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Jubileumjaargang Gens Nostra 75 jaar
De redactie viert het jubileum met een bijzondere opzet 
voor de hele jaargang. Wij reizen kris kras door het hele 
land en zetten per nummer een regio in het zonnetje. Elke 
regio heeft een motto meegekregen, een richtinggevend 
bindmiddel. De motto’s zijn zo gekozen dat een bepaald 
kenmerk van de regio wordt gebruikt om bijzondere arti-
kelen voor het voetlicht te brengen. Enkele archieven en 
aanverwante instellingen verlenen graag hun medewer-
king aan deze opzet, zo ook in dit nummer. Met dank aan 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het 
Historisch Genootschap Crommenie.

In dit nummer is de schijnwerper gericht op Noord- en 
Zuid-Holland exclusief het Gooi, dat in nummer 6 bij 
Utrecht-Flevoland aan bod komt. Onder het motto Van 
graafschap tot economische motor worden in twee hoofd-
artikelen economische sectoren belicht waarin duizenden 
Nederlanders onder vaak moeilijke omstandigheden hun 

brood hebben verdiend. Bij de koopvaardij ligt het accent 
bij het aanreiken van bronnen en mogelijkheden voor ei-
gen onderzoek om levensverhalen in te kleuren. Bij de 
rolrederij hebben we te maken met het vergeten produc-
tieproces van zeilen maken, dat eerst in ambachtelijke 
huisvlijt tot stand kwam en na de industrialisatie in fabrie-
ken om tenslotte geheel te verdwijnen uit de Zaanstreek.
Daar omheen hebben we een tweetal verhalen waarin het 
accent ligt op arbeid en zorg. Het is goed om ook dat soort 
ervaringen met elkaar te delen.
Voor West-Friesland is gekozen voor de kwartierstaat 
van een nationale sportheld. Hoe West-Fries is hij eigen-
lijk? Ogenschijnlijk heel erg West-Fries, maar Zeeuwse 
import en twee openingen naar adel en middeleeuwen in 
Noord-Holland en de Achterhoek werpen daar een heel 
ander licht op.
De redactie wenst u veel leesplezier toe.

Bij de voorplaat:

Uitsnede uit de kaart, getiteld: NOVUS XVII INFERIORIS GERMANIÆ PROVINCIARUM TYPUS de integro multis in locis emendatus à Guliel. Blaeu, uit 
Johan Blaeus Atlas Maior ofwel J. Blaeus grooten atlas, oft, Werelt-beschryving, in welcke ‘t aertryck, de zee, en hemel, wordt vertoont en beschreven. 
Utrecht Universiteitsbibliotheek: MAG: AC 62-70 (Rariora); overgenomen met toestemming.
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AGAAT RIJKS-LEGUIJT

Een verdwenen beroep: 
de rolrederij

De Zaanstreek is beroemd geworden door zijn geïndustrialiseerde scheepsbouw in de 
zeventiende en achttiende eeuw. Hier werd de vloot voor de Verenigde Oostindische 
Compagnie gebouwd. Niet voor niets kwam tsaar Peter de Grote hier zijn licht opsteken 
voor de opbouw van een Russische vloot. Op de prachtige schilderijen uit de Gouden 
Eeuw zien we vele schepen afgebeeld met bollende zeilen die voor de wind gaan. Maar 
waar kwamen die grote zeilen vandaan?

1. Zeilschepen in de Four Days Battle, 1666, door Pieter Cornelisz van Soest. Wikipedia.
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Geen schip voer zonder zeil. Per schip was al een grote hoe-
veelheid zeildoek nodig, laat staan voor een vloot van een 
paar honderd schepen. En dan de omvang van die zeilen. Fa-
brieken bestonden nog niet en de zeilen waren te groot voor 
een weefgetouw. Hoe kwam dan de fabricage van zeildoek tot 
stand? Daarvoor duiken wij in de historie van de rolrederij en 
komen terecht in een netwerk van grondstoffen, transport en 
productie.

De rolreders ofwel fabriekeurs waren kooplieden. Zij regel-
den de toelevering van grondstoffen, die na een reeks van 
bewerkingen een goed product opleverde, namelijk zeildoek. 
De hennep bijvoorbeeld werd gekocht van de boeren op de 
Zuid-Hollandse eilanden. Vandaar regelden ze het trans-
port naar Krommenie. In het Lekgebied participeerden de 
rolreders bijvoorbeeld in overzetveren om alles ‘soepeltjes’ 
te laten verlopen. Om de hennep te vervezelen hadden ze 
beukmolens nodig. Dus kochten zij aandelen (participaties) 
in deze molens met meerdere rolreders in één molen. Dan 
hadden zij hekelaars, spinnners/sters en wevers nodig voor 
de verdere verwerking tot rollen doek, nog steeds een half 
fabricaat.
Vanaf circa 1600 tot eind negentiende eeuw  waren de Krom-
menieërs en de inwoners uit het naburige dorp Assendelft 
grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de zeildoekma-
kerij. In 1514 waren er in Assendelft ongeveer twintig ‘lindewe-
vers’ maar van een zeildoekindustrie was totaal geen sprake. 
Na de Tachtigjarige Oorlog profiteerde de Zaanstreek met 
de (zeil)scheepsbouw van de bloeiende handel in Amsterdam. 
De komst van de hennepmolens en thuisweverijen is hieraan 
te danken. Ook de aanleg van de Nauernasche Vaart in 1633 
heeft bijgedragen aan de snelle ontwikkeling van de zeildoek-
industrie in Krommenie. Het aantal inwoners groeide hier-
door van 2000 naar circa 5000 bij de overgang naar de acht-
tiende eeuw.
In de zeventiende eeuw stonden er zeventien hennepkloppers 
rondom Krommenie. De rolreders waren meestal de eigenaren. 
Vijf molens stonden in Krommeniedijk. Hennep was de grond-
stof voor de zeilindustrie. De stengels werden in de hennep-
kloppers gebeukt tot vezels. De vezels werden daarna gehe-
keld door ze over dicht bij elkaar staande pennen te trekken. 
Het was erg ongezond werk in meestal kleine schuurtjes. Ver-
volgens werden er knotten van gemaakt en de thuisspinsters 
sponnen er garen van.

In de ziedhuizen (ook van de rolreders) kookte men de ge-
beukte hennepvezels met potas tot witte vezels. Die werden 
vervolgens gedroogd op de garenwerven. De thuiswevers 
haalden deze strengen op bij de rolreders om er thuis zeil-
doek van te weven. De schering werd op de weefgetouwen 
gespannen en met een spoel werd de inslag erdoor geweven. 
Het gezegde ‘dat is schering en inslag’ voor iets dat doorlo-
pend gebeurt, stamt dus uit de weefindustrie. Een rol zeil-
doek was circa 34 meter lang en zestig centimeter breed. De 
fabricage hiervan duurde een volle week.

Algemeen wordt aangenomen dat het spinnen en weven van 
zeildoek geheel in huisvlijt in Krommenie en naaste omgeving 
werd verricht. Uit een notariële akte blijkt echter dat dit niet 
helemaal het geval is (zie kader op p. 133).
Op 8 augustus 1721 verschenen voor notaris Jacob Beets te 
Krommeniedijk de plaatselijke rolreder Willem Sijmonsz 
Duijn en David de Wit, baas van de spinbaan, dat is het spin- 
of tuchthuis, te Steenwijk in de kop van Overijssel, die met 
elkaar een contract aangaan voor tien jaar(!) voor het spin-
nen van het hennepwerk en de haul. Het contract is daar-
om zo interessant omdat heel precies is aangegeven hoe 
er moet worden gesponnen, dat er voorbeelden aanwezig 
moeten zijn in de werkplaats, hoe om te gaan met over- en 
ondermaat, hoe om te gaan met de risico’s door bijvoor-
beeld brand, onwerkbaar weer en andere malheur, afspra-
ken over tijdige levering van de grondstoffen c.q. het gerede 
product met boetebeding. De spinbaas mag niet voor ande-
ren werken. De transportkosten werden als volgt verdeeld: 
Willem Duijn bekostigt vooraf de levering van hennepwerk 
en achteraf het ophalen van het gerede product tussen 
Krommenie en Amsterdam, en David de Wit bekostigt het 
vervoer tussen Amsterdam en Steenwijk. Natuurlijk worden 
er ook prijsafspraken gemaakt en tot slot een voorziening 
voor het geval een der contractanten vóór het einde van het 
contract zou komen te overlijden. Geen overbodige luxe, 

2. Hennepklopper De Blauwe Arend

3. Garen- en ziedhuis van Kaars Sijpesteijn omstreeks 1910
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want Willem Duijn kwam inderdaad binnen de looptijd te 
overlijden. Het contract kwam daarmee te expireren zodat 
de erfgenamen, minderjarige kinderen, daar niet mee belast 
zouden worden.
Al eerder, op 8 oktober 17101, bleek uit een notariële akte dat 
een tante van de vrouw van Willem Duijn, Anne Joris (Groen?), 
voor 1/3 deel, groot ƒ3400, participeerde in zijn rolrederij. Dat 
betekent dat het risicodragende vermogen van de rolrederij 
ƒ10.200 bedroeg. Een kapitaal bedrag voor die tijd.

De thuiswevers

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werkte de thuiswe-
ver in een kleine bedompte ruimte in een schuur of ook wel in 
de woning zelf om aan het einde van de week de rol naar de 
rolreder te brengen, die de prijs en kwaliteit bepaalde. Een 
thuiswever leverde zo’n vijftig rollen per jaar. In het ziedhuis 
was de rollemeter aanwezig om de rollen te meten op de juis-

te lengte. Onafhankelijk van de rolreders en wevers waren zij 
aangesteld en beëdigd door de overheid om een juiste meting 
te waarborgen.
In 1725 werd er een jaarproductie gemeten van 30.000 rollen, 
omstreeks 1795 (Franse bezetting) een terugloop naar ca. 
14.000 om weer toe te nemen in 1850 naar 20.000 rollen. Uit 
een document van 1890 lezen we het volgende over een wever.
Lammert van Steen, oud 39 jaar, uit Assendelft leerde weven 
op 12-jarige leeftijd. Hij werkte 6 dagen in de week vanaf 5 uur 
’s morgens tot 7 uur in de avond om een rol zeildoek van ca. 34 
meter te fabriceren. Men was soms al op 35 jaar afgeleefd.
De hekels, spinnewielen en weefgetouwen bij de thuiswer-
kers waren eigendom van rolreders.
Van de circa duizend gezinnen in het begin van de acht-
tiende eeuw waren zevenhonderd thuiswevers en duizend 
spinsters betrokken bij het zeildoek maken. Maar met de 
rollen zeildoek was men er nog niet. De rollen moesten nog 
op maat worden gesneden en aan elkaar worden genaaid al 

Transcriptie Rolrederscontract 

Notaris Beets, 8 augustus 1721: comp[areerden] David de 
Wit, baas van de spinbaan binnen de stad Steenwijk, tans 
sig alhier bevindende ter eenre, ende Willem Sijmonse 
Duijn, coopman en rolbereijder alhier tot Crommenie ter 
andre sijde, dewelke verclaarden met malkanderen te 
sijn gecontracteert, ende overeengecomen als volgt, na-
melijk dat den eersten comp[aran]t als spinbaas van de 
voornoemde baan; sal spinnen voor den laasten compa-
rant gedurende den tijd van tien agter eenvolgende jaren 
in gang nemende van dat deses af, in welke voornoem-
de tijd van tien jaren den laasten comparant sal moeten 
versorgen dat de baan altijd genoegsaam is versien van 
hennepwerk en haul, op dat de baan niet sal ledig staan 
of sonder werk wesen; dat bij gebreke van werk voor de 
baan, den laaste comparant egter sal moeten geven voor 
ider week dat de baan ledig staat vier gulden;dat de baas 
gedurende voors: tijd van tien jaren voor niemant anders 
als voor den laasten compt. sal ingaan spinnen op pene, 
en den baas voor iemand anders spint (en?) daar van 
want optuijgt sal verbeuren ten proffijte van den laas-
ten compt. een somma van vijftig guldens; en waare dat 
door vriesen, tempeesten of andere ongevallen, wierde 
belet of verhindert ‘t werk bij tijds te kunnen overkrijgen, 
‘t gunt tot verschooninge sal wesen, en oversulcx den 
laasten comp[aran]t aan soodanige gevallen ongehou-
den daar voor te geven, dat de baas sal moeten spinnen 
te weten ‘t hennipwerk, twee voorden (roord?) een pont 
gewigt en 700 omslagen, dog op 25 onder of over onbe-
grepen en op de wijdtte van een twee els haspel en de 
haul sal moeten worden gesponnen volgens een monster 
roof, aan de baas overgegeven, welke altijd in de baan sal 
moeten ophangen; dat het loon sal wesen en oversulcx 

de baas moeten hebben, van ider pont gesponnen garen 
van ‘t hennipwerk twaalf duijten, en van ider bos haul à 
ses pont elf stuijvers; dog ingevalle ondertusschen en 
staande dit contract ten opsigte van ‘t loon veranderin 
diende gemaakt ‘t sij dat het behoorde vermeerdert of 
vermindert, soo sullen de compten. ‘t elken jaar, op desen 
tijd, met malkanderen daar over mogen convenieeren en 
het selve schikken na de gemeene course dan sijnde, en 
soe lange geen veranderinge wort gemaakt sal worden 
verstaan dat het op de voorm: gestelde prijs voortgaat, 
dat de onkosten van de vragten van ‘t opgesondene goet 
sal wesen, te weten van Amsterdam af tot Steenwijk en 
van daar mede tot Amsterdam ten laste van den eersten 
comp[aran]t en so ingelijcx van Crommenie op Amster-
dam en van daar weder op Crommenie en laste van den 
laaste comp[aran]t, volgens ‘t gemeen gebruijk ofte laas-
telijk is geconditioneert, ingevalle binnen de voorsr. tijd 
van tien jaren, een van de contractanten mogte komen 
te overlijden dat dan dese contracte sal af, dood ende te 
niet sijn, ende bekende den laasten comp[aran]t dat ...ete 
al heeft ontfangen op de hand tot ...ginsel van ‘t werk de 
somma van tagtig gulden, ‘t gi...t hij eerste compt. om ‘t te 
verdienen loon ... vervolg van tijd ...l laten afhouden ... soo 
voldaan [bij puntjes tekst in de marge verdwenen], met 
welk voors[ch]r[even] contract de comparanten weder-
sijds verclaarden te nemen goed genoegen en contente-
ment, aannemende en belovende malkanderen hier van ‘t 
effect te doen en laten genieten onder verband van hare 
personen ende goederen als na regte.
Aldus gepasseert tot Crommenie in presentie van Claas 
Janse Keuning ende sr: Corn[elis] Hart, beijde tot Cromme-
nie als getuijgen, w.g.

Bron: ONA Krommenie, inv.nr. 3049, fol. 251, d.d. 8-8-1721
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naargelang het type zeil dat nodig was. Voor het handma-
tig aan elkaar naaien, het doorhalen, van de zeildoeken ge-
bruikte men een grote kromme naald. De zeildoekmakers 
hadden een soort dikke harde handschoen aan de linker-
hand zodat ze de naald daarmee konden doordrukken door 
het zeildoek, dat vaak ook nog een extra zoom had, dus 
dubbel dik.

Uit een schrijven van H. Langewis over Krommenie in 1900 het 
volgende:
‘In de Hoofdstraat was het op de zaterdagen altijd een druk-
te van de wevers, die met hun speciale éénwielwagentjes 
met daarop de rol geweven zeildoek naar de keurkamer kwa-
men. Dat was een gedeelte van het ziedhuis. Hier werd hun 
werk gekeurd en konden zij hun schamele verdienste in ont-
vangst nemen. Het waren eigenlijk al vroeg afgeleefde man-
netjes die voornamelijk uit Assendelft kwamen. Zij droegen 
vaak ‘enge leren’ of pilo broek en een kort van stevige stof 
blauw jasje. Dit jasje was met rode stof gevoerd en zo ge-
maakt dat het ook omgekeerd op zondag gedragen kon wor-
den’. Over de schamele verdienste nog een citaat. ‘Met grote 
bezorgdheid zagen de wevers de winter komen. Wanneer het 
begon te vriezen of bij overstroming konden zij bijna niet of 
geheel niet weven en waren vaak op de liefdadigheid aan-
gewezen. Van hun reders kregen zij meestal voedingswaren 
zoals erwten, bonen en spek. Voor de rest moesten ze maar 
zien de winter door te komen. Sommigen zag men wel als 
zandstrooier of sneeuwruimer, ook stonden sommigen wel 
met een ‘koek en zoopie’ op het ijs. De meesten echter werk-
ten in de werkverschaffing.’
Het toekomstbeeld voor de thuiswevers was zeer somber 
door de opkomst van machinaal weven.

Weeskinderen

Weeskinderen werden ook aan het weven en spinnen ge-
zet. Zo vonden de regenten in 1860 dat de meisjes vanaf 
hun zestiende jaar één bosje per week konden spinnen. Zij 
kregen vijftien procent van het loon wanneer dit ƒ1 of meer 
was! De Vader en Moeder kregen dan vijfentwintig procent 
van de verdiensten van de meisjes. Wat vertelt ons het 
weesboek hierover: Ten gevolge van de besprekingen op de 
laatste vergadering hebben wij de meisjes-wezen aan het 
spinnen gezet. Ofschoon wij ons over die maatregel niet 
hebben te beklagen, daar de opbrengst ervan toch altijd 
nog iets beduidt, moeten wij erkennen dat onkunde, onwil 
en het bedrag wat wij wekelijks aan eene leervrouw moe-
ten ter hand stellen, oorzaken zijn dat het verkregen gel-
delijk resultaat verre beneden de raming is gebleven. Wij 
gaan niettemin voort met het spinnen te laten doen wie wij 
geschikt achten.’
De leervrouw ontving ƒ1,50 per week. De jongens moesten als 
zij niet buitenshuis werkten, ook weven. Ook onder hen gaf 
dat veel problemen.

Rolreders
In het midden van de achttiende eeuw waren er zo’n veertig 
rolreders in Krommenie. Dat zij welgesteld waren blijkt wel uit 
de mooie gevels van de rolredershuizen. Bekende rolreders 
waren de familie Planteijdt, Schaap, Van Eden, Van Leijden en 
Kaars Sijpesteijn. Zij waren de prominenten in het dorp en be-
kleedden bestuurlijke en maatschappelijke functies. In de fa-
milies Van Eden, Schaap, Van Leijden kwamen burgemeesters 
voor en bij Planteijdt en Sijpesteijn raadsleden.

