplomaat Renée 
Jones-Bos, exm. Hettinga, nu ambassadeur in Moskou]; Boek 
kwartierstaat Sible Hettinga [(1946-2015), met tientallen be-
kende Friese families, teruggaande tot ca. 1450, 950 blz. met 
index]; Fiets Elfstedentocht; Een interessante Hettingadag 
2017 in Akkrum.

De Nijdamstra Tynge, jg. 62, 2017-1. Een jonge familievereni-
ging op zoek naar een familiewapen 1948/49; met afbeel-
ding]; Grafstenen in de St. Pieterskerk te Grouw, zilveren 
lepels en ander zilverwerk; Een toekomstbestendige Nijdam-
stra Stichting; Familile overzee (2); Bevolkingsregisters Maat-
schappij van Weldadigheid.

Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt, jg. 33, 
2017-4. Ergens tussen hemel en aarde [interview met Rony 
Bongaerts, onderhoudsmonteur (beiaard-)klokken en uurwer-
ken]; Uitbreiding stam Brustem (4) [20e eeuw].
 Idem, 2018-1. Wandeling in de Doode bemde en bezoek 
aan molens Vandenbempt te Sint-Joris-Weert; Uitbreiding 
stam Brustem (5) [slot; 1765-heden; Schoofs, Omontia, Gor-
reux, Grommen, Lux, Berebrouckx].

Uit welke Beker [Kroes], jg. 18, 2017 nr. 52. A. Oudman: De 
kerstvloed van 1717 in het Noordelijk Scheepvaart-museum; 
Nalatenschap Petrus Kroes, priester te Edam [(1792-1839), 
met stamreeks 5 gen., ca. 1657-1839]; De Cloppenburgkroniek 
(2): Frerick Croese en Christina Volkers [verv.]; Haardsteden-
geld [bron uit Drenthe; lijst Kroes’en].

Veerkamp krant, jg. 23, 2017 nr. 89. Matt Veerkamp & het pri-
vacy Referendum; 100 jaar oude brief aan broer Louis [1916, 
vanuit Putte, aan de grens (douaneman?)]; De naam Veerkamp 
als merknaam [damesmode]; Docente Marloes Veerkamp met 
vluchtelingenproject.

Vreugdeschakel, jg. 35, 2017 nr. 90. C. Steenks: Naamgenotes 
ontmoeten elkaar [toeval bij een congres]; J. Verhagen: Pie-
ter Vreugdenhil (1900-1958); red.: Een Vreugdenhil in beeld 
[Sjoerd Willem, uit Deventer, paragnost]; Plannen update 
stamboomboek.

De Wagenschouw, jg. 32, 2017 nr. 63. Maurits Karel Herman 
Wagenvoort (6); Mijn ervaring met bijen te boek gesteld (2); 
De bewoningsgeschiedenis van de Dennenkamp [boerderij 
bij kasteel de Wildenborch onder Vorden; Mellink, Boerstoel, 
Wagenvoort, Norde]; De gevangenisrekening van Jan Wagen-
voort [1770].

Wiarda Mededelingen, 2017 nr. 29. T.Y. Wiarada: Mijn trip naar 
het Joop Westerweel woud, Ramat Menashe, Israel ter ere 
van mijn vader Yme Hendrik Wiarda (1920-1993); J. Wiarda: 
Sociëtas ‘Pro Excolendo Jure Patrio’; J. Wiarda: Schaatsenrij-
derijen in Friesland [19e eeuw]. 

Verder ontvingen wij
Archievenblad, jg. 121, 2017-8 en 9.
E-data &Research, jg. 12, 2017-1.
die Haghe, jg. 127, 2017-6.
Kroniek Arent thoe Boecop, 2017 nr. 160.
De Maasgouw, jg. 136, 2017-3.
Met gansen Trou, jg. 67, 2017-10.
Nijmeegs Katern, jg. 31, 2017-4.
Oud-Dordrecht, jaarboek 2016. Themanummer Meesterlijk 
metselwerk. De Dordtse gevel (1584-1798).
Plekbord [Onsenoort], jg. 38, 2017-6 en 7.
Urker Volksleven, jg. 44, 2017-5.
Vosholkroniek [Ter Aar],jg. 34, 2017-3. G. van Pijkeren: ‘Losla-
ten, dat gaat niet meer’ [oorlogsherinneringen aan Indië].
Vrogger [voortzetting van Oud-Nijkerk], 2017-3.
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In deze rubriek Vanalles kunt u van alles verwachten wat met genealogie 
te maken heeft. Het is een wegwijzer in het digitale doolhof van websites, 
boeken, tijdschriften en regels. In deze rubriek geven we u tips, trucs 
en adressen. Vanalles is een inspiratiebron voor de genealoog. Het is 

een leidraad voor uw naspeuringen met Vanalles om uw onderzoek 
gemakkelijker te maken. En het mooiste van alles: ook uw tips, stukjes, 
trucs enz. zijn (meer dan) welkom. Kortom een rubriek over van alles. 
Geschreven door Antonia Veldhuis.