Tot midden de achttiende eeuw was de zeildoekindustrie vrij 
stabiel. Daarna nam echter de concurrentie uit andere landen 
toe. In 1751 richtten 49 zeildoekfabrikanten uit Krommenie 
zich tot de landsoverheid met het verzoek om beschermende 
maatregelen te nemen tegen deze concurrentie. In hoeverre 
dit verzoek de wel zeer brute onderstaande resolutie van de 
overheid heeft beïnvloed is niet duidelijk:
Sijnde bij ’t selve Placaat op straffe des doods verbooden is 
geworden ’t vertrekken van Hands werklieden naar andere 
landen speciaal aangaande ZeyldoekWeverijen.
De concurrentie kwam vooral uit Rusland dat echter doek van 

4. Noorderhoofdstraat 74. Koopmanshuis o.a. van rolreders Sijmon Claas 
Groen, Gerrit Kuiper, Pieter Jacobse Groot en Planteijdt. Eigenaren in de 
achttiende eeuw.
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mindere kwaliteit maakte. Het zware Hollandse doek van hoge 
kwaliteit voorkwam dat deze concurrentie het einde beteken-
de van de zeilproductie hier. De productie liep wel wat terug. 
Een dieptepunt werd bereikt in de Franse tijd. Vanaf 1820 
treedt er dan weer herstel op, maar kwam toch niet meer op 
het niveau van voorheen, toen de helft van de Nederlandse pro-
ductie uit Krommenie kwam. In 1770 was dat zelfs 75 procent. 
In 1780 werden 24 rolreders genoemd, goed honderd jaar la-
ter waren er nog maar vijf weverijen en 10 jaar later nog maar 
twee. Dit waren Kaars Sijpesteijn en Van Leijden. Deze getallen 
weerspiegelen tevens de omslag van een ambachtelijke pro-
ductie in huisvlijt naar een industriële productie in fabrieksge-
bouwen met veel grotere gemechaniseerde weefgetouwen.

Industriële omwenteling

Tussen 1860 en 1900 voltrok zich in Krommenie een ware 
omwenteling in de industrie. Door de invoering van de stoom-

machines nam de vraag naar zeildoek sterk af, doordat de 
zeilschepen werden vervangen door stoomschepen. De weve-
rijen schakelden over op de productie van dekzeilen, koedek-
ken, zakken voor de post en cacao, tentdoek en brandslan-
gen. De thuiswevers en spinsters raakten zonder werk door 
de stoomspinnerijen (vanaf 1865) en stoomweverijen (vanaf 
1887). In een brief van 335 betrokken thuiswevers in 1876 ge-
schreven aan de zeildoekfabrikanten benadrukten zij de lage 
verdiensten. Een weekloon van ƒ3,25 tot ƒ6,25 leidde door de 
sterk gestegen prijzen van levensmiddelen tot armoede. De 
fabrikanten waren bereid het weefloon per rol met ingang van 
1 januari 1877 te verhogen naar ƒ5 tot ƒ10 per rol afhankelijk 
van de kwaliteit, maar gaven vervolgens geen geldelijke voor-
schotten meer. Bovendien werd het ‘bieren’ op zaterdag voor 
Pinksteren afgeschaft. Men mocht zich dan op kosten van de 
fabrikanten ‘voldrinken’.
De zeildoekprijzen stegen per 1 januari 1877. Door de sterk 
teruglopende werkgelegenheid in de weefindustrie konden 
andere opkomende industrieën werkkrachten overnemen. 
De sigarenindustrie van Middelkamp en Baars leverde in 1916 
werk voor zo’n 140 arbeiders. De blikfabrikanten Verwer, Woud 
en Schaap hadden in die tijd maar liefst 640 mensen in dienst. 
De linoleumfabriek gaf nog geen grote werkgelegenheid rond 
de eeuwwisseling. Waar de overtollige weefgetouwen en spin-
nenwielen gebleven zijn? De meesten zullen gesloopt en ver-
stookt zijn. In het Enkhuizer museum staat gelukkig nog een 
exemplaar uit 1625, dat is geschonken door Kaars Sijpesteijn.

De industriële omwenteling luidde het einde van de weverijen 
in. Omstreeks 1900 waren er nog twee oude weverijen, maar 
ook al gemechaniseerde. In 1922 verhuisde de weverij van P.H. 
Kaars Sijpesteijn van de hoek Padlaan-Vaartdijk naar het Vliet-
send. Zo kwam er ruimte voor de Linoleumfabriek. Door de 
twee Wereldoorlogen en de crisis in de dertiger jaren waren de 
afzetmogelijkheden beperkt. Toen na de Tweede Wereldoorlog 
de lonen in de jaren zestig sterk stegen, werd de concurrentie 
met de lage lonen landen steeds zwaarder. In 1965 werd de we-
verij van Van Leijden overgenomen door Nijverdal Ten Cate en 
stopte de productie in Krommenie. De weverij van P.H. Kaars 
Sijpesteijn was zich vanaf 1955 gaan richten op het maken van 
vloerbedekking volgens het Tuftonproces. In 1981 werd de 
doekweverij gesloten en richtte men zich alleen nog op Tufton.
In Krommenie herinneren straatnamen nog aan de rolrederij. 
Het Spinderspad werd genoemd naar Gerrit Maartenszoon 
Spinder, landmeter en rolreder in de achttiende eeuw. Het 
pad dateert van rond 1640. De Weverstraat werd genoemd 
naar uiteraard de wevers, de Lijnbaan genoemd naar het 
maken van bundels hennepvezel tot touw. De Taandijk duidt 
hoogstwaarschijnlijk op de aanwezigheid van één of meerde-
re taanderijen, bedrijven die zich bezighielden met het tanen 
van onder andere zeildoek en touw.

1. Geschiedenis van de rolredersfamilie en weverij Van Leyden
De Van Leydens waren zeildoek- (of Canefas-)rolreders. In 1767 
kom je hun naam tegen als een aantal fabrikanten, waaronder 

5. Rolredershuis met fries gebouwd in 1725 op Zuiderhoofdstraat 115 
in Krommenie. Het huisje links heeft een ‘dode’ deur. Het rolredershuis 
wordt vanaf 1728 bewoond door Pieter Jansz. Kuijper, eigenaar van een 
rolrederij en koopman in rollen zeildoek. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk 
de mooie gevel laten aanbrengen.

6. Het fries van het rolredershuis, uitbeeldende de zeildoekweverij
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Pieter van Leyden, een request aanbieden aan de vroedschap 
om een betere controle te krijgen op de lengte van de rollen 
doek. En in 1801 vraagt Gerrit van Leyden Pz namens twintig zeil-
doekfabrikanten aan de toenmalige Bataafse regering om maat-
regelen te nemen tegen het vermengen van vlas en hennep.
In 1840 kreeg de firma Gebroeders Van Leyden het octrooi van 
koning Willem I op een methode om lichte kwaliteit zeildoek 
te vervaardigen. Tot dan toe werd alleen zwaar tot zeer zwaar 
Hollands en grauw doek geweven. Een belangrijke uitvinding, 
juist omdat voor de snellere schepen licht doek werd gevraagd.
In 1847 stichtte D. van Leyden, samen met andere zeildoekwe-
vers een door stoomkracht aangedreven hennep/linnen 
spinnerij aan de Vaartdijk. En rond 1850 werkte de firma met 
ongeveer 35 weefgetouwen. In 1903 werd een eigen vlasga-
renspinnerij ingericht.

Tegen het einde van de negentiende eeuw kwam de stoom-
scheepvaart op en werd gevreesd voor verminderde afname 
van zeildoek. Die vrees bleek ongegrond omdat de grotere 
stoomschepen veel luikkleden gebruikten.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw begon men met 
het waterdicht impregneren van zeildoek. Het ging blijkbaar 
zo goed met het zeildoek dat in Amersfoort ook een weverij 
en twijnerij van katoen werd opgericht, waarschijnlijk vanwe-
ge een groter aanbod van personeel. Ook in België (Yperen) 
kwam een kleine weverij met impregneerinrichting, welke om-
streeks 1940 werd afgestoten.

Nieuwe producten

Eind jaren twintig en dertig ontstond er sterke concurrentie 
voor de hennepspinnerij door goedkope Amerikaanse katoen. 
Daarom werd in deze tijd van crisis de weverij in Amersfoort 

gesloten en stonden vele getouwen in Krommenie stil. De 
arbeiders kwamen wekelijks vragen of er nog werk voor hen 
was. De weverij in Amersfoort kwam weer op gang toen er 
zeildoek van katoen voor het leger werd gevraagd.
Een nieuw product was het postzakkendoek, een vlasweefsel 
waarin door middel van geverfde katoenen kettingdraden de 
bekende rood/wit/blauwe baan werd ingeweven. Het doek 
werd verzonden naar confectiebedrijven (gevangenissen) die 
er de zakken van maakten.
Een ander product was tentdoek. Al vóór de Tweede Wereldoor-
log werd het voor dekkleden bestemde zware katoenen doek 
gebruikt voor de daken van kampeerhuisjes (kamp Bakkum). In 
1962 werd de eerste enkeldaks bungalowtent verkocht onder 
de naam Astronaut. Het was de begintijd van de ruimtevaart.
Verder werd doek gemaakt voor molenzeilen, marktkramen, 
circustenten, kermisattracties en kreeg de fabriek opdrach-
ten van de Marine, scheepvaartmaatschappijen, zoals KNSM 
en KPM, en zeilmakers.
Grote orders kwamen ook van aardappelmeelfabrieken. Van 
vlas werden zogenaamde droogkleden gemaakt. Het doek 
werd in Krommenie geweven en de confectie vond in Amers-
foort plaats.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de spinnerij een ideaal 
onderdeel omdat men met inlands vlas (uit Zuid-Holland, Zee-
land en Friesland) kon werken. En het personeel hoefde niet 
naar Duitsland!? Men was toen vindingrijk: zakstopgaren van 
vlas werd gebruikt om er sokken van te breien of te stoppen. 
Er werden koetouwen gemaakt en een weefsel dat als koedek 
gebruikt kon worden. Met deze artikelen ging men ‘de boer op’ 
om ruilhandel te plegen zodat het voedseltekort aangevuld 
kon worden.
Na de oorlog moest het machinepark vernieuwd worden en in 
1950 kwam een fraai laboratorium gereed. Dit bood nieuwe 

7a. Weefgetouw met wever uit 1625. Het heeft oorspronkelijk bij weverij Kaars Sijpesteijn gestaan en is geschon-
ken aan het Zuiderzee museum.
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mogelijkheden voor productieverbetering, o.a. een badme-
thode voor impregnering, het schimmel- en rotwerend maken 
van cellulosevezels. De fabriek floreerde weer met honderd 
man personeel.

Werken in de spinnerij anno 1950-1965

Dat werken in de spinnerij niet als vervelend werd ervaren 
blijkt uit de opgeschreven ervaring van Piet Dekker. Piet be-
gon in 1951 in de spinnerij, gelegen aan de Nauernasche Vaart. 
Hij heeft daar tot 1965 gewerkt in ploegendienst met als chef 
Tinus Huygen. Er werkten totaal veertig man. Andere ploeg-
chefs waren Jan Nijman, Jaap Koning, Jan en Niek Boon en ge-
durende korte tijd Cor Vries.
Het vlas werd in de spinnerij gehekeld, daarna via baarden 
tot een breed lint gemaakt dat in de karrelmolens werd ver-
smald. De drie spinmachines verwerkten die linten tot klos-
sen die in de weverij voor de doekproductie waren bestemd. 
Het was een stoffige bedoening. Op vrijdag moest de soms 
vijftig centimeter dikke stoflaag bij de karrelmolens worden 
opgeruimd. Piet heeft er ondanks het stof met voldoening ge-
werkt. Er heerste een goede werksfeer.
Een andere werknemer was Cor Vries, die in 1941 als bankwer-
ker in dienst bij Van Leyden kwam. Hij moest voor zijn sollici-
tatie op een zaterdagmiddag bij de toenmalige directeuren 
Jan en Gerrit Jan van Leyden komen. Toen de eerste machinist 
met pensioen ging kwam Cor, die inmiddels het PBNA-diplo-
ma machinist stoombedrijf had behaald, op zijn plaats. De ke-

tel werd in de laatste oorlogsjaren met kolengruis, waar veel 
stenen in zaten, gestookt. Later werden boomstamblokken 
ingezet en uiteindelijk rap (afval van hout en plantensten-
gels) hetgeen diverse explosies opleverde tot zelfs een vlam 
door het gehele ketelhuis. Als vervanger van de ploegbaas 
werkte Cor na de Tweede Wereldoorlog gedurende één jaar 
als ploegbaas in de spinnerij. Om de bedrijfsresultaten begin 
zestiger jaren te verbeteren werd hij enige tijd als tijdschrij-
ver (arbeidsanalist) ingezet. Via een premiestelsel kon er een 
rijksdaalder per week extra worden verdiend. Het puntensys-
teem leverde echter wel spanningen op.

En toen veranderden de omstandigheden: kunstvezels kwa-
men op de markt, de marine werd kleiner, grote scheep-
vaartmaatschappijen zoals de KNSM en KPM verdwenen, 
zeeschepen werden van stalen rolluiken voorzien, de afzetmo-
gelijkheden voor bastvezels (vlas) werden geringer. De perso-
neelsvoorziening werd moeilijk door de grote zuigkracht van 
de bouw, de tunnelbouw bij Velzen en de Hoogovens.
Er werd ingekrompen, de fabriek in Amersfoort werd afge-
stoten en deels verhuisd naar Krommenie. In mei 1965 werd 
het bedrijf overgenomen door Nijverdal ten Cate. Een deel 
van de machines ging naar de Nederlandsche Stoombleeke-
rij in Nijverdal, een deel naar Meyrink in Winterswijk. Een ge-
deelte van de gebouwen werd overgenomen door de inkoop-
vereniging van melkhandelaren. Na de sluiting van het bedrijf 
is men er in geslaagd al het personeel onder te brengen bij 
andere bedrijven (Bruynzeel, Linoleum, Verkade) in de streek.
Opvallend is de samenwerking tussen de toenmalige zeil-
doekfabrikanten Schaap, van Leyden en Kaars Sijpesteijn met 
uitzondering van Planteydt, die het volgende aan het papier 
toevertrouwde: ‘Aangezien ik mij niet kan vereenigen met de 
gestelde voorwaarden en daarin geene verandering kunnen of 
mogen gemaakt worden, zoo heb ik de eer Heeren Directeu-
ren beleefdelijk voor hunne offerte te bedanken’.

2. Geschiedenis van de rolrederij en weverij van Planteijdt
De familie Planteijdt kwam uit Egmond aan Zee, waar het 
een familie met aanzien was, met onder andere reders en 

8. Deelfoto van het weefgetouw uit 1625

7b. Zijaanzicht van het weefgetouw van afbeelding 7a
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burgemeesters in de gelederen. Zo was Cornelis Planteijdt, 
de vader van Simon die de zeildoekfabriek in Krommenie op-
richtte, scheepsreder. Het gezin woonde in Krommenie, waar 
Cornelis overleed op 22 februari 1874. Simon trouwde 23 juli 
1857 met Anna Petronella van der Wart, dochter van Dirk van 
der Wart, notaris en burgemeester in Krommenie, en Lijs-
beth Alberti. Het gezin van Simon woonde eerst op hetzelfde 
adres als zijn ouders, Noordeinde 389; later op Noordeinde 
580, wat nu Noorderhoofdstraat 74 is. Zijn officiële beroep 
was fabrikant. In 1850 richtte hij de zeildoekfabriek op.
Dat hij succes had met zijn producten, blijkt uit krantenbe-
richten in 1861. Zijn inzending van zeildoek voor de ‘Alge-
meene Tentoonstelling van Nijverheid’ in Haarlem zou eervol 
vermeld zijn, als hij zijn prijzen had vermeld. In 1866 kreeg 
hij een zilveren medaille op de ‘Algemeene Tentoonstelling 
van Nederlandsche Nijverheid’ in Amsterdam. In de herfst 
van hetzelfde jaar werd hij een bronzen medaille op de Vis-
scherij-tentoonstelling in Boulogne-sur-Mer beloond. In 1867 
kreeg zijn inzending van zeildoek op de Wereldtentoonstel-
ling in Parijs een eervolle vermelding. Het certificaat van deze 
vermelding werd op 16 april 1868 door de Prins van Oranje 
uitgereikt in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.
Behalve deze positieve berichten waren er ook de gebrui-
kelijke problemen: er was een forse concurrentie doordat 
Krommenie het centrum van de zeildoekindustrie was en de 
fabriek van Simon Planteijdt niet de grootste was. Hij was 
in deze jaren ook betrokken bij rechtszaken ten gevolge van 
faillissementen van anderen.
Van 1872 tot 1882 was Simon lid van de gemeenteraad van Krom-
menie en van 1875 tot 1882 zelfs wethouder. In 1884 werd hij op-
nieuw gekozen als lid van de gemeenteraad, maar een week later 
meldde de krant, dat hij bedankte voor de benoeming. Wel was 
hij lid van de Zaanlandsche Kamer van Koophandel.
Op 27 augustus 1885 vond de aanbesteding plaats van een 
nieuw fabrieksgebouw. Nog geen twee weken later meldde de 
krant, dat met het bouwen van de stoomzeildoekfabriek van 
den Heer S. Planteijdt te Krommenie deze week een begin was 
gemaakt. Deze fabriek werd de grootste in die gemeente.