Column, websites, kranten, boeken, trucs,
weetjes, afbeeldingen, tips, pdf's, CD-roms

In de kop van deze rubriek staat het woord Column. Ik heb 
even voor u opgezocht wat de betekenis ervan is. Eén van 
de verklaringen is: regelmatige bijdrage aan een blad of tijd-
schrift met een bijzondere eigen inhoud. We gaan er maar van 
uit dat dit op het blad en op de Column slaat. Het moet pret-
tig geschreven zijn, maar men moet er ook iets van opsteken. 
In de negentiende eeuw zou men gezegd kunnen hebben dat 
deze Column ‘ter lering ende vermaeck’ moest dienen. Hoewel 
de mensen uit die tijd mogelijk niets zouden hebben begrepen 
van wat hier geschreven staat.

Vorige keer schreef ik over Nederlanders die na de Tweede 
Wereldoorlog in andere landen hun geluk probeerden te vin-
den. Omroep Max maakte er een paar uitzendingen over: ‘Ne-
derland Vaarwel’. Ze volgden het spoor van emigranten naar 
Canada, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Dit aan de 
hand van persoonlijke verhalen, foto’s en archiefbeelden. Een 
paar kreten uit de uitzendingen: ‘Ik maakte van parachutestof 
mijn trouwjurk’ en ‘we hebben het er slecht gehad’.
Een paar weetjes: 185.000 Nederlanders kwamen naar Ca-
nada, veel Indische mensen gingen direct via Nederland naar 
Amerika en in Australië zijn 300.000 mensen van Nederland-
se afkomst. De link waarop u dit kunt zien is https://www.
maxvandaag.nl/programmas/tv/vaarwel-nederland.

Verder kunt u over dit onderwerp meer lezen op de website 
https://cbg.nl (Centrum voor familiegeschiedenis). Onder 
het kopje Thema ... Emigratie staan tips over hoe u vertrok-

ken familieleden kunt opsporen. In zeven stappen wordt 
behandeld: 1. Is mijn voorouder geëmigreerd? 2. Over de 
bronnen in de vestigingslanden en 3 tot en met 7 de landen: 
Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en 
Zuid-Afrika. (zie hiervoor ook het door mij in Gens Nostra 
in november 2009 geschreven artikel ‘Digit@@l naar Ame-
rika’).

Om te zien wat er in archieven over uw onderzoek (naam) te 
vinden is kunt u kijken op de website www.archieven.nl. Door 
86 deelnemende organisaties zijn hier meer dan 54.000 ar-
chieven en collecties met ruim 181 miljoen beschrijvingen van 
archiefstukken, met hierin meer dan 83.900.000 personen 
ingevoerd (stand april 2018). Niet alleen een naam zelf wordt 
weergegeven, maar ook een korte inhoud van het document 
en in welk archief en onder welke naam en inventarisnummer 
het stuk is opgeborgen. Het origineel inzien is dus niet altijd 
nodig, maar geeft soms net iets meer info. Soms komt men in 
een archiefinventaris uitgewerkte genealogieën tegen. Het 
is hier ook mogelijk om te zoeken op trefwoorden zoals VOC, 
militairen of op een plaatsnaam.
Ik zocht onlangs op bovengenoemde website een bepaalde 
naam, maar in plaats van de verwachte treffer (waarvan ik 
zeker wist dat die bestond), kreeg ik niets. Navraag leerde 
me dat alleen archieven zijn ontsloten die van bepaalde soft-
ware gebruik maken. Het verdient dus aanbeveling ook op 
regionale sites te kijken. En dwaal eens rond op zo’n website. 
Zo had ik wel op de site van het Regionaal Archief Alkmaar  