9. De garenwerf van Van Leyden in 1908.

Oprichting van de Machinale Garenspinnerij

Nederlandse Staatscourant van 20 april 1865, rubriek 
Naamlooze Vennootschappen (Bron: archief van deze 
stoomspinnerij):
Voor Dirk van der Wart, notaris ter standplaatse Krom-
menie, in het vierde arrondissement der provincie 
Noordholland, en in tegenwoordigheid van de na te noe-
men en aan den notaris bekende getuigen, zijn versche-
nen de heeren:
Jan Schaap, zeildoek-fabrikant; Gerrit Dirkszoon van 
Leyden, fabrikant; Jasper Schut, graanhandelaar; Brech-
tus Willem Kaars Sijpesteijn, scheepsreeder; Pieter 
Hendrik Kaars Sijpesteijn, scheepsreeder; Jan van Eden 
Janszoon, fabrikant; Jan Gerrit van Eden, koopman; Frie-
drich Heinrich Brandt, koopman; Jan van Leyden Corne-
liszoon, zeildoek-fabrikant; Josephus Gregorius Bertels, 
koopman; Pieter van Leyden junior, medicinae doctor; 
Hendrik Dirk Arink, rentenier, Johannes Albertus van 
Meegen, rustend pastoor van Uitgeest. Zijnde de com-
paranten allen aan den notaris bekend.
Dewelken, als daartoe bekomen hebbende de Konink-
lijke bewilliging bij besluit van den achtiende Maart 
1865, numero 65, blijkens het aan deze minute met het 
zegel van mij notaris vastgehecht kopij-besluit, heb-
ben verklaard op te rigten, gelijk zij doen bij deze, eene 
naamlooze vennootschap of maatschappij, ten doel 
hebbende het machinaal spinnen van garens, daartoe 
vaststellende de navolgende conditien, bepalingen, en 
voorwaarden:
Deze maatschappij zal den naam aannemen van Machi-
nale Garenspinnerij te Krommenie. Het kantoor dezer 
maatschappij zal te Krommenie in perceel numero 290 
gevestigd zijn.
Het kapitaal dezer vennootschap wordt bepaald op 
75.000 gulden, verdeeld in 150 aandeelen, ieder van 500 
gulden. Op elke actie of aandeel zal voorloopig worden 
gestort tachtig per cent, als:
twintig per cent bij de oprigting, 20 percent drie maan-
den na den dag der oprigting, 20 per cent zes maanden 
na de oprigting en 20 per cent bij het in werking stellen 
der fabriek, en zulks tegen quitantien van directeu-
ren. De storting van de resterende 20 per cent zal door 
commissarissen en directeuren worden bepaald, en de 
aandeelhouders verpligt zijn die binnen eene maand na 
aanschrijving te voldoen. In het voornoemde kapitaal 
van 75.000 gulden wordt bij deze deel genomen door of 
namens de heeren:
Jan Schaap 37 aandeelen; Gerrit Dirkszoon van Leyden 
36 aandeelen; Jasper Schut 37 aandeelen; Brechtus 
Willem Kaars Sijpesteijn 10 aandeelen; Pieter Hendrik 
Kaars Sijpesteijn 7 aandeelen; vrouwe Cornelia Verha-
gen, weduwe Willem Kaars Sijpesteijn 6 aandeelen. Ver-
der nog 12 personen met 1 of 2 aandelen (red).
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In 1887 kreeg Planteydt van de Rijks Marinewerf op 13 augus-
tus de opdracht voor de levering van Karlen (een soort fijn 
garen) zeildoek voor ƒ11.285,50. Op 7 december 1887 overleed 
Simon Planteijdt in de ouderdom van ruim 55 jaar.
Hij was overigens ook eigenaar van de hennepklopper ‘De 
Haan’, die in 1891 door zijn erfgenamen werd afgebroken. De 
oude molenschuur en nog enkele bijgebouwen werden tot 
pakhuis ingericht om in 1901 hetzelfde lot te ondergaan als de 
molen zelf. De naam van de molen is echter blijven voortleven 
in de Haansloot.

De zeildoekfabriek

Om een indruk te krijgen van de arbeidsomstandigheden in 
de zeildoekfabriek geven we een stukje uit een enquete weer. 
In opdracht van de Tweede Kamer werd namelijk in de jaren 
1890-1893 door Struve en Bekaar, inspecteurs van de Ar-
beidsinspectie een nijverheidsstatistiek opgesteld.
Het personeel in de zeildoekfabriek en nevenbedrijven weve-
rij en blekerij bestond uit 19 mannen ouder dan 18 jaar, 6 jon-
gens 16-18 jaar, 3 jongens 14-16 jaar, 1 jongen 13-14 jaar, 1 jon-
gen 12-13 jaar, 1 ongehuwde vrouw ouder dan 18 jaar, 3 meisjes 
16-18 jaar, 4 meisjes 14-16 jaar. Totaal 38 werklieden.
De standaardwerktijden waren dagelijks van 7.00-19.00 uur, 
waaronder 1 uur rusttijd. Standaardwerktijd dus 11 uur. Er was 
zelden overwerk, nachtwerk en zondags werd er standaard 
niet gewerkt. Verder werd vermeld dat het daglicht goed was, 
er kunstlicht was in de hoedanigheid van petroleumlampen 
en de verwarming met stoom geschiedde. Ook de hygiëne 
werd goed bevonden. Er was een bedrijfsfonds: Hulp in lijden.

Faillissement en veiling
Al op 16 december 1887 werd bekendgemaakt, dat op 13 de-
cember, dus 6 dagen na het overlijden van Simon, een Ven-
nootschap is opgericht onder de Firma van S.PLANTEIJDT, 
tot het fabriceren van en het drijven van handel in alle soor-
ten van Zeildoek, Linnens en al hetgeen verder tot dit vak 
gerekend kan worden te behooren. Deze vennootschap is 
opgericht door Mevrouw ANNA PETRONELLA VAN DER 
WART, zonder beroep, CORNELIS PLANTEIJDT, reizend 
agent, en DIRK PLANTEIJDT, zonder beroep, allen te Krom-
menie wonende. De Heeren CORNELIS PLANTEIJDT en 
DIRK PLANTEIJDT hebben te zamen en ieder afzonderlijk de 
teekening der Firma, doch alleen voor handelingen de Ven-
nootschap betreffende; voor het opnemen- of in verbruik-
leen geven van Gelden en voor het teekenen van borgtoch-
ten wordt de Handteekening van alle Vennooten vereischt.
De hypotheek uit 1864 à ƒ40.000 gaat over op de nieuwe ei-
genaren. Cornelis is dan 29 jaar oud en Dirk 26 jaar. De leiding 
van het hele bedrijf ging dus over in jonge handen. Hun broer 
Simon werkt inmiddels ook in het bedrijf mee.
In feite is de financiële situatie van de firma minder goed dan 
het lijkt. Daarnaast zijn er ook andere problemen. Op 20 april 
1892 meldt een krant, dat de zeildoekfabriek van Planteijdt 

10. Weefgetouw van weverij D. van Leyden en Zn, ca. 1950.

Enquete staatscommissie 
arbeidsomstandigheden
(gedeeltelijke weergave) V = vraag; A = antwoord.
Zitting van zaterdag 18 juli 1891. Verhoor van Dirk Plan-
teijdt, oud 29 jaar, zeildoekfabrikant.
V. Sedert wanneer werkt gij machinaal?
A.  Sedert 1886. Ik heb nu 10 handwevers en vroeger 

hield ik er 80.
V. Wonen uwe wevers ver van de fabriek?
A. Het grootste gedeelte woont in Assendelft.
V.  Het handweven is een buitengewoon zwaar werk, 

nietwaar?
A. Ja.
V. Zodat de mensen zeer vroeg opraken?
A. Dat is mijne overtuiging.
V. Hoe talrijk is uw personeel?
A. Het bestaat uit omstreeks 50 personen.
V. Hoe is de werktijd?
A.  Van 7 uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds, maar nu, om-

dat het exceptioneel druk is, van 5 uur ’s morgens tot 
8 uur ’s avonds.

V.  Is de inrichting uwer fabriek in de laatste jaren veel 
verbeterd?

A.  Zij is van den beginne goed geweest naar het project 
van een Engelsch ingenieur. Zij werkt uitstekend. Toen 
de stoomweverij in werking kwam, zijn er veel hand-
wevers weggegaan. Enkelen hebben wij de gelegen-
heid gegeven om bij de stoomweverij te gaan.
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haar werkzaamheden heeft gestaakt, waardoor vijftig man-
nen en vrouwen brodeloos zijn geworden.
Het gaat echter later helemaal mis. Uit een verhaal van Jacob 
Klapmuts, die bij de firma Planteijdt als stoker werkte, blijkt 
dat één van de broers twee potentiële klanten, marine-offi-
cieren, als volgt bejegende: ‘Als ik me niet ontzag dan donder-
de ik jullie allebei bij de trap neer’. Geen order dus. Enige tijd 
later saboteerden de gebroeders hun eigen fabriek door de 
veiligheidsklep van een door stoom aangedreven machine 
onklaar te maken. Toen bij de aanvang van de productie de 
stoom erop werd gezet, ging de machine de lucht in en braken 
alle ruiten van de fabriek. Dit moeten Dirk en Simon Johannes 
geweest zijn. Op zaterdag 18 juni 1892 vertrok het stoomschip 
Spaarndam van Rotterdam naar New York. Onder de passa-
giers bevonden zich D. Planteydt en S.J. Planteydt. Met de 
noorderzon!

In 1893 was er nog een schuld van ƒ 36.704,56½. Doordat de 
firma in gebreke was gebleven met de betaling der interesten 
en daarenboven de onroerende goederen niet meer had ver-
zekerd tegen brandschade en dergelijke werd de weverij van 
Planteijdt failliet verklaard. Op 8 februari 1893 kwam er in het 
Heerenlogement in Krommenie een veiling van de onroerende 
goederen. Het betrof onder andere: een stoomweverij gebouw 
met stoomschoorsteen enz. aan de Nauernasche Vaart, met 
alle daartoe behorende machinerieën en werktuigen die voor de 
zeildoekfabriek in gebruik zijn; een pakhuis genaamd ‘de Graaf-
stroom’; een kantoor; een zeildoekfabriek, met daarbij behoren-
de en aanwezige machinerieën en gereedschappen, benevens 
werf zijnde het Noordelijke gedeelte van een stuk weiland; een 
woonhuis met erf en tuin, een wagenhuis, stukken weiland, etc.
Het woonhuis van de familie Planteijdt, Noordeinde 580, ge-
bouwd in 1785, ging ook in de verkoop. De Credietvereniging 
verkocht het in 1894 aan notaris Johannes van Wermeskerken 

voor vermoedelijk ƒ6500. De notaris ging er ook wonen. Het 
huidige adres is Noorderhoofdstraat 74; het huis staat ook 
bekend als ‘Het huis met het Kruis’.

De weduwe Planteijdt-van der Wart verhuisde eerst met haar 
zoon Cornelis naar Bergen. Later woonde zij in Bloemendaal, 
waar zij op 13 december 1906 overleed. Dan gebeurt er iets 
onverwachts. Zij wordt begraven op de in 1903 geopende al-
gemene begraafplaats in Egmond aan Zee op 15 december 
1906. Op 14 december 1906, dus op de dag na haar overlij-
den en voor haar begrafenis is in dit graf Simon Planteijdt, 
haar in 1887, dus bijna 20 jaar eerder overleden echtgenoot 
begraven. Simon is dus herbegraven. Iemand heeft hier dus 
snel gehandeld. Maar wie? Hoogstwaarschijnlijk werd dit ge-
regeld zijn door de oudste zoon. Op de steen staat slechts S. 
Planteijdt. Rechthebbende op dit graf voor onbepaalde tijd 
was Th. Planteijdt, de jongste zoon van het echtpaar. De zo-
nen Dirk en Simon Johannes waren al op 18 juni 1892 met het 
stoomschip Spaarndam naar New York vertrokken. Op 30 juni 
zijn zij geregistreerd op Ellis Island als afkomstig uit Kroma-
nia, onder de namen Dirk Planteijdt en Johannes Planteijdt, 
oud resp. 30 en 23 jaar. Zij vestigden zich in New York.

Genealogische gegevens van de familie Planteijdt
I.  Cornelis Teunisz Planteijdt, geboren Egmond aan Zee 22 

juli 1802, scheepsreder, overleden Krommenie 22 februari 
1874, trouwt ca. 1831 Diewertje Kuijper, geboren Kromme-
nie 4 oktober 1800.
Uit dit huwelijk:
1.  Simon Planteijdt, geboren Egmond aan Zee 31 mei 

1832, volgt II.
2.  Dirk Planteijdt, geboren Egmond aan Zee 8 juli 1834.
3.  Lijsbeth Planteijdt, geboren Egmond aan Zee 28 okto-

ber 1835.

11. Weverij van Planteijdt omstreeks 1890.
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II.  Simon Planteijdt, geboren Egmond aan Zee 31 mei 1832, 
overleden Krommenie 7 december 1887, trouwt Krom-
menie 23 juli 1857 Anna Petronella van der Wart, geboren 
Krommenie 29 december 1834, overleden Bloemendaal 13 
december 1906, dochter van Dirk van der Wart (notaris in 
Krommenie, burgemeester 1836-1850, lid gemeenteraad 
1854-1860) en Lysbeth Alberti.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis Planteijdt, geboren Krommenie 6 augustus 

1858, overleden Apeldoorn 2 december 1935, trouwt 
Arnhem 29 juni 1899 (echtscheiding Bergen 24 maart 
1903) Hendrika Susanna Voet van Vormizeele.

 Cornelis zou naar Velsen zijn gegaan, waar zijn neef 
en naamgenoot scheepsreder is. In 1888-1889 is hij 
lid van de gemeenteraad van Krommenie. In febru-
ari 1899 vinden we hem terug als directeur van de 
Noord-Hollandsche Zeildoekfabriek te Alkmaar.

2.  Lysbeth Planteijdt, geboren Krommenie 26 februari 1860, 
ongehuwd overleden Bloemendaal 20 november 1940.

Lysbeth is in december 1895 geslaagd voor het examen tot 
verkrijging van het diploma voor krankzinnigenverpleegster 
en krankzinnigenverpleger van de Nederlandsche Vereeni-
ging voor Psychiatrie. Ook is zij in 1895 door de Commissie 
van Toezicht tot hoofdverpleegster benoemd in Meerenberg 
in Bloemendaal. Zij is met haar moeder mee gegaan, eerst 
naar Bergen, later naar Bloemendaal. In oktober 1900 is zij 
directrice van de Inrichting tot Verpleging van Krankzinnige 
Dames te Ede. In 1902 woont zij in Haarlem.

3.  Dirk Planteijdt, geboren Krommenie 1 november 1861, 
in 1892 vertrokken naar New York.

4.  Diewertje Planteijdt, geboren Krommenie 9 maart 
1864, overleden aldaar 21 december 1864.

5.  Simon Johannes Planteijdt, geboren Krommenie 9 au-
gustus 1866, overleden aldaar 13 december 1867.

6.  Simon Johannes Planteijdt, geboren Krommenie 21 au-
gustus 1868, in 1892 vertrokken naar New York.

7.  Diewertje Planteijdt, geboren Krommenie 27 januari 
1871, ongehuwd overleden Bloemendaal 6 mei 1948.

 Diewertje slaagt op 21 februari 1899 voor het examen 
van de Commissie van de Nederlandsche Vereeniging 

voor Psychiatrie en Neurologie en gaat kennelijk ook 
in Gesticht Meerenberg in Bloemendaal werken.

8.  Theodorus Planteijdt, geboren Krommenie 5 juni 1876, 
overleden Apeldoorn 5 juli 1951, trouwt Houten 15 mei 
1913 met Gerarda van Dijk.

Theodorus is pas zestien jaar oud als het gezin in 1892 uiteen-
valt. Eerst zwerft hij in Noord-Holland en heeft allerlei tijde-
lijke baantjes. Zo is hij boerenknecht eerst in Schermerhorn, 
later in Oude Niedorp, Heerhugowaard en daarna in Broek op 
Langendijk.

3. Rolreders op Het Weversend, Padlaan 1 te Krommenie
Rolreder Jan Jacobsz de Roo, afkomstig van het Kattepad, huw-
de op 16 april 1729 in de Hervormde kerk te Krommenie met Jan-
netje Dirks. Op 29 april 1730 kocht hij van Dirk Jansen Backer een 
huis en erf, groot 46 roeden, aan de oostkant van ’s Heerenweg 
te Krommenie. Daar hij zijn rolrederij wilde uitbreiden, had hij 
zijn oog laten vallen op een tuin pal naast en ten zuiden van zijn 
aangekochte huis en erf. Dit was de overtuin van Cornelis Blauw. 
Hij kocht die tuin met voorwaarden: dat de gront en straat voor 
het huijs van de vercooper eijgendom blijft aan de vercooper... en 
dat mede op de voornoemde tuijn noijt een woonhuijs mag geset 
werden. Maar wel een kaats of gaerenpakhuijs , maar niet voor 
de deur van het huijs van den vercooper.
Een pakhuis, dat later het Weversend zal heten, werd door 
De Roo aangebouwd achter het aangekochte huis. Jaren-
lang oefende Jan de Roo hier zijn bedrijf uit. Op 17 maart 1772 
overleed hij. Zijn enige zoon Jacob Jansz de Roo was erfge-
naam voor tweederde part en Jan de Roo zijn kleinkinderen 
voor eenderde part van zijn bezittingen. Snel daarna, op 5 juni 
1772, verkochten hij en zijn kinderen dit garenpakhuis/zied-
huis met de garenwerf aan rolreder Jan Kaars te Krommen-
iedijk. Het wordt omschreven als een huijs, erv, ziedhuis, alles 
aan den anderen en in één verbonden te zamen groot 118 1/3 
roeden ende de clampstokken benevens de zietketel des-
selfs deksel en schuijf, staande en gelegen te Crommenie. 
Het was dus één groot lang pand met aan de voorkant een 
woonhuis aan ’s Heerenweg. Daarbij werden nog twee erven, 
waarvan één met een garenpakhuis en verdere getimmerte, 
verkocht.

Hier zette Jan Kaars, die op 30 maart 1766 huwde met Etje 
Pieters Kuijper, het rolredersbedrijf voort. Dit echtpaar kreeg 
drie kinderen, waarvan er twee jong stierven. De dochter 
Bregje Kaars trouwde op 26 december 1795 met Hendrik Sij-
pesteijn. Uit dit huwelijk werd zoon Willem geboren.
Jan Kaars benoemde zijn kleinzoon Willem Sijpesteijn en zijn 
dochter Bregje Kaars tot zijn enige erfgenaam. Zo erfde Wil-
lem, die later trouwde met Cornelia Verhagen, ook het pand 
met garenwerf. Vanaf het jaar 1772 is het pakhuis bijna twee 
eeuwen eigendom geweest van de families Kaars en Kaars 
Sijpesteijn of hun bedrijven. In het jaar 1926 werd het pakhuis 
overbodig en liet P. H. Kaars Sijpesteijn het verbouwen van ga-
ren- en ziedhuis tot landhuis, Het Weversend, in de stijl van de 
Amsterdamse School.

12. Tekening van het gehele koopmanshuis Noorderhoofdstraat 74, ook 
wel het huis met het kruis genoemd. Gebouwd begin achttiende eeuw.
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Rolreder Willem Kaars Sijpesteijn
In het voorlaatste jaar van de Franse overheersing werd de 
naam Kaars Sijpesteijn voor het eerst officieel vermeld. In 
1812 werd de dubbele naam vermeld in het testament van 
Jan Sijbrands Kaars (1735-1812). Hij benoemt zijn kleinzoon 
Willem Kaars Sijpesteijn (1800-1855) tot enige ’legataris’. Wil-
lem is de zoon van Hendrik Sijpesteijn (1773-1835) en Bregje 
Kaars (1775-1803), de inmiddels overleden dochter van Jan Sij-
brands. Hij had geen zoons en voorkwam hiermee dat de fami-
lienaam Kaars zou verdwijnen.
De zoon van Willem verdient extra aandacht daar hij als Pie-
ter Hendrik Kaars Sijpesteijn (1834-1903) in 1861 de firma P.H. 

Kaars Sijpesteijn oprichtte waarin de handgeweven zeildoe-
kactiviteiten en de oliemolens in West Knollendam waren 
ondergebracht. De combinatie van weven en olieslaan bracht 
P.H. op het idee van de linoleumfabricage en deze kwam vanaf 
1899 in Krommenie tot stand. In de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw kwam de zeildoekindustrie onder zware druk 
te staan door de invoering van stoomkracht en de daardoor 
afnemende behoefte aan zeildoek.

De drie eeuwen lang dominerende zeildoekproductie in 
Krommenie liep ten einde in de loop van de twintigste eeuw. 
De hiermee verbonden namen van Van Leyden en Kaars Sij-

13. Pakhuis verbouwd tot woonhuis Het Weversend in 1926. Bewoners familie Kaars Sijpesteijn.

14. Stoomweverij van Kaars Sijpesteijn.
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pesteijn (K.S.) verdwenen als ondernemers uit het dorp. De 
doekweverij van K.S. heeft het tot 1981 met vallen en opstaan 
volgehouden. De weverij kon eerst nog belangrijke orders kwijt 
aan de linoleumfabriek in de vorm van Hessian als jutebasis 
voor het linoleum. In 1972 werd deze productie gestaakt in ver-
band met de goedkopere fabricage elders (o.a. in de VS). Wel-
iswaar was de brandslangenweverij (vanaf 1923) nog renderend 
en werd het tentdoek KS 202 bekend, maar de doekproductie 
werd binnen de VETO (Verenigde Textiel- en Oliefabrieken) een 
blok aan het been. In 1922 was de KS-weverij verplaatst van de 
Padlaan (hoek Nauernasche Vaart) naar het Vlietsend. Vanaf 
1972 was de doekweverij vrijwel voortdurend verliesgevend.

Inmiddels was de doekweverij van Van Leyden in 1965 over-
genomen door Nijverdal Ten Cate en de productie in Kromme-
nie gestopt. De overlevingskansen van de K.S.-weverij waren 
omstreeks 1980 nihil. De concurrentie en de sterk gestegen 
loonkosten speelden hierbij een belangrijke rol. Om de in 1955 
gestarte textielpoot Tufton te behouden nam W. Kaars Sijpe-
steijn in 1981 de beslissing om de weverij en Tufton te kopen 
en uit de Beheer Maatschappij VETO te halen. De doekweverij 
werd gesloten en de tuftonfabriek ondergebracht in Tufton 
BV, waarvan W. Kaars Sijpesteijn J.Cz commissaris werd. De 
productie van brandslangen werd voortgezet. Met het sluiten 
van de doekweverij verdween een industrie waaraan Krom-
menie en Assendelft eeuwenlang was verbonden.
In 1950 werd in Amerika door Cobble de eerste tuftmachine 
ontwikkeld. Het was een soort naaimachine met een rij van 
honderden naalden met pooldraden die door haakjes tot lus-
sen aan de onderzijde van de doekbasis werden verwerkt. 
Na een bezoek van J.H. Kaars Sijpesteijn in 1955 aan Amerika 
werd het tuftprocédé door K.S. overgenomen. Men startte 
met bad- en slaapkamerkleedjes (Inca en Dorma). In 1969 ging 
K.S. over op de productie van vaste vloerbedekking van plint 
tot plint onder de handelsnaam Lagonda en later op het suc-

cesvolle product Coral als schoonloopmatten bij de ingangen 
van grote kantoorgebouwen. De titel van het boek ‘Van Cane-
fas tot Coral’ door Klaas Woudt herinnert hier aan (canefas is 
zeildoek). Het was een slijtvast, sterk vuilopnemend en goed te 
reinigen tapijt bijzonder geschikt voor entrees van grote zaken.
Vanaf 1981 richtte de textielonderneming van K.S. zich vol-
ledig op de productie van Coral en brandslangen. Ze werd 
marktleider in Europa met tachtig procent export. De produc-
tie vond plaats in de vroegere weverijgebouwen. Vanaf 1982 
tot 1987 verdubbelde de omzet van Tufton BV.
Met de overname van het bedrijf door het Engelse bedrijf 
Bonar Floors in 1992 verdween de naam van de ondernemers-
familie Kaars Sijpesteijn uit Krommenie. In 2010 werd het weer 
overgenomen door Forbo onder de naam Forbo Floor Coral NV.

Dankwoord
Wij danken het Historisch Genootschap Crommenie, en in het bijzonder 
zijn bestuurslid Agaat Rijks-Leguijt, voor de medewerking aan deze bij-
drage voor onze jubileumjaargang. Zij heeft dit artikel samengesteld op 
basis van reeds eerder verschenen artikelen in de Krommenieër Kroniek 
van de hand van de heren J. Rem, J. Koning, G. Palmboom, H.T. Planteijdt, 
allen reeds overleden, en J. van de Weide die wij zeer erkentelijk zijn voor 
hun inzichten in en ervaringen met de rolrederij. Het geheel is in samen-
werking met Rob Dix verder uitgewerkt en aangevuld met gegevens uit 
het Gemeentearchief Zaandam. Ook naar hen gaat onze dank uit voor hun 
medewerking.

Bronnen en literatuur
* Illustraties 2 t/m 15: collectie Historisch Genootschap Crommenie, 

collectie Zuiderzeemuseum.
* Krommenieër Kroniek, nrs. 5, 20, 24, 35 auteur J. Rem; nr. 21 auteur J. 

Koning; nr. 44 G. Palmboom; nr. 55 J. v.d. Weide; nr. 77 H.T. Planteijdt.
* Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 9 blz. 1095.
* Wil je meer weten? Log dan in op www.zaanwiki.nl onder rolrederij, of 

zoek op wikipedia onder Rolreder.

15. In 1922 gebouwde zeildoekfabriek van de fa. P.H. Kaars Sijpesteijn. Hier werden voor het eerst brandslangen geweven.

Noot
1. ONA Wormerveer, inv.nr. 5709, fol. 17, 8 oktober 1710.

http://www.zaanwiki.nl/
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Uit onze bibliotheek

In de bibliotheek van ons informatiecenrum te Bunnik is een 
hele reeks tijdschriften uit Noord- en Zuid-Holland in te zien. 
In het overzicht is aangegeven wat aanwezig is, over welke 
periode en of ze een index bevatten. Enkele zijn ook op CD-
rom te raadplegen. Bovendien zijn de uitgevende organisaties 
aangegeven. Raadpleeg voor je onderzoek dus ook vooral de 
websites van deze organisaties, want die bevatten nog meer 
publicaties en uiteraard ook actuele informatie. Daarnaast 
bieden zij een keur aan bewerkte bronnen, transcripties en 
thema’s die voor onderzoek op lokaal en regionaal gebied van 
belang zijn.
Dit overzicht is exclusief het Gooi dat in nummer 6 samen 
met Utrecht en Flevoland zal worden behandeld.

Afdelingsbladen (scanproject)

* ‘1340’, afd. Rotterdam, 1987-2019, compleet, geen index.
* Haaglanden, Gens Haga, 1996-2004, compleet (in 2004 

opgeheven).
* Rijnland, Genealogische Bijdragen Leiden en omgeving, 

1985-1995, periodiek: 1996-2020, compleet, geen index.
* Amstelland, 1990-2019, compleet, met index per jaargang.
* Gens Propia, afd. Kennemerland, 1986-2014, compleet, 

geen index.
* Mededelingenblad afd. Delfland, 1986-2019; compleet, geen 

index.
* Mededelingenblad afd. Zaanstreek-Waterland, 1988-2014, 

geen index.
* Hollands Noorderkwartier, 1986-2019, compleet, geen in-

dex.
* NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 1987-2017; compleet, 

geen index.
* Koggenland (Oostelijk West-Friesland), 1985-2019; com-

pleet, geen index.

Noord-Holland
* Redactiecommissie (...), Alkmaars Jaarboekje, 1965-1974, 

compleet, geen index.
* Historische Vereniging Oud Alkmaar, Oud Alkmaar, 1976-

2007, compleet, geen index.
* Vereniging Historisch Amstelveen, kwartaalblad Amstel 

Mare, 1990 (jg. 1) – 2019, compleet, geen index.
* Uitgaven van het Genootschap Amstelodamum, kwartaal-

blad Amstelodamum, 1914 (jg. 1) – 1917, compleet, geen index; 
Jaarboek Amstelodamum, 1902-heden, compleet, met index.

* Gemeentelijke Commissie Heemkennis, maandblad Ons 
Amsterdam, 1949-2000.

* Historische Kring Abcoude/Baambrugge, De Angstelkro-
niek, 1999-2003, 2011-2020, compleet, geen index.

* Historische Vereniging Haerlem, Jaarboek Haarlem, 1941-
2016, compleet, geen index, wel register 1929-1965.

* Stichting Egmonds historisch tijdschrift, Geestgronden, 
1994-2019, compleet, geen index.

* Historische Kring Heemskerk, Heemskring, 1989-2003, 
compleet, geen index.

* Vereniging Historisch Purmerend, Historisch Purmerend, 
2008-2019, compleet (1 mist), geen index.

* Vereniging Oud Hoorn, Oud Hoorn, 1981-2009, compleet, 
geen index.

* Historisch Genootschap Crommenie, Krommenieër Kro-
niek, 1996-2019, compleet, geen index.

* Oudheidkundige Vereniging Graft-De Rijp/’Het Scherme-
reiland’, Een nieuwe chronyke, 1983-2007, voorgezet als 
De Kroniek , 2008-2019, compleet, geen index.

* Stichting Meer-Historie Haarlemmermeer, Meer-Historie, 
1989, 1995-2009, incompleet, geen index.

* Stichting Werkgroep Oud-Castricum, jaarboek Oud Cas-
tricum, 1982-2019, compleet, met indexen 2010-2013.

* Stichting Historisch Oudorp, Kroniek Oudorp, 2006-2019, 
compleet, geen index.

* Vereniging Oud Sint Pancras, De Klin, 1996-2003, incom-
pleet, geen index.

* Vereniging ‘Oud Volendam’, Oud Volendam, 1969-2002, 
met hiaten, geen index.

* Cultuur Historische Vereniging Scoronlo, Scoronlo, 2007-
2015, daarna jaarboek 2018-2019, compleet, geen index.

* Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwar-
tier, De Speelwagen, 1946-1955, compleet, geen index.

* Werkgroep ‘Wolfgerus van Aemstel’ (Ouder-Amstel), 
Speuren en Ontdekken, 1984-2019, compleet, geen index.

* Historische Vereniging Texel, Texel, 1991-2000, nrs. 19-57, 
met hiaten, geen index.

* Stichting Historische Kring Ursem, Geschiedenis van Ur-
sem, 1982-2019, compleet, geen index.

* Historische Kring Velsen, jaarboek Velisena, 1993-2019, 
compleet, geen index.

* Genealogie Vereniging Velsen, De Oorsprong, 1988-1997, 
compleet, geen index.

* Streekarchief Waterland, Jaarboek Waterland, 1994-
2005, 2008, compleet, met index.

* Historische Kring Weesp, Contactblad, voortgezet als His-
torische Kijk op Weesp, 1985-2011, compleet, geen index.

* Historisch Genootschap Wormer, Jaarboek Wormer, 
2006-2012, compleet, met index.

* Uitgaven van het Historisch Genootschap ‘Oud 
West-Friesland’, jaarboek West-Friesland’s ‘oud en nieuw’, 
1940, 1960-2001 met hiaten, geen index; Mededelingen-
blad West-Fries Genootschap, 1995-2000, compleet, 

Noord- en Zuid-Holland
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geen index; ‘t Vierkant, 2001-2005, compleet, geen index.
* Stichting West-Friese families, West-Friese Families, 

1954-2019, compleet, met indexen per nummer.
* Maandblad (...) van de Zaanstreek, De Zaende, 1946, 1948, 

1950, met index.
* Historische Vereniging Harenkarspel, Zicht op Haringcar-

spel, 1992-2019, compleet, geen index.
* Historische Vereniging ‘De Zijpe’, Zijper Historie Bladen, 

1992-2019, compleet, geen index.

Zuid-Holland
* Stichting Oud Alkemade, Alkmadders, 2009-2019, com-

pleet, geen index.
* Stichting Oud Sassenheim, De Aschpotter, 2008-2019, 

compleet, geen index.
* Oudheidkundige Vereniging Bleiswijk, Blesewic, 2000-

2001, 2006-2019, compleet geen index.
* Historische Kring Nieuwpoort, By Clockgeluy, 1999-2011, 

compleet, geen index.
* Historische Kring Voorhout, Dwars Op,  1998-2019, com-

pleet, geen index.
* Historische Verening ‘s-Gravendeel, ‘s-Gravendeel, 2003-

2019, compleet, geen index.
* Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, jaarboek Die Hag-

he, 1913-2019, compleet, registers 1889-1970, 1973-1990.
* Stichting Vrienden van Oud Hillegom, Hangkouserieën, 

2003,2018-2019.
* Historische Vereniging Woerden en omstreken, Heemtij-

dingen, 1962-2019, compleet, geen index.
* Stichting Krimpenerwaard, Historische Encyclopedie 

Krimpenerwaard, 1983-2003, incompleet, geen index.
* Historische Vereniging Vlaardingen, Historisch Jaarboek 

Vlaardingen, 1977-1998, 2006, compleet, geen index.
* Genealogische Historische Vereniging Hoeksche Waard, 

Hoeksche Waard, 1988-1992, compleet, geen index.
* Stichting Vriendenkring Streekmuseum Hoeksche Waard, 

Bulletin, 1983-2019, compleet, geen index.
* Historische Vereniging Rijswijk, Jaarboek, 2017-2019, elk 

met index.
* Stichting Genealogisch Documentatie 

Centrum te Eindhoven, Joods Rotter-
dam, 2010-2014, compleet, geen index.

* Uitgaven van de Genealogische Vereni-
ging Prometheus, Kronieken, 1992-2000, 
compleet, met index per jaar; en Kwar-
tierstatenboek, 18 delen, met index.

* Vereniging Oud Leiden, Leids Jaarboek-
je, 1906-2016, compleet, registers 1904-
1958, 1904-1983, 1904-2016.

* Vereniging Historisch Lexmond en Hei- 
en Boeicop, Lek en Huibert Kroniek, 
1998-2019, compleet, geen index.

* Vereniging Oud Lisse (VOL), Nieuwsblad VOL, 2010-2019, 
incompleet, geen index.

* Streekarchief Eiland IJsselmonde, Nieuwsbrief, 2003-
2019, incompleet, geen index.

* Stichting Historisch Charlois, Ons Charlois, 2008-2016, 
compleet, geen index.

* Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie, ‘Ons Voorge-
slacht’, 1946-2019, compleet, met index per jaar.

* Uitgaven van de Vereniging Oud Dordrecht, kwartaalblad 
Oud Dordrecht, 2007-2019, compleet, geen index, en het 
Jaarboek Oud-Dordrecht, 1999-2019, compleet, geen index.

* Tijdschrift voor Sociale Genealogie en Streekgeschiede-
nis voor Leiden en omstreken, Rijnland, 1963-1978, com-
pleet, geen index (per nummer inhoudsopgave).

* Stichting Historisch Genootschap Nieuwkoop e.o., Rond-
om Nieuwecoop, 1997-2005.

* Uitgaven van het Historisch Genootschap Roterodamum, 
Kroniek (tijdelijk Meent), 2010-2019, compleet, geen in-
dex; en Rotterdams Jaarboekje, 1914-2019, met hiaten, 
geen index.

* Historische Vereniging Schiedam, Scyedam, 1983-2019, 
incompleet, geen index.

* Vereniging voor Familieonderzoek Sliedrecht en omge-
ving, De Stamboom, 1999-2019, incompleet, geen index.

* Stichting Oud Zoeterwoude, Suetan, 1992-2001, com-
pleet, geen index.

* Historisch Genootschap Hendrik Ido Ambacht/Histori-
sche Vereniging Zwijndrecht, Swindregt Were, 1987-1993, 
compleet, geen index.

* Historische Vereniging voor Alphen aan den Rijn en om-
streken, 1986-2002, incompleet, geen index.

* Cultuurhistorische Vereniging ‘Ter Aar’, De Vosholkroniek, 
1996-2019, compleet, geen index.

* Historische Vereniging voor Zuid-Holland (...), Zuid-Hol-
land, 19551955-1968, incompleet, geen index.

Bijzondere publicatie:
Parenteel Doen Beijensz, 2 dln., uitgave van de Zuid-Holland-
se Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 1989, 2001.
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Vaak wordt vergeten dat de opvarenden van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een belangrijke bijdrage leverden aan de geallieerde oorlogsvoering. Na de 
Meidagen van 1940 werd de Nederlandse handelsvloot –bestaande uit honderden koop-
vaardijschepen, die zich voor een belangrijk deel buitengaats bevonden– gevorderd ten 
behoeve van de geallieerde oorlogsinspanning. De duizenden bemanningsleden heb-
ben tijdens de oorlog troepen, wapens, munitie en levensmiddelen over de wereldzeeën  
vervoerd. Zij deden dit onder zeer gevaarlijke omstandigheden. Jarenlang konden zij niet 
terugkeren naar hun families in Nederland. Dit artikel beschrijft de geschiedenis van de 
Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog en legt uit hoe men genealo-
gisch onderzoek kan uitvoeren naar haar opvarenden.