1. Omroep Max: Nederland Vaarwel
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(www.regionaalarchiefalkmaar.nl) de begraafgegevens ge-
vonden, maar de digitaal gemaakte bestanden uit de zestien-
de eeuw, het tijdvak waar ik onderzoek naar deed, vond ik pas 
toen mijn artikel al vergevorderd was. Ze stonden onder Ver-
dieping, Transcripties. Stadsrekeningen, reisbeschrijvingen, 
kronieken, rechtspraak en resoluties zijn daar ook te vinden 
en te downloaden. Mogelijk hebben ook andere archiefinstel-
lingen dergelijke digitale bestanden beschikbaar op hun web-
site. Stuur ze mij.
‘Beperk het ronddwalen niet tot één keer. Landelijk is het di-
gitaliseren van archieven in volle gang. Dagelijks verschijnen 
er nieuwe gegevens op het internet. Daarnaast komen er 
steeds meer websites van particulieren die openbare digitale 
bestanden in verrassende samenhang tonen, zoals bijvoor-
beeld Bob Coret’. (Bron: Robyn Steensma).

Nog een website waar mogelijk ook uw voorouders te vin-
den zijn is https://archief.amsterdam/indexen. Ik zocht en 
vond er menig voorouder die zijn/haar heil in de anonimi-
teit van een grote stad, had gezocht en (soms) gevonden. 
Omdat ook de misdaad daar hoog lag, gingen er ook enige 
de criminaliteit in. Ik schreef in december 2015 al in Gens 
Nostra over via internet gevonden criminele personen die 
op de Volewijk (het galgenveld in Amsterdam) hun einde 
vonden.
Ook stadsarchief.rotterdam.nl heeft veel te bieden. U kunt 
zoeken op personen, in adresboeken, in militieregisters, nota-
riële archieven enz. 
De notariële archieven van Delft waren even verdwenen op 
diverse sites. Ik vond ze terug via zoeken op google op digi-
talearenadelft.nl/search.aspx. U kunt daar zoeken in diverse 
bestanden tussen 1246 en 1930.

Een soortgelijke webpagina als archieven.nl, die naast Ne-
derland ook toegang geeft tot het archiefmateriaal van ver-
schillende andere landen, is www.archivesportaleurope.net/
home. Dit Archieven Portaal Europa, ook wel APEx genoemd, 
is gelinkt aan Europeana en geeft toegang tot informatie 
over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen 
plus info over de archiefinstellingen. U kunt zoeken (stand 
april 2018) in 266.197.224 archiefbestanddeel beschrijvingen, 
25.160 personen en entiteiten en 6995 archiefinstellingen. U 
kunt zoekopdrachten bewaren en er is mogelijkheid tot het 
beperken van de zoekperiode, zoekgebied en archiefinstel-
ling. Hoewel APEx eerst bedoeld was om archieftoegangen 
te tonen en Europeana met name afbeeldingen van erfgoed 
weergaf, wordt er nu actief gezocht naar mogelijkheden om 
beide portalen in elkaar te schuiven. Tot het zover is, hebt u 
nog twee zoekvelden.

‘Bij openbaarheid van archieven komt de nieuwe ontwikkeling 
dat mensen steeds ouder worden. Dit betekent dat traditi-
onele openbaarheidsbeperkingen, zoals honderd jaar voor 
geboortegegevens op persoonsgegevens niet meer voldoen 
wanneer mensen na honderd jaar nog leven. Wetgeving die 
ontwikkeld wordt om de nieuwe openbaarheidsbeperking 
te regelen heeft met name gevolgen voor het internet. Daar-
naast werd op 25 mei van dit jaar de Europese wetgeving 
van kracht. Via de wet Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) wordt nog stelliger dan voorheen verboden 
bijzondere persoonsgegevens zoals ras, geloof en sexuele 
geaardheid openbaar te maken. Als dergelijke informatie niet 
uit overheidsinformatie op het internet kan worden gehaald, 
zullen de volledige bestanden waar dergelijke informatie in 
voorkomt van het internet worden gehaald. Zeker totdat de 
openbaarheidsbeperkingen specifieker kunnen worden toe-
gepast’. (Bron: Robyn Steensma). Even terzijde: vorig jaar wa-
ren er in Nederland 2225 mensen ouder dan honderd jaar.

Tips
-  In boeken geven bronvermeldingen vaak nieuwe titels, bij in-

ternet zijn dat links. Vaak linken die ook weer door. 
-  Als u een persoon niet kunt vinden, zoek dan ook eens op de 

naam van de partner en/of de ouders.
-  In (bijna) alle programma’s geeft het vraagteken (?) een hulp-

menu.
-  Gratis Nieuwsbrieven houden u op de hoogte van nieuwe be-

standen. O.a. NGV, KB, Delpher. Zie betreffende sites.

2. CBG Emigratie

3. Archivesportal
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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