De koopvaardij in 
de Tweede Wereldoorlog

1. Zicht op een konvooi vanaf een Nederlandse tanker. Foto Nationaal Archief/Fotocollectie Anefo.

WELMOED BONS
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de Nederlandse regering het recht om in geval van oorlog 
scheepsruimte te vorderen om deze vervolgens in te zetten 
voor het nationale belang. De eigen koopvaardijvloot moest 
ingezet kunnen worden voor geallieerde oorlogsdoelein-
den, maar tegelijkertijd haar Nederlandse status behouden. 
Hierom werd op 22 mei 1940 door de Minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart de machtiging verleend aan de 
nieuw opgerichte Netherland(s) Shipping and Trading Com-

De Nederlandse koopvaardij tijdens  
de Tweede Wereldoorlog

In september 1939 verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk, 
als reactie op de Duitse invasie van Polen, de oorlog aan na-
zi-Duitsland. Hiermee begon de Tweede Wereldoorlog. Hoe-
wel Nederland zich neutraal opstelde, had de uitbraak van de 
oorlog direct grote gevolgen voor de Nederlandse koopvaar-
dij. De contrabandecontroles door zowel de Britten en Fran-
sen als de Duitsers hadden grote impact op schepen van neu-
trale landen. Met deze controles probeerden de twee partijen 
transport van goederen naar de vijand tegen te gaan om zo 
de oorlogsvoering van de tegenstander dwars te zitten. Ook 
de Nederlandse motortanker Sliedrecht, onder gezag van 
kapitein C. Boer, werd aan controles onderworpen. De tanker 
was met een lading aardolie onderweg van Abadan in Perzië 
naar Trondheim in Noorwegen toen het na Britse controle in 
Gibral tar op 17 november 1939 ten noordwesten van Ierland 
werd aangehouden door de Duitse onderzeeboot U-28. Omdat 
de Sliedrecht in Gibraltar de opdracht had gekregen zich eerst 
te melden in Kirkwall op de Schotse Orkney eilanden, voordat 
zij haar lading in Noorwegen mocht lossen, concludeerde de 
Duitse commandant Kapitänleutnant Günter Kuhn ke, dat de 
bestemming een vijandelijke haven was. De bemanning van 
de Sliedrecht moest in allerijl het schip verlaten, waarna de 
U-boot het torpedeerde. Eén reddingsboot met vijf opvaren-
den bereikte de Schotse kust, van de twee andere reddingsbo-
ten met 26 opvarenden is niets meer vernomen.1 De Sliedrecht 
is niet het enige Nederlandse koopvaardijschip dat in de peri-
ode 1 september 1939 – 9 mei 1940 door torpedering verloren 
ging of op zeemijnen liep. In totaal vergingen in deze periode 
32 Nederlandse schepen, waarbij 260 mensen omkwamen.2

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Vlak 
na de inval gaf het Bureau Zeeverkeer van de Koninklijke Ma-
rine de order aan alle havenmeesters in Nederland om sche-
pen uit havens te laten vertrekken. Veel koopvaardijschepen 
wisten tijdens de Meidagen te evacueren naar o.a. Groot-Brit-
tannië, waardoor zij gedurende de rest van de oorlog voor de 
geallieerde oorlogsvoering ingezet konden worden. De mo-
torsleepboot Zwarte Zee is één van de schepen die wist te 
evacueren. Op 10 mei werd het in Vlissingen door de Konink-
lijke Marine gevorderd om de onvoltooide torpedobootjager 
Isaac Sweers naar Engeland te slepen.3 Ook de m.s. Phrontis, 
die in de vroege ochtend van 13 mei met 900 Duitse krijgs-
gevangen en een Nederlands bewakingsdetachement van-
uit IJmuiden vertrok, wist te evacueren. In Dover werden de 
krijgsgevangenen overgedragen aan de Britse autoriteiten.4

Koopvaardijschepen die zich tijdens de Duitse inval in een 
buitenlandse haven of op zee bevonden kregen op 10 mei via 
een telegram van het Bureau Zeeverkeer de instructie uit te 
wijken naar een geallieerde haven. Ook werd de zogeheten 
Zeeschepenvorderingswet in werking gesteld. Deze wet gaf 
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mittee (NSTC) om als ‘custodian’ op te treden voor alle sche-
pen, ladingen en belangen van rederijen in bezet Nederland. 
De NSTC, kortweg de Shipping genoemd, was belast met het 
onderhoud, het bemannen en verzekeren van schepen, het ex-
ploiteren van de vaartuigen en het afsluiten van huurovereen-
komsten. Ook droeg het zorg voor de zeelieden, zowel aan wal 
als op zee. Om alle taken uit te voeren werden in Groot-Brit-
tannië bijkantoren opgericht in Liverpool en Gourock. Daar-
naast volgde de aanstelling van vertegenwoordigers in Bata-
via, Curaçao, Calcutta, Sydney, Port Said, Durban, Buenos 
Aires, Lagos en later ook in Algiers en Napels. Zij verleen-
den niet alleen assistentie aan Nederlandse schepen maar 
hielden daar ook toezicht op. In de Verenigde Staten werd 
als zustercommissie van de Shipping het Nederlandsche 
Scheepvaart Comité opgericht, die daar met de taken van de 
Shipping was belast. De organisatie had wereldwijd uiteinde-
lijk rond de duizend mensen in dienst.5

Eind mei 1940 beschikte de naar Londen uitgeweken Neder-
landse regering over 557 schepen.6 De Shipping verhuurde 
op basis van een timecharter een groot deel van de nationale 
scheepsruimte aan het British Ministry of Shipping en haar 
opvolger, het British Ministry of War Transport (BMWT). Hier-
bij bepaalde het BMWT de lading, de bestemming en vaar-
routes van de schepen en was het verantwoordelijk voor de 
kosten van het laden en lossen, havengelden, brandstof en 
eventuele verliezen van schepen door oorlogsgeweld. De ver-
schillende rederijen die behoorden tot de Koninklijke Shell, 
zoals de Petroleum Maatschappij La Corona, de Nederland-
sch-Indische Tank Stoombootmaatschappij en de Curaçao-
sche Scheepvaart & Handel Maatschappij, werden door die 
maatschappijen zelf aangestuurd en vielen niet onder de ver-
antwoordelijkheid van de Shipping. Schepen van de Shell wer-
den wel rechtstreeks ter beschikking gesteld aan de BMWT.7 
In Nederlands-Indië waren na de Meidagen rond de 250 sche-
pen ter beschikking gekomen van de Nederlands-Indische 
regering. Deze bleven in de vrije vaart en werden niet ingezet 
voor oorlogsdoeleinden. De regering besliste in overleg met 
het Nederlands-Indisch Reeders Comité over de inzet van de 
schepen. Na de Japanse invasie in januari 1942 en de val van 
Nederlands-Indië twee maanden later kwamen de 120 niet 
verloren gegane schepen ter beschikking van de geallieerden 
en werden verhuurd aan de BMWT.8

Om zich te verzekeren van een voldoende hoeveelheid zee-
lieden om de Nederlandse schepen te bemannen verplichtte 
het Koninklijk Besluit van 6 juni 1940 alle Nederlanders en 
Nederlandse onderdanen die niet dienstplichtig waren en 
dienstplichtigen die niet in dienst waren ‘persoonlijke dien-
sten bij of ten behoeve van de scheepvaart te verrichten...’9 
Dit betekende dat het dienstverband van opvarenden van de 
Nederlandse koopvaardij gedurende de oorlog tot nader or-
der doorliep. Deze vaarplicht, die enigszins is te vergelijken 
met de militaire dienstplicht, werd in maart 1942 verscherpt 
met het Vaarplichtbesluit 1942. In dit besluit werden zowel de 
rechten als de plichten van de vaarplichtigen wettelijk vastge-
steld, zoals rechten betreffende verlof, ziekte en opleidingen. 
Straffen voor o.a. het ontlopen van de vaarplicht werden in het 
Vaarplichtbesluit verscherpt en geüniformeerd.10 De Neder-
landse regering beëindigde de vaarplicht pas op 2 maart 1946.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verschillende orga-
nisaties opgericht die zich bezighielden met het welzijn van 
zeelieden aan wal. Het Comité ter Bevordering van het Wel-
zijn van Nederlandsche Strijders zorgde voor sigaretten, lite-
ratuur, spelletjes etc. voor zeelieden en organiseerde samen 
met de ‘Afdeeling Verzorging van den Zeeman aan den Wal’ 
van de Shipping en het Centraal Comité ‘Zeeman’s Welvaren’ 
van het Ministerie van Sociale Zaken gezellige avonden, uit-
stapjes en bioscoop- en theatervoorstellingen. Het Centraal 
Comité ‘Zeeman’s Welvaren’ richtte in grote havensteden in de 
wereld tehuizen en clubs op voor Nederlandse en Indonesische 
zeelieden. De tehuizen en clubs waren erg populair.11

De Nederlandse koopvaardijvloot werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog over de hele wereld ingezet. Kleinere kust-
vaartschepen opereerden rondom Groot-Brittannië voor de 
bevoorrading van steden. Kustvaarders ondersteunden ook 
de grote handelsvaart, bijvoorbeeld als die schepen bij ondiep 
water de kust niet konden bereiken. Nederlandse kustvaart-
schepen speelden tussen 27 mei en 4 juni 1940 ook een rol 
tijdens operatie Dynamo, de evacuatie van Britse en Fransen 
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75 jaar Vrijheid
In 2019-2020 viert Nederland 75 jaar vrijheid en wordt 
wereldwijd het einde van de Tweede Wereldoorlog 
herdacht. Op verschillende manieren wordt bij deze 
gebeurtenis stilgestaan. Het NIMH doet dat met de di-
gitale bevrijdingskrant VRIJ! Elke maand verschijnt een 
nieuwe krant met een podcast, artikelen, historische 
documenten, mini-documentaires en foto- en filmbeel-
den. U kunt de bevrijdingskranten lezen op www.75jaar-
vrij.nl.

2. De bemanning van de olietanker Ondina van de Petroleum Maatschap-
pij La Corona. Op 11 november 1942 werd het schip in de Indische Oceaan 
geëscorteerd door HMIS Bengal toen het werd aangevallen door twee 
Japanse kruisers, de Hokoku Maru en de Aikoku Maru. De Hokoku Maru 
werd door het kanonvuur van de Ondina tot zinken gebracht. Foto NIMH.

http://www.75jaarvrij.nl/
http://www.75jaarvrij.nl/


troepen vanuit Duinkerken. Ongeveer veertig Nederlandse 
kustvaartschepen evacueerden plus minus 22.000 militairen.12

Tijdens de Meidagen weken 42 Nederlandse vissersschepen 
uit naar Groot-Brittannië. Daarvan werden 26 schepen, in-
clusief bemanning, door de Koninklijke Marine gevorderd om 
dienst te doen als hulpmijnenvegers in Britse wateren. De be-
manning werd gemilitariseerd en het schip kwam onder bevel 
van een marineofficier te staan. De overige schepen bleven 
dienst doen als vissersschepen en hielpen daarmee met de 
bevoorrading van Groot-Brittannië.13

Nederlandse sleepboten, zoals de eerdergenoemde Zwarte 
Zee, sleepten in gevaarlijke omstandigheden door torpede-
ring of bombardering zwaar beschadigde schepen naar geal-
lieerde havens. Daar werden ze gerepareerd om vervolgens 
weer ingezet te worden voor geallieerde oorlogsdoeleinden. 
Passagiersschepen waren erg geschikt om dienst te doen 
als troepentransportschepen of als hospitaalschepen. Deze 
vaartuigen werden omgebouwd voor hun nieuwe functie, 
maar bleven veelal met eigen bemanning onder Nederlandse 
vlag varen. De troepentransportschepen vervoerden tijdens 
de oorlog duizenden geallieerde militairen, terwijl hospitaal-
schepen duizenden patiënten vervoerden die aan boord medi-
sche behandeling ondergingen.14

Schepen van de grote vaart voeren, al dan niet in konvooi, over 
de Atlantische oceaan, in de Noordelijke IJszee, Middellandse 
Zee, de Grote Oceaan, Indische Oceaan en het Caribisch ge-
bied. Een van de moeilijkste en gevaarlijkste konvooiroutes 
was lange tijd die naar Moermansk in het noorden van de Sov-
jet-Unie. Het konvooi PQ 17, dat op 27 juni 1942 vanuit IJsland 
naar Moermansk vertrok, leed de zwaarste verliezen. Na aan-
vallen van de Duitse Luftwaffe en Kriegsmarine zonken uitein-
delijk 24 van de 36 vrachtschepen uit het konvooi. Een van deze 
vaartuigen was het Nederlandse s.s. Paulus Potter. De beman-
ning van het schip wist in een motorboot en drie sloepen na zes 
dagen veilig het eiland Nova Zembla te bereiken. De soldaten 
van het Rode Leger die op het eiland gestationeerd waren vlo-
gen de schipbreukelingen naar Archangelsk, waar de zieken en 
gewonden werden behandeld. In september 1942 keerden de 
opvarenden van de Paulus Potter terug naar Schotland.15

Ook op de Middellandse Zee werden Nederlandse koop-
vaardijschepen ingezet als troepentransportschepen en als 
vrachtschepen die goederen, wapens en munitie vervoerden. 
Daar kregen zij niet alleen te maken met de Duitse Kriegsma-
rine, maar ook met de Italiaanse zeestrijdkrachten. Zo waren 
verschillende Nederlandse schepen betrokken bij de evacua-
tie van het Britse leger uit Griekenland. Een van die schepen 
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3. De sleepboot Zwarte Zee met op sleeptouw de s.s. Flora MacDonald die op 19 mei 1943 door een U-Boot in de Atlantische Oceaan was getorpedeerd. 
Imperial War Museum (AX 44A).
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was het s.s. Slamat, dat op 27 april 1941 onder leiding van ka-
pitein Tj. Luidinga met ongeveer 500 Britse militairen en ruim 
200 bemanningsleden uit Nauplia vertrok. De Slamat werd 
door de Luftwaffe gebombardeerd en zonk. Van de opvaren-
den overleefden maar een kleine twintig de ramp.16 De BMWT 
zette ook Nederlandse koopvaardijschepen in voor de invasie 
van Noord-Afrika, Italië en Zuid-Frankrijk.

In de Indische Oceaan en de Grote Oceaan kregen Nederland-
se koopvaardijschepen, zoals het m.s. Janssens, te maken 
met Japanse vijandelijkheden. De Slag in de Golf van Leyte 
bij de Filipijnen was een van de acties waarbij de Janssens be-
trokken was. Het schip belandde, beladen met oorlogsmate-
riaal, op 24 oktober 1944 midden in deze zeeslag tussen een 
Amerikaans-Australisch vlootverband en Japanse oorlogs-
schepen, waarbij het direct door vijandelijke vliegtuigen werd 
beschoten. De Nederlanders beantwoordden het vuur en wis-
ten meerdere Japanse vliegtuigen uit te schakelen. Acht be-
manningsleden werden voor dit optreden voorgedragen voor 
het Kruis van Verdienste.17

In totaal ondersteunende ongeveer zestig Nederlandse koop-
vaardijschepen de landing van de geallieerden in Normandië 
van 6 juni tot begin augustus 1944: drie tankers, elf vracht-
schepen, tien sleepboten en 36 of 37 kustvaartschepen. De 
vaartuigen werden bijvoorbeeld ingezet als blokschip, zoals 
het s.s. Parkhaven, voor het vervoer van goederen en munitie, 
zoals het s.s. Vliestroom, het s.s. Vulcanus en het s.s. Zuider-
burgh of voor verschillende sleepwerkzaamheden, zoals de 
s.l. Dexterous en de s.l. Zwarte Zee.18

Met de invasie van Normandië en de geleidelijke bevrijding 
van West-Europa kwam het einde van de oorlog steeds 
dichterbij. Nederlandse koopvaardijschepen werden nu ook 

ingezet voor het bevoorraden van de bevrijdde gebieden en 
voor het vervoer van materieel en goederen voor de opruk-
kende geallieerde legers. Zeelieden die de hele oorlog had-
den gevaren konden na de Duitse capitulatie in mei 1945 na 
jaren afwezigheid de eigen families bezoeken. Pas met het 
opheffen van de vaarplicht in maart 1946 kwam voor het Ne-
derlandse koopvaardijpersoneel definitief het einde aan hun 
oorlogsinzet.

Genealogisch onderzoek koopvaardijpersoneel 
Tweede Wereldoorlog

Genealogisch onderzoek naar koopvaardijpersoneel tijdens 
de oorlogsjaren is in twee fases op te splitsen: allereerst het 
verzamelen van basisgegevens waarmee een algemeen beeld 
van een opvarende wordt geschetst en daaropvolgend het 
verzamelen van mogelijke aanvullende informatie waarmee 
het leven van een opvarende in de periode 1940-1945 meer 
context krijgt. In dit artikel zal eerst het verzamelen van ba-
sisgegevens, zoals het achterhalen en lezen van de persoons-
kaart, de bewegingen/routes van schepen waarop een opva-
rende heeft gevaren en (waar van toepassing) informatie over 
de omstandigheden van overlijden, aan bod komen. Daarna 
komt aan bod hoe mogelijk aanvullende informatie, zoals ge-
gevens betreffende Engelandvaarders, onderscheidingen, 
krijgsgevangenschap, educatie, dienstweigering, desertie en 
misdrijven en financiële hulp, gevonden kan worden.

Persoonsgegevens
Persoonskaarten
De Shipping kreeg met de machtiging om op te treden als 
‘custodian’ ook zeggenschap over de bemanningsleden van 
de schepen. Tijdens de oorlog omvatte het personeelsbe-
stand van de Nederlandse koopvaardij rond de 32.000 opva-
renden – 12.500 Nederlanders, 6.000 inwoners van het Ko-
ninkrijk en 13.400 buitenlanders.19 Over deze mensen hield 
de Shipping op persoonskaarten een persoonsadministratie 
bij. Voor genealogisch onderzoek naar koopvaardijpersoneel 
in de Tweede Wereldoorlog is de persoonskaart van een op-
varende het startpunt. De gegevens die op deze kaarten te 
vinden zijn bieden aanknopingspunten voor verder onder-
zoek.
Op de persoonskaarten staat informatie betreffende de 
schepen waarop iemand voer, hun functie, het loon, de reli-
gie, de burgerlijke staat, hun (wan)gedrag, de opleidingen die 
werden doorlopen, etc. De Shipping registreerde daarnaast 
zaken als desertie en overlijden op de kaarten. De persoons-
kaarten zijn administratief in vier categorieën te verdelen: de 
grote handelsvaart, de kustvaart, buitenlanders en cancelled.
De grote handelsvaart betreft de schepen die de lange rei-
zen over grote afstanden maken waarbij ze meestal een oce-
aan oversteken. Veruit de meeste zeelieden voeren op de 
grote vaart. Deze categorie is onderverdeeld in kaarten van 
officieren en overige bemanningsleden. Daarnaast zijn de 

4. De kok van deze Nederlandse kustvaarder bemant het afweergeschut, 
Groot-Brittannië 1943. Foto Nationaal Archief/Fotocollectie Anefo.
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persoonskaarten dubbel opgemaakt en bijgehouden: origine-
le- en schaduwkaarten. De schaduwkaarten zijn na 1945 vaak 
bijgewerkt met o.a. gegevens betreffende de zogeheten vaar-
plichtbeloning (waarover later meer), onderscheidingen en 
pensioengegevens. 
De kustvaart (ook wel korte vaart) betreft de vaart van sche-
pen die doorgaans korte reizen langs de kust of over korte 
afstand maken. Er zijn twee soorten persoonskaarten van de 
kustvaart, waar nagenoeg dezelfde informatie opstaat: gro-
te- en standaardkaarten.
De categorie buitenlanders bevat de kaarten van het niet-Ne-
derlandse personeel, inclusief zeelieden uit de Nederlandse 
koloniën, aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen in 
de grote vaart.
De categorie cancelled bevat alle geannuleerde inschrijvin-
gen. Bij het NIMH, dat deze persoonskaarten tegenwoordig 
beheert, kunnen de persoonskaarten worden opgevraagd.

In de kolommen remarks and shore address en conduct op de 
persoonskaarten van de Grote Vaart staan veel verschillende 
opmerkingen die nadere duiding behoeven. De meest voorko-
mende opmerkingen worden hier besproken.

Bijwerken en aan wal
In de kolom remarks and shore address staat vaak de op-
merking Bijw.’ (bijwerken) of A’ (Ashore) gevolgd door een 

plaatsnaam. Bijwerken betekent dat een opvarende schepe-
lingenarbeid uitvoert ten behoeve van een schip, zoals laden 
en lossen, reparaties en onderhoud of administratieve werk-
zaamheden. De opmerking Ashore (aan wal) betekent dat 
een opvarende aan wal verbleef. Dat kan zijn omdat hij aan 
het bijwerken was, maar ook omdat hij van zijn verlof genoot 
of een opleiding volgde. Omdat iemand wel uitbetaald moest 
worden werden de zeelieden die bijwerkten of zich aan wal 
bevonden geregistreerd op de rol van een schip dat op dat 
moment in de haven lag.

Eerste reserve en tweede reserve
Regelmatig komt op persoonskaarten in de kolom remarks 
and shore address ook de notitie eerste reserve of tweede 
reserve voor. De eerste reserve was een pool met zeelieden 
die door omstandigheden niet werkzaam waren aan boord 
van, of ten behoeve van een Nederlands schip. Schepen die 
een bemanningstekort hadden konden uit deze eerste reser-
ve putten om hun bemanning aan te vullen. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bestond de eerste reserve voornamelijk uit de 
bemanning van verloren gegane schepen. Naast de eerste re-
serve bestond er ook een tweede reserve: zeelieden die om 
medische of andere redenen buiten de eerste reserve waren 
gevallen. Alleen als de eerste reserve was uitgeput werd be-
roep gedaan op zeelieden uit de tweede reserve om dienst te 
nemen aan boord van een schip.

5. Intekening van Tonnis Bierling in het Vaarplichtregister. Collectie 159 LOCK – NIMH, inventarisnummer 69.
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opgesteld. De notitie ‘overleden’ werd gemaakt wanneer het 
lichaam wel was geborgen. De Shipping voerde de afwikke-
ling van de nalatenschap van omgekomen koopvaardijper-
soneel uit. Per overledene werd een dossier opgemaakt be-
treffende de financiële afwikkeling van zijn nalatenschap aan 
nabestaanden.
Het overlijden van een Nederlandse burger werd gemeld bij 
de Nederlandse regering in Groot-Brittannië, die tijdens de 
oorlog de burgerlijke stand van Nederlanders in het buitenland 
bijhield. Op de overlijdenskaarten werden per overledene de 
persoonlijke gegevens, de namen van nabestaanden, de oor-
zaak van overlijden en overige bijzonderheden vermeld. Voor 
overleden opvarenden van de Nederlandse koopvaardij waren 
deze gegevens voornamelijk afkomstig van de Shipping.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de zorg voor Nederlandse 
oorlogsgraven, waaronder graven van overleden koopvaardij-
personeel, te liggen bij de in 1946 opgerichte Oorlogsgraven-
stichting. De Oorlogsgravenstichting hield per graf een dos-
sier bij met gegevens over de locatie van het graf en de staat 
van onderhoud.
Zeelieden raakten tijdens de oorlog ook gewond of werden 
arbeidsongeschikt verklaard door oorlogsomstandigheden, 
een ongeval of andere oorzaken. Rond de 500 opvarenden 
werden afgekeurd en ongeveer 270 mindervaliden werden 
gepensioneerd.22 Zieke en gewonde zeelieden werden be-
schermd door de Zeeongevallenwet 1919. Tijdens de oorlog 
werd deze wet door de Stichting Zeerisico 1940 uitgevoerd. 
De Zeeongevallenwet bepaalde dat zeelieden recht hadden 
op uitkeringen. Daarnaast betaalde de Stichting de medi-
sche kosten van de zieke en gewonde personen. De verzor-
ging van de zieken en gewonden gebeurde onder toezicht 

Desertie
In de kolom conduct komt met enige regelmaat de notitie D, 
meestal in het rood, voor. Dit betekent dat de opvarende is 
gedeserteerd. Deze notitie sloeg niet altijd op ‘echt’ deserte-
ren: zich willens en wetens aan de Vaarplicht onttrekken. Het 
komt ook voor dat deze notitie is gemaakt omdat een opva-
rende zijn schip heeft gemist, overstapte naar een koopvaar-
dijschip van een ander (geallieerd) land, of overging naar een 
Nederlands krijgsmachtsdeel. Dit betekent dat deze notitie 
op veel persoonskaarten voorkomt, terwijl maar een klein 
deel echt voor desertie is berecht (waarover later meer).

De persoonsdossiers en persoonskaarten van Nederlandse 
vissers in Groot-Brittannië worden bij het Nationaal Archief 
beheerd. Op deze kaarten staat informatie over het schip 
waarop iemand voer, financiële gegevens en overige bijzon-
derheden.

Vaarplichtregister
In het vaarplichtbesluit van 1942 kreeg de Shipping de ver-
plichting een register op te maken van alle opvarenden die 
onder de vaarplicht vielen.20 Opvarenden werden ingeschre-
ven in zogeheten ‘intekeningsboeken’. De intekeningsboeken 
geven een momentopname van een opvarende in 1942. De 
informatie komt grotendeels overeen met de gegevens op 
de persoonskaarten. In tegenstelling tot de persoonskaar-
ten is in de intekeningsboeken soms meer achtergrondin-
formatie over de familie van een bemanningslid te vinden. 
Te denken valt aan de namen van eventuele kinderen, de 
namen van de ouders van de zeelieden alsook hun eventue-
le beroep. Na 1942 is de informatie in de boeken niet meer 
bijgewerkt.

Zieken, gewonden en oorlogsslachtoffers

Aan het einde van de oorlog hadden ruim 3.376 opvarenden 
van de Nederlandse koopvaardij het leven gelaten. 77% kwam 
om het leven door oorlogsomstandigheden, 14% door een 
ongeval en 9% door andere oorzaken.21 Overlijden door oor-
logsomstandigheden betekende voornamelijk dat iemand 
overleed doordat het schip waarop hij voer verging, bijvoor-
beeld door torpedering, bombardering of ontploffing van een 
zeemijn.
Op de persoonskaarten wordt aangegeven of iemand tijdens 
de oorlog is overleden. Dit is af te leiden uit de rode streep 
die door de persoonsgegevens op de kaart zijn gehaald. In 
het opmerkingenveld op de kaart werd een notitie gemaakt 
van de omstandigheden rondom het overlijden. De notitie 
‘vermist’ betekent dat het lichaam van de overleden persoon 
na een scheepsramp niet werd geborgen en betrokkene 
daarom theoretisch gezien als vermist was te beschouwen. 
Echter kan er, hoofdzakelijk bij vermissing als gevolg van een 
scheepsramp, vanuit worden gegaan dat deze persoon is 
overleden. Na verloop van tijd werd daarom voor een tijdens 
een scheepsramp ‘vermiste’ zeeman ook een overlijdensakte 

Bronnen persoonsgegevens
*  Persoonskaarten Grote handelsvaart, inventarisnum-

mers 2509-2723 – collectie 159 Londense Collectie 
Koopvaardij (LOCK) – NIMH.

*  Persoonskaarten kustvaart, inventarisnummers 2724-
2765 – collectie 159 LOCK – NIMH.

*  Persoonskaarten buitenlanders, inventarisnummers 
2766-2822 – collectie 159 LOCK – NIMH.

*  Persoonskaarten cancelled, inventarisnummer 2823 – 
collectie 159 LOCK – NIMH.

*  Inschrijvingskaarten Vaarplicht, inventarisnummers 
35-105 – collectie 159 LOCK – NIMH.

*  Persoonsdossiers en personeelskaarten van vissers, 
inventarisnummers 558-560, 603-605 – 2.06.084 Com-
missie voor Aangehouden Lading / Netherlands Shipping 
and Trading Committee (COVAL / NSTC) 1939-1966 – NA.

*  Geboorten, huwelijken en overlijden en bevolkingsregis-
ter van Nederlanders in het buitenland - 2.04.42 Bevol-
kingsregister en Burgerlijke Stand van Nederlanders in 
het Buitenland 1940-1945, - Nationaal Archief (NA).
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Schepen en scheepsrampen
De Nederlandse koopvaardijvloot bestond uit een bonte ver-
zameling schepen afkomstig van tientallen rederijen en kapi-
tein-eigenaren. Na de Meidagen bestond deze vloot uit onge-
veer 850 vissersschepen, kustvaarders, sleepboten, tankers, 
grote vracht- en passagiersschepen die wereldwijd werden 
ingezet. De British Ministry of War Transport en de Shipping 
bepaalden hoe deze schepen werden ingezet en welke routes 
zij voeren. Voor langere en kortere routes voeren koopvaar-
dijschepen afkomstig uit verschillende geallieerde landen 
veelal in konvooi, bijvoorbeeld over de Atlantische Oceaan. 
Konvooien waren voor snelle ocean liners juist gevaarlijk. 
Deze schepen, zoals de s.s. Nieuw Amsterdam, voeren daar-
om vaak alleen. Zo liepen zij, vanwege hun enorme snelheid, 
minder risico dan in een (traag) konvooi.
Nederlandse koopvaardijschepen waren gedurende de jaren 
1940-1945 regelmatig het doelwit van vijandelijke acties, zo-
als torpedering door een onderzeeboot en beschieting door 
vliegtuigen. Ook liepen schepen het risico op een mijn te lopen. 
Beveiliging van (grote) schepen was daarom erg belangrijk. 
Gedurende de oorlog werden deze schepen voorzien van ver-

van de medische dienst van de Shipping. Als een opvarende 
voor ziekte of verwonding in een ziekenhuis werd opgeno-
men is dat af te lezen aan zijn persoonskaart. In de kolom 
remarks and shore address wordt de notitie ‘hosp.’ gemaakt 
gevolgd door een plaatsnaam of de naam van het ziekenhuis.

6. Persoonskaart van Cornelis Hen, kapitein van de s.s. Tjisalak. Hij was ‘missing through enemy action’ nadat de Tjisalak op 26 maart 1944 werd getor-
pedeerd door een Japanse onderzeeboot en zonk. Collectie 159 LOCK – NIMH, inventarisnummer 2522.

Herdenken
Elk jaar staat Nederland op 4 mei tijdens Dodenher-
denking ook stil bij de oorlogsslachtoffers van de eigen 
koopvaardij. In aanwezigheid van de burgemeester van 
Rotterdam en afgevaardigden van verschillende rederij-
en, ministeries en belangenorganisaties worden bij het 
nationaal koopvaardijmonument ‘De Boeg’ in Rotter-
dam de grote offers herdacht die het koopvaardijperso-
neel heeft gebracht voor onze vrijheid.
Naast de nationale herdenking in Rotterdam worden op 
4 mei ook lokaal de slachtoffers van de koopvaardij her-
dacht, zoals in Vlissingen, Terschelling, Den Helder en 
Amsterdam.
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schillende soorten bewapening. Lichte mitrailleurs en later 
Oerlikon-kanonnen werden op schepen als afweergeschut 
aangebracht. Als verdediging tegen magnetische zeemijnen 
werden schepen gedemagnetiseerd en ontvingen sommigen 
paravanen die de kettingen van verankerde mijnen konden 
doorsnijden. Tegen het einde van de oorlog kregen ook steeds 
meer schepen sonarinstallaties, waarmee onderzeeboten 
opgespoord konden worden.23 Ondanks deze beveiligings-
maatregelen gingen door oorlogsgeweld in totaal ongeveer 
400 Nederlandse koopvaardijschepen verloren. Met het oog 
op te verwachten verliezen was al in 1940 de Buitengewone 
Raad voor de Scheepsvaart te Londen ingesteld. Deze raad 
was samen met de Inspecteur-Generaal voor de Scheeps-
vaart in Londen belast met het onderzoek naar de oorzaak 
van scheepsrampen.

Op de persoonskaarten die bij het NIMH worden beheerd 
staat aangegeven op welke schepen een opvarende tijdens de 
Tweede Wereldoorlog voer, gevolgd door de begin- en eindda-
tum waarop diegene op dat schip diende. Als een opvarende 
op een schip diende terwijl die door oorlogsgeweld verloren 
ging, is op de persoonskaart bij de naam van het desbetref-
fende schip de notitie ‘lost’ gemaakt. Met deze gegevens is 
het mogelijk verder onderzoek te doen naar wat deze sche-
pen, en daarmee hun opvarenden, hebben doorstaan. Om de 
oorlogsgeschiedenis van een schip te achterhalen vormen de 
scheepsbewegingenkaarten een goed startpunt. Hierop staat 

aangegeven op welke datums schepen in welke havens lagen, 
waardoor is af te leiden wat hun vaarroutes waren. Naast de 
vaarroutes zijn op deze kaarten ook aantekeningen gemaakt 
over reparaties, onderhoud en scheepsrampen van het be-
trokken schip.
Voor het onderzoek naar de oorzaak van een scheepsramp 
werden verschillende documenten opgemaakt, zoals een 
proces-verbaal en een scheepsverklaring. In deze stukken 
zijn zo nauwkeuring mogelijk de gebeurtenissen op het schip 
van voor, tijdens en na de ramp beschreven. Deze dossiers 
zijn te vinden in het archief van de Buitengewone Raad voor 
de Scheepsraad en in het archief van de Inspecteur voor de 
Scheepsvaart te Londen, die belast waren met onderzoek 
naar de oorzaak van de ramp.

Bronnen oorlogsslachtoffers
*  Persoonsdossiers Oorlogsgravenstichting – 2.19.255.01 

Oorlogsgravenstichting (OGS): Persoonsdossiers –  
Nationaal Archief (NA). Bij het NA is een index op dit 
archief aanwezig.

*  Nalatenschapsdossiers koopvaardij – 2.16.54 Ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal 
Scheepvaart, Nalatenschapsdossiers Zeelieden – NA.

*  Overlijdensaktes van Nederlanders in het buitenland 
– 2.04.42 Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand van 
Nederlanders in het Buitenland 1940-1945, - NA.

*  Scheepsdossiers betreffende rampen, ongelukken 
en incidenten, inventarisnummers 175-181 – 2.06.084 
Commissie voor Aangehouden Lading / Netherlands 
Shipping and Trading Committee (COVAL / NSTC) 
1939-1966 – NA.

*  Dossiers van scheepsongevallen en rampen, inventa-
risnummers 14-229 – 2.16.31 Buitengewone Raad voor 
de Scheepvaart te Londen 1940-1946 – NA.

*  Dossiers met scheepsverklaringen betreffende 
scheepsrampen en klachten, inventarisnummers 29-
153 – 2.16.40 Inspecteur Scheepvaart te Londen 1940-
1946 – NA.

*  Nederlandse zeemansgraven Tweede Wereldoorlog – 
Melik, E. & Hamel, W. van. (Nijmegen 1988).

Bronnen schepen en scheepsrampen
*  Scheepsbewegingen grote handelsvaart, kustvaart en 

Shell, inventarisnummers 10-17, 2000-2508 – collectie 
159 Londense Collectie Koopvaardij (LOCK) – Neder-
lands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

*  Bemanningslijsten (niet compleet), inventarisnum-
mers 133-369 – collectie 159 LOCK – NIMH.

*  Scheepsdossiers betreffende rampen, ongelukken 
en incidenten, inventarisnummers 175-181 – 2.06.084 
Commissie voor Aangehouden Lading / Netherlands 
Shipping and Trading Committee (COVAL / NSTC) 
1939-1966 – Nationaal Archief (NA).

*  Dossiers van scheepsongevallen en rampen, inventa-
risnummers 14-229 – 2.16.31 Buitengewone Raad voor 
de Scheepvaart te Londen 1940-1946 – NA.

*  Dossiers met scheepsverklaringen betreffende 
scheepsrampen en klachten, inventarisnummers 29-
153 – 2.16.40 Inspecteur Scheepvaart te Londen 1940-
1946 – NA.

*  Dossiers betreffende vooronderzoek voor de Scheep-
vaartinspectie betreffende scheepsrampen, inventa-
risnummers 1-9 – 2.16.56.10 Inspecteur-Generaal voor 
de Scheepvaart – NA.

*  Scheepsdagboeken en scheepsjournalen, inventaris-
nummers 295-513 – 2.06.084 Commissie voor Aan-
gehouden Lading / Netherlands Shipping and Trading 
Committee (COVAL / NSTC) 1939-1966 – NA.

*  Scheepsrampen in Oorlogstijd – Het Nationaal Zee-
mansfonds (Amsterdam 1947).

*  The Allied Convoy System 1939-1945: its organiza-
tion, defence, and operation – Arnold Hague (St. Cath-
erines 2000) zie ook www.convoyweb.org.uk.

*  Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogs-
tijd – Dick Brongers (Deventer 1996).

*  Binnenvaart in oorlogstijd – Barend van Lange (Deven-
ter 1995).
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kende, maar is het minst vaak succesvol uitgevoerd. Naast de 
route over de Noordzee bestond ook de zuidelijke route via 
neutrale landen als Spanje en Portugal, de Zwitserse route en 
de Scandinavische route. Via een van deze routes wisten in de 
periode 14 mei 1940 tot 6 juni 1944 rond de 1.700 Nederlandse 
mannen en vrouwen het Verenigd Koninkrijk te bereiken.24

Een deel van de Engelandvaarders betreft het na de Meida-
gen 1940 in Nederland achtergebleven koopvaardijpersoneel 

Engelandvaarders
Een Engelandvaarder is iemand die na de capitulatie van 
Nederland op 14 mei 1940 en voor de geallieerde invasie in 
Normandië op 6 juni 1944, uit bezet gebied wist te ontsnap-
pen met het specifieke doel zich te gaan inzetten voor de 
geallieerde oorlogsvoering. Er waren verschillende routes 
die Engelandvaarders konden nemen om Groot-Brittannië te 
bereiken. De route per boot via de Noordzee is de meest be-

7. Schipbreukelingen van het Nederlandse vrachtschip s.s. Polyphemus, dat op 26 mei 1942 werd getorpedeerd, worden opgepikt door het Portugese 
vrachtschip s.s. Maria Amelia. Foto Nationaal Archief/Fotocollectie Anefo.

8. Begrafenis van een Indonesische opvarende van de Nederlandse 
koopvaardij te San Francisco. Beeldbank WOII – NIOD.

9. Bezoek van prins Bernhard in 1944 aan het St. Joseph Hospital in 
Preston, waar o.a. Nederlandse koopvaardijopvarenden werden behan-
deld. Foto Nationaal Archief/Fotocollectie Anefo.
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en leerlingen van Zeevaartscholen. De Scandinavische route 
was onder hen geliefd. Het kwam geregeld voor dat een opva-
rende van een schip na aankomst in bijvoorbeeld een Zweed-
se haven niet meer terugkeerde naar zijn schip. Hij meldde 
zich bij het Nederlandse consulaat of gezantschap, die hem 
vervolgens verder hielp met onderdak, financiering en uitein-
delijk het vervoer naar Groot-Brittannië.
Na aankomst in het Verenigd Koninkrijk werden de Engeland-
vaarders eerst ondervraagd door de Britse veiligheidsdienst 
MI5 in het schoolgebouw van de Royal Victoria Patriotic 
School (RVPS) in Wandsworth. Tijdens de ondervraging wer-
den de Engelandvaarders beoordeeld op hun politieke be-
trouwbaarheid. Na dit verhoor volgde een ondervraging door 
de Nederlandse Centrale Inlichtingen Dienst (CID), vanaf 1942 
de Politie-Buitendienst (PBD) genoemd. Tijdens deze verho-
ren kwam het ook tot het verzamelen van inlichtingen over de 
situatie in Nederland. De Engelandvaarders werden gevraagd 
naar informatie over Duitse verdedigingswerken en gebou-

wen, het verzet, ‘goede’ en ‘foute’ mensen en wat zij tijdens 
hun reis hadden meegemaakt.
Na de ondervraging en goedkeuring door MI5 en de CID/PBD 
moesten de Engelandvaarders zich melden bij het Rekruterings-
bureau van het Ministerie van Oorlog en bij het Rekruteringsbu-
reau van het Ministerie van Marine. De twee bureaus overlegden 
vervolgens bij welk onderdeel betrokkene het best kon worden 
geplaatst om een bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogs-
inspanning. Hierbij werd enigszins rekening gehouden met de 
wens van de Engelandvaarder. Naast plaatsing bij de krijgsmacht 
kon een Engelandvaarder ook een plaatsing krijgen bij de Neder-
landse koopvaardij, wat 164 keer is gebeurd.25

Vaak is van de persoonskaart van een opvarende af te lezen 
of iemand Engelandvaarder was of niet. Als hij gedurende 
een deel van de oorlog in Nederland verbleef staat dit op de 
persoonskaart. Ook details over de Engelandvaart en de on-
dervraging door MI5 (vaak met de notitie RVPS) werden op 
de kaart genoteerd. Verder onderzoek is mogelijk in de inlich-

10. Scheepsbewegingenkaart van 
de m.s. Marnix van Sint Aldegonde 
van de Stoomvaart Maatschappij 
Nederland, met notitie van de tor-
pedering van het schip. 
Collectie 159 LOCK – NIMH, inven-
tarisnummer 2221.
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tingenrapporten van het CID en PBD, die per individu zijn op-
gesteld. Daarnaast bevatten ook archieven van Nederlandse 
consulaten en gezantschappen uit de Tweede Wereldoorlog 
informatie betreffende Engelandvaarders.

Onderscheidingen

In de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog werd dui-
delijk dat de opvarenden van de Nederlandse koopvaardij in 
gevaarlijke situaties hun werk moesten uitoefenen en daar-
bij regelmatig moedig en beleidvol optraden. Daarom volgde 
op 26 september 1940 de instelling van de ‘Commissie tot 
het beoordeelen van daden van heldhaftigheid betoond door 
personeel ter koopvaardij’. Dit orgaan, later hernoemd tot 
Commissie Onderscheidingen Koopvaardij (COK), had de taak 
advies te geven over het toekennen van (dapperheids)onder-
scheidingen aan koopvaardijpersoneel, zoals de Militaire Wil-
lemsorde, de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis en het Kruis 
van Verdienste. De COK kwam tussen 8 oktober 1940 en 26 
maart 1946 62 keer bijeen. Door hun voordrachten kregen in 
die periode 645 koopvaardijopvarenden een onderscheiding 
toegekend. Het advies van de COK werd via de Minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan koningin Wilhelmina 
voorgelegd die de benoemingen per Koninklijk Besluit toe-
kende. Na het tekenen van dit besluit was het zaak de gedeco-
reerde hiervan via de Shipping zo snel mogelijk op de hoogte 
te stellen. De dapperheidsonderscheidingen wilde koningin 
Wilhelmina graag zelf aan de gedecoreerden uitreiken en vele 
van hen hebben dit eremetaal dan ook uit haar handen ont-
vangen. Op 26 juli 1946 volgde de ontbinding van de COK.26

Op 16 maart 1944 kwam het tot de instelling van het Oor-
logs-Herinneringskruis (OHK). Deze herinneringsmedaille 
was bedoeld als blijk van waardering van de regering aan o.a. 
opvarenden van de koopvaardij die zich tijdens de oorlog had-
den ingezet. Alle opvarenden van de geallieerde Nederlandse 

koopvaardij die minimaal zes maanden actief hadden gediend 
en tevens minimaal één reis door gevaarlijk gebied hadden ge-
maakt, kwamen hiervoor in aanmerking. De Commissie van Ad-
vies beoordeelde welke opvarenden in aanmerking kwamen voor 
deze herinneringsmedaille. Aan het OHK waren vijf gespen voor 
‘algemene krijgsverrichtingen’ en zeven gespen voor ‘bijzondere 
krijgsverrichtingen’ verbonden. Een subcommissie boog zich 
over de vraag welke reizen voor welke gespen voor ‘bijzondere 
krijgsverrichtingen’ in aanmerking kwamen. Opvarenden aan wie 
het OHK werd toegekend, kregen eerst een voorlopige machti-
ging. Pas vanaf 1949, toen de medaille en gespen waren vervaar-
digd, werd het OKH daadwerkelijk uitgereikt.27

Een aantekening over een toegekende onderscheiding is 
soms terug te vinden op de persoonskaart van een opvaren-
de. Daarnaast zijn in het Nationaal Archief verschillende dos-
siers over voordrachten en toekenningen van dapperheids-
onderscheidingen aan koopvaardijpersoneel te vinden. Deze 
dossiers zijn opgesteld op naam van het schip waar betrokke-
ne op voer ten tijde van zijn heldhaftige optreden en niet op 
persoonsnaam. In dit archief zijn ook dossiers betreffende 
het toekennen of weigeren van het Oorlogs-Herinnerings-
kruis te vinden. Van koopvaardijofficieren zijn de persoons-
dossiers met correspondentie betreffende het al dan niet 
toekennen van het OHK bewaard gebleven. Van de overige 
bemanningsleden bestaat een alfabetische lijst waarop staat 
vermeld of het OHK is toegekend of niet.

Geïnterneerden en Krijgsgevangenen

In het reglement van de Tweede Haagse Vredesconferen-
tie (1907) en het verdrag van de Derde Geneefse Conven-
tie (1929) kwam het tot afspraken over de behandeling van 
krijgsgevangenen in oorlogstijd. In hoofdlijnen zijn de ge-
maakte afspraken ook van toepassing op gevangen genomen 
koopvaardijpersoneel van vijandelijke landen. Het verschil 
met militaire krijgsgevangenen is dat koopvaardijpersoneel 
als non-combattant wordt gezien en daarom als burgergeïn-
terneerden behandeld moeten worden.

Bronnen Engelandvaarders
*  Inlichtingenrapporten van de Centrale Inlichtingen 

Dienst en de Politie-Buitendienst, inventarisnummers 
3160-10071 (beperkt openbaar) – 2.09.06 Archief van 
het Ministerie van Justitie te Londen – Nationaal Ar-
chief (NA).

*  Archieven van verschillende consulaten en gezant-
schappen – NA. Onder andere:

   2.05.219 Nederlandse Gezantschap te Zweden 
(Stockholm), inventarisnummer 570-603.

  2.05.49 Gezantschap Zwitserland.
  2.05.48.22 Consulaat Geneve.
  2.05.161 Gezantschap in Portugal (Lissabon).
*  Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de Enge-

landvaarders – A.M.F. Dessing (Amsterdam 2005).
*  Museum Engelandvaarders www.museumengeland-

vaarders.nl.

11. Engelandvaarders in het houthakkerskamp Lundby Fogdö in Zweden. 
Beeldbank WOII – NIOD.



158  –  Gens Nostra 2020 - Jaargang 75 nummer 3

Helaas is weinig bekend over koopvaardijgeïnterneerden in 
Japanse kampen in Azië. Na de val van Nederlands-Indië in 
maart 1942 volgde voor het koopvaardijpersoneel dat zich 
nog in Nederlands-Indië bevond, internering in Japanse bur-
gerkampen, de zogenoemde ‘Jappenkampen’. Ook buiten Ne-
derlands-Indië kwam het elders in Oost-Azië tot internering 
van koopvaardijpersoneel in Japanse kampen. De omstandig-
heden in deze kampen waren zeer slecht, waardoor veel men-
sen in deze kampen overleden. Nederlandse koopvaardijge-
interneerden werden door Japan ook op transport gesteld 
op de zogenoemde ‘Hell Ships’, schepen waarin duizenden 
krijgsgevangenen en geïnterneerden in barre omstandig-
heden werden vervoerd. Velen overleefden de reis op deze 
schepen niet.
Op de persoonskaart van zeelieden werd een aantekening 
gemaakt als zij door Duitsland of Japan werden geïnterneerd. 
Meestal betrof het de aantekening ‘Civ. Internee’ of ‘Interned’ 
(geïnterneerd), maar ook de aantekening ‘Prisoner of War’ of 
‘POW’ (krijgsgevangen) kan op de kaart staan, gevolgd door 
de naam van het land, eiland of kamp waar iemand gevangen 
zat. Waarom de termen geïnterneerd en krijgsgevangen door 
elkaar zijn gebruikt is onduidelijk.
Het Informatiebureau van het Rode Kruis had tijdens de 
oorlog de belangrijke taak informatie te verzamelen en te 
verschaffen over o.a. Nederlandse geïnterneerden en krijgs-
gevangenen. Het oorlogsarchief van het Rode Kruis is de be-
langrijkste bron voor informatie over geïnterneerden van de 
koopvaardij. Het archief telt ongeveer vijftig deelcollecties 
die o.a. persoonsdossiers, kampadministraties, deportatie-
lijsten en repatriëringslijsten uit Nederlands-Indië bevatten. 
Voor zowel koopvaardijgeïnterneerden in Duitsland als in 
de verschillende Japanse kampen in Azië kan hier informatie 
worden opgevraagd.

Na de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940 werd de 
Nederlandse koopvaardij door Duitsland als vijandelijk be-
schouwd. Gedurende de oorlog werden ongeveer 350 Ne-
derlandse zeelieden door Duitsland gevangen genomen.28 
Dit gebeurde bijvoorbeeld nadat hun schip na torpedering 
of bombardering was vergaan of omdat hun schip was aan-
gehouden of buitgemaakt. Na gevangenname werden zij 
gedebarkeerd en overgebracht naar het kamp Marlag und 
Milag Nord. Dit kamp bestond uit een deel voor krijgsgevan-
genen van de Marine (Marinelager (Marlag)) en geïnterneer-
den van de koopvaardij (Marineinterniertenlager (Milag)). 
Vanwege de status van koopvaardijpersoneel als non-com-
battant werden zij niet, zoals soldaten en korporaals, te 
werk gesteld. Het aantal Nederlanders in Milag Nord nam 
gedurende de oorlog af omdat de geïnterneerden regelma-
tig terug naar huis werden gestuurd. In maart 1942 bevon-
den zich 35 Nederlanders in Milag Nord. In juni 1943 was dit 
aantal gedaald naar 11 zeelieden en in augustus 1944 verble-
ven nog 7 Nederlanders in het kamp. Laatstgenoemden ver-
bleven nog in het kamp toen het op 3 mei 1945 door de Brit-
ten werd bevrijd.29

Bronnen Onderscheidingen
*  Notulen van de Commissie Onderscheidingen Koop-

vaardij, inventarisnummers 292-297 – 2.16.32 Oor-
logsonderscheidingen voor het Koopvaardij- en Lucht-
vaartpersoneel, 1940-1975 – Nationaal Archief (NA).

*  Ingekomen voorstellen, rapporten, en scheepsver-
klaringen bij de COK voor het toekennen van onder-
scheidingen, inventarisnummer 310-446 – 2.16.32 
Oorlogsonderscheidingen voor het Koopvaardij- en 
Luchtvaartpersoneel, 1940-1975 – NA.

*  Dossiers van de COK betreffende de voorstellen voor 
het toekennen van onderscheidingen, inventarisnum-
mers 447-588 – 2.16.32 Oorlogsonderscheidingen voor 
het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel, 1940-1975 – 
NA.

*  Dossiers van Scheepsvaartzaken betreffende toe-
kenningen door koningin Wilhelmina voor onder-
scheidingen, inventarisnummers 65-209 – 2.16.32 
Oorlogsonderscheidingen voor het Koopvaardij- en 
Luchtvaartpersoneel, 1940-1975 – NA.

*  Alfabetische naamlijsten van bemanningsleden van de 
Nederlandse koopvaardij aan wie het Oorlogs-Herin-
neringskruis werd toegekend of geweigerd (persoons-
dossiers vernietigd), inventarisnummers 865-867 
– 2.16.32 Oorlogsonderscheidingen voor het Koop-
vaardij- en Luchtvaartpersoneel, 1940-1975 – NA.

*  Persoonsdossiers van Nederlandse officieren aan wie 
het Oorlogs-Herinneringskruis werd toegekend of 
geweigerd, inventarisnummers 878-933 – 2.16.32 Oor-
logsonderscheidingen voor het Koopvaardij- en Lucht-
vaartpersoneel, 1940-1975 – NA.

Bronnen geïnterneerden en krijgsgevangenen
*  Oorlogsarchief Rode Kruis – Nationaal Archief (NA). 

Voor informatie over geïnterneerden van de koop-
vaardij kunt u een aanvraag indienen met de volledige 
naam, geboortedatum en geboorteplaats van de per-
soon over wie u informatie zoekt. Als betrokkene min-
der dan 100 jaar geleden is geboren dient u ook een 
bewijs van overlijden mee te sturen. U kunt uw aan-
vraag indienen via info@nationaalarchief.nl.

*  Staten met gegevens van krijgsgevangenen in Marlag 
en Milag Nord, inventarisnummer 4 – 2.13.98 Ministe-
rie van Defensie: Collectie Krijgsgevangenen – NA.

*  Stuk betreffende de situatie in Marlag en Milag Nord, 
inventarisnummer 398, 2.05.219 Nederlandse Gezant-
schap te Zweden (Stockholm) – NA.

*  Index Japanse interneringskaarten krijgsgevangenen 
KNIL en Marine (archief 2.10.50.03) – NA.

mailto:infor@nationaalarchief.nl
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Educatie
Er waren buiten Nederland geen oplei-
dingsmogelijkheden voor Nederlandse 
koopvaardijofficieren. Koopvaardijofficie-
ren hadden echter diploma’s nodig om door 
te groeien naar een hogere rang. Daarnaast 
was het belangrijk lager gegradueerden op 
te leiden omdat er geen nieuwe aanwas van 
officieren uit de Zeevaartscholen in Neder-
land was. In Groot-Brittannië werden daar-
om in Sutton en in Falmouth twee scholen 
voor Nederlands koopvaardijpersoneel 
opgericht. Ook in New York en in Curaçao 
kwam het tot de oprichting van dergelijke 
opleidingsinstituten. Voor het afnemen van 
de examens werden in het Verenigd Konink-
rijk, de VS, Australië, Colombo en Curaçao 
examencommissies in het leven geroepen. 
Deze bestonden uit marineofficieren die 
de examens volgens de vooroorlogse Ne-
derlandse eisen afnam. Dat deze eisen erg 
hoog waren bleek uit het slagingspercenta-
ge. In de jaren 1941-1943 slaagde maar 59% van de examen-
kandidaten.30 Omdat de zeelieden nodig waren aan boord van 
hun schip hadden zij weinig tijd om te studeren. Driekwart 
van de studie bestond daarom uit zelfstudie, gevolgd door 
(praktische) instructie op het opleidingsinstituut. Tijdens hun 
studie kregen zij studieverlof en studiesalaris. Als zij waren 
geslaagd voor hun examen ontvingen zij vaak een toelage.
Een deel van het personeel moest ook worden opgeleid tot 
kanonnier om de aan boord geplaatste mitrailleurs en Oerli-
kon-kanonnen te kunnen bedienen. Een afdeling van de Britse 
admiraliteit, de Defensively Equipped Merchant Ships (DEMS), 
was verantwoordelijk voor de plaatsing van het wapentuig. Aan 
het begin van de oorlog waren het vooral Britse gunners en Ne-
derlandse militairen van de Koninklijke Marine of Koninklijke 
Landmacht, die als kanonniers aan boord van een koopvaar-
dijschip dienst namen. Vanaf 1942 werden steeds meer Ne-
derlandse zeelieden opgeleid tot kanonnier. Dit gebeurde in 
Liverpool, waar een DEMS-school was opgericht voor de op-
leiding van Nederlandse koorvaardijkanonniers. Tot juli 1944 
behaalden hier ongeveer 500 Nederlanders hun brevet voor 
kanonnier. Deze artilleristen waren daarna verantwoorde-
lijk voor het onderhoud en de bediening van het geschut aan 
boord van een schip.31

Op de persoonskaart van een opvarende staat aangetekend 
of hij een officiersopleiding of een cursus aan de DEMS-
school heeft gevolgd. Als iemand de opleiding tot kanonnier 
heeft gevolgd staat dit veelal vermeld met ‘oerlikon cursus’. 
Het is onbekend of examenregisters van de DEMS-school in 
Liverpool nog bestaan. Naast de aantekening op de persoons-
kaart is op bemanningslijsten van schepen na te gegaan of ie-
mand op het schip diende als kanonnier. Wanneer iemand een 
officiersopleiding heeft gevolgd staat dit op de persoons-
kaart aangetekend met ‘opleiding’ of ‘studie’. De examenregis-

ters en stukken van de examencommissies voor de opleidin-
gen voor koopvaardijofficieren zijn bewaard gebleven. Veel 
van de inschrijvingen in de examenregisters zijn voorzien van 
een portretfoto van de geslaagde.

Dienstweigering, desertie en misdrijven

Tijdens het chaotische voorjaar van 1940, toen het Duitse 
leger verschillende Europese landen bezette, was een gro-
te zorg bij de Britten de betrouwbaarheid van geallieerde 
zeelieden en burgers die in Groot-Brittannië aankwamen. De 
angst voor Duitse spionnen onder deze mensen was groot. 
Onbetrouwbare zeelieden, bijvoorbeeld omdat zij nazisym-
pathieën hadden, wachtte daarom een ondervraging door de 
Britse inlichtingendienst MI5. Later in de oorlog werden zij 
ook ondervraagd door de Nederlandse Centrale Inlichtingen 
Dienst (CID), vanaf 1942 de Politie-Buitendienst (PBD) ge-
noemd. Voor zeelieden die als onbetrouwbaar te boek ston-
den volgde een internering in burgerinterneringskampen in 
Groot-Brittannië. Hoeveel Nederlandse zeelieden toentertijd 
zijn geïnterneerd is onduidelijk.32 De meeste geïnterneerden 
belandden in interneringskampen op het Isle of Man, in de Ier-
se Zee.
Een ander probleem dat direct na de Meidagen bij de Neder-
landse koopvaardijvloot begon te spelen was dienstweigering 
en desertie onder zeelieden. Zeelieden weigerden te varen 
omdat zij het te gevaarlijk vonden en deserteerden omdat zij 
terug wilden keren naar huis. De Nederlandse regering kon de 
dienstweigeraars niet berechten, maar Groot-Brittannië kon 
dat voor bemanningen van door Groot-Brittannië gecharter-
de schepen op basis van Defence Regulation 47A wel. Dienst-
weigeraars kwamen meestal in de Pentonville-gevangenis in 
Londen terecht. Later werden zij ook in het interneringskamp 

12. Koopvaardijmannen op bezoek bij prinses Juliana en prinses Margriet in 1943. Na haar ge-
boorte werd prinses Margriet petekind van de Nederlandse koopvaardij. Foto Nationaal Ar-
chief/Fotocollectie Elsevier.
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Lingfield ondergebracht.33 Ook in andere landen, zoals Cana-
da, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, werden Nederlandse 
zeelieden die weigerden te varen berecht en gevangen gezet. 
Volgens schattingen weigerden tussen de 6 en 8% van de Ne-
derlandse zeelieden tijdens de oorlog te varen.34

In 1941 kwam in Groot-Brittannië de Allied Powers (Maritime 
Courts) Act tot stand. Hiermee werd het voor geallieerde 
mogendheden mogelijk hun eigen rechtbanken te vestigen 
op Brits grondgebied waar zij eigen onderdanen konden 
berechten. In oktober 1941 werd in Londen een Nederlands 
kantongerecht voor de berechting van overtredingen en een 
Nederlandse rechtbank voor het berechtten van misdrijven 
opgericht. Zij sprak recht over verschillende soorten delic-
ten die op schepen plaatsvonden, zoals diefstal, gewelds-
misdrijven, desertie, dienstweigering en insubordinatie. Ook 
overtreders van bepalingen van het Vaarplichtbesluit 1942 
of het ontlopen van de vaarplicht werden voorgeleid in het 
kantongerecht of de rechtbank. In de periode 1941-1946 ver-
oordeelde de kantonrechter 526 zeelieden en veroordeelde 

de rechtbank 553 zeelieden. Beide rechtbanken konden de 
veroordeelden alleen een vrijheidsstraf of een geldboete 
opleggen.35 De derde Nederlandse rechtbank in Londen was 
de Buitengewone Raad voor de Scheepsvaart. Deze Raad 
onderzocht vooral de oorzaak van rampen met Nederlandse 
schepen. Daarnaast oordeelde de Raad over misdragingen 
van officieren en gezagvoerders aan boord van schepen. In to-
taal werden tijdens de oorlog 652 zaken bij de Buitengewone 
Raad voor de Scheepsvaart aangebracht.36

In september 1943 kwam het tot de oprichting van het Cen-
traal Toezicht dat toezicht hield op, en hulpverleende aan, 
Nederlanders die in Groot-Brittannië door het Nederlandse 

13. De bevrijding van geallieerd Marine- en koopvaardijpersoneel uit kamp 
Marlag und Milag Nord, 29 april 1945. Imperial War Museum (BU 4835).

Bronnen educatie
*  Examenregisters en stukken van examencommissies 

voor opleidingen voor scheepswerktuigkundigen, 
stuurlieden en machinisten in Australië, Colombo, New 
York, Curaçao en Londen, inventarisnummers 113-132 – 
collectie 159 Londense Collectie Koopvaardij – NIMH

*  Bemanningslijsten (incompleet), inventarisnummers 
133-369 – collectie 159 LOCK – NIMH

Bronnen dienstweigering, desertie en 
misdrijven
*  Persoonsdossiers diverse rechtszaken, inventaris-

nummers 27-88, 101-117, 138-154 (deels beperkt open-
baar) – 2.09.44.01 Nederlandse Gerechten te Londen, 
1941-1946 – Nationaal Archief (NA).

*  Persoonsdossiers betreffende onder toezicht gestel-
den, inventarisnummers 16-18 (beperkt openbaar) – 
2.09.44.02 Centraal Toezicht te Londen, 1943-1945 – 
NA.

*  Inlichtingenrapporten van de Centrale Inlichtingen 
Dienst en de Politie-Buitendienst, inventarisnummers 
3160-10071 (beperkt openbaar) – 2.09.06 Archief van 
het Ministerie van Justitie te Londen – NA.

*  Dossiers van scheepsongevallen en rampen, inventa-
risnummers 14-229 – 2.16.31 Buitengewone Raad voor 
de Scheepvaart te Londen 1940-1946 – NA.

*  Dossiers met scheepsverklaringen betreffende 
scheeps rampen en klachten, inventarisnummers 29-
153 – 2.16.40 Inspecteur Scheepvaart te Londen 1940-
1946 – NA.

*  Dossiers betreffende vooronderzoek voor de Scheep-
vaartinspectie betreffende scheepsrampen, inventa-
risnummers 1-9 – 2.16.56.10 Inspecteur-Generaal voor 
de Scheepvaart – NA.

*  Varen, vechten of berechten. Nederlandse maritieme 
rechtspraak op het grondgebied van Groot-Brittannië 
gedurende de Tweede Wereldoorlog – mr. Anne-Marie 
Smit (Gouda 1991).

14. Uitreiking van een onderscheiding aan een opvarende van de Neder-
landse koopvaardij door koningin Wilhelmina. Foto Nationaal Archief/
Fotocollectie Anefo.
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gerecht voorwaardelijk waren gestraft. Er werden tijdens de 
oorlog 93 zeelieden onder toezicht gesteld die door het Cen-
traal Toezicht werden geholpen. Naast hulp aan deze groep 
zeelieden bezochten werknemers van het Centraal Toezicht 
ook de tot gevangenisstraf veroordeelden in de gevangenis.37

Als een zeeman in aanraking kwam met één van de Neder-
landse rechtbanken in Londen, door een lokale rechtbank was 
berecht of door de Centrale Inlichtingen Dienst of de Politie 
Buitendienst was ondervraagd, werd hiervan een aantekening 
gemaakt op zijn persoonskaart. Persoonsdossiers van het 
Nederlandse kantongerecht, de Nederlandse rechtbank en 
dossiers van de Buitengewone Raad voor de Scheepsvaart 
zijn bewaard gebleven, net als de inlichtingenrapporten van 
de Centrale Inlichtingen Dienst en de Politie-Buitendienst.

Zeemanspot, ‘Kerstensverlof’ en 
vaarplichtbeloning

Voor de oorlog was het gebruikelijk dat een rederij een deel 
van het loon van een zeeman inhield en dit direct aan fami-
lie uitbetaalde; de zogenoemde week- of maandbrieven. Na 
de Duitse inval in Nederland bleef de Shipping deze gelden 
op de lonen van zeelieden inhouden omdat rederijen in be-
zet Nederland de week- en maandbrieven aan de families 
bleven uitbetalen. In april 1941 dreigde de Duitse bezetter 
het uitbetalen van de week- en maandbrieven te stoppen als 
Nederlandse zeelieden voor de geallieerden bleven varen. In 
september 1941 maakten zij dit dreigement deels waar. Als 
reactie hierop deelde op 17 april 1941 de minister van Handel, 
Nijverheid en Scheepsvaart M.P.L. Steenberghe via Radio 
Oranje mee dat de Nederlandse regering zich garant stelde 
voor voorgeschoten betalingen aan families van koopvaar-
dijpersoneel. In Nederland werd snel een illegaal hulpfonds 

opgericht, de Zeemanspot, dat voorschotten op loon aan fa-
milies van koopvaardijpersoneel uitdeelde. In 1942 en 1943 
werden ook betalingen aan gezinnen van buiten Nederland 
dienende Marine-, Landmacht-, en Marechausseepersoneel 
bij de Zeemanspot ondergebracht.38

Gedurende de oorlog werd in Londen een commissie in het 
leven geroepen die een toekomstig wachtgeld- en pensioen-
regeling voor vaarplichtingen moest onderzoeken. Advies 
betreffende een wachtgeldregeling werd in 1944 uitgebracht 
waarop de Nederlandse regering deze voorstellen overnam 
(Staatsblad E 116). Dit ‘Kerstensverlof’ hield een buitenge-
woon verlof van 60 dagen met behoud van loon in en was 
bedoeld voor het herstel van familie- en gezinsrelaties. De 
totstandkoming van een pensioenregeling had meer voeten in 
de aarde. Na jaren van overleg trad op 1 februari 1954 het Be-
drijfspensioenfonds voor de Koopvaardij in werking, ook wel 
de Vaarplichtbeloning genoemd. Deze beloning was bedoeld 
voor vaarplichtige zeelieden van 60 jaar en ouder en voor 
weduwen die voor 10 mei 1940 met een vaarplichtige zeeman 
waren getrouwd. Gepensioneerde zeelieden ontvingen ƒ 150 
per jaar en weduwen ƒ 90.39

Op de persoonskaarten van zeelieden werden aantekenin-
gen gemaakt van genoten ‘Kerstensverlof’ (met de aante-
kening E 116) en soms ook als zij de Vaarplichtbeloning ont-
vingen. De E 116-kaarten (verlofkaarten) en betaalkaarten 
van vaarplichtige zeelieden, die informatie over ontvangen 

15. Een Nederlandse instructeur leert een Nederlandse koopvaardij-
opvarende schieten met een Hotchkiss machinegeweer. Imperial War 
Museum (A 5393).

16. Inschrijving in het examenregister van Walterus Franciscus Theo-
dorus Lunenburg, voor het halen van zijn diploma voor tweede stuurman 
Grote Handelsvaart. Collectie 159 LOCK – NIMH, inventarisnummer 126.
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betalingen en verlof bevatten, zijn bewaard gebleven. Ook 
kunnen de staten van zeelieden die in 1954 recht hadden op 
de Vaarplichtbeloning nog worden geraadpleegd. Van de Zee-
manspot bleven de lijsten met namen van families die door de 
Zeemanspot geholpen werden bewaard. Welke ondersteu-
ning zij van de Zeemanspot kregen staat hierop vermeld.  <<
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17. Eerste zitting van de Nederlandse rechtbank te Londen in de Middlesex Guildhall. Beeldbank WOII – NIOD.

Bronnen vaarplichtbeloning

*  Betaal- en E 116 kaarten van Koopvaardijkantoor Rot-
terdam en Koopvaardijkantoor Amsterdam, inventa-
risnummers 1304-1340 – collectie 159 Londense Col-
lectie Koopvaardij (LOCK) – NIMH.

*  Lijsten met rechthebbenden op de Vaarplichtbeloning 
in 1954, inventarisnummers 1348-1353 – collectie 159 
LOCK – NIMH.

*  Uitdelingslijsten en lijsten van door de Zeemanspot 
ondersteunde personen, inventarisnummers 27-45 – 
185B Nationaal Steunfonds – NIOD Instituut voor Oor-
logs-, Holocaust- en Genocidestudies.

*  Correspondentie van het Bureau Afwikkeling Zee-
manspot en de Vereeniging ‘Zeerisico’ met uitke-
ringsgerechtigden, inventarisnummers 147-156 – 185B 
Nationaal Steunfonds – NIOD Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies.

18. Haring etende Nederlandse koopvaardijmannen op uitje in Londen. 
Foto Nationaal Archief/Fotocollectie Anefo.
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Bij het laten maken van een boek komen veel keuzes kij-
ken. De eerste keuze, en misschien wel de belangrijkste 
keuze, is of je een hardcover of softcover wenst en met 
welke bindwijze. De meeste genealogische boeken worden 
uitgevoerd als een genaaide hardcover, maar het is natuur-
lijk goed om te weten wat de mogelijkheden en verschillen 
zijn.

Een hardcover is een boek met een 
dikke harde kaft, deze kan je he-

lemaal niet buigen. Een softco-
ver is een boek met een slap-
pe kaft, deze kan je buigen. 
De meeste romans die in de 

boekwinkel te vinden zijn, zijn 
softcover. De meeste genealo-

gische boeken, maar bijvoorbeeld 
ook de meeste kinderboeken die in de 

boekwinkel te vinden zijn, zijn hardcover. Een hardcover 
beschadigd een stuk minder snel, een softcover is een 
stukje goedkoper.

Er zijn twee soorten softcovers, een gelijmde versie en 
een genaaide versie. Bij een gelijmde softcover worden 
de velletjes papier los op elkaar gestapeld, worden er 

gleufjes in het papier gefreesd en vervolgens gelijmd. De 
lijm loopt dan in de geultjes en zo blijft het papier aan el-
kaar zitten. Deze gelijmde variant brengt het risico met 
zich mee dat er een bladzijde los kan raken (wie regelma-
tig romans leest, heeft dit vast wel eens meegemaakt). 
Bij een genaaid boek worden meerdere 
velletjes gevouwen tot een bundel-
tje en in de vouw worden steken 
gezet. Deze bundeltjes worden 
achter elkaar genaaid en zo 
ontstaat een boekblok. Ver-
volgens wordt dit genaaide 
boekblok gelijmd, en dan heb je 
een stevig boekblok waar nooit 
een losse pagina uit kan vallen.

Bij een softcover kan je kiezen tussen de genaaide of ga-
renloze uitvoering. Een hardcover maken we standaard in 
een genaaide uitvoering. Wordt je boek eenmalig gelezen, 
dan is een garenloze versie geschikt. Wordt je boek vaker 
gelezen of wil je dat deze generaties lang mee gaat, dan is 
een genaaide versie beter.

Michelle van Deuveren - Probook

Tips van de Boekenmakers van Probook
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NETTIE STOPPELENBURG

Maria Spendel, 
binnenmoeder van het gasthuis

Geschiedenis gaat vaak over de grote lijnen en de belangrijke mensen, over economie, 
politiek en oorlog. De gewone mens blijft buiten beeld. Maar neem nu een vrouw als Maria 
Spendel uit Oudewater, een onbekende vrouw uit de Gouden Eeuw. Voor de economie van 
Oudewater was in die tijd de touwindustrie van het grootste belang. Er was een garnizoen 
met Britse soldaten, die veelal bij de burgers ingekwartierd waren. Oudewater maakte in 
1666 nog een uitbraak van de pest mee. 

1. De Hollandsche IJssel met de Josefsbrug. Links de Zuid-IJsselkade. Schilderij in olieverf van E.C. Rahms, 
ca. 1860. Collectie Geschiedkundige Vereniging Oudewater.
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In 1672 lag Oudewater midden in het oorlogsgebied en tij-
dens de Spaanse Successieoorlog waren krijgsgevangen 
officieren in Oudewater ondergebracht. Maria maakte dat 
allemaal mee. Welke gevolgen had dat voor haar leven? Wat 
is er terug te vinden van het leven van zo’n gewone burger-
vrouw?

Soldatendochter

Maria Spendel was de dochter van Alant Heyndricksz Spen-
del en Aeltgen Jans van Dommelen. Alant was naar Oudewa-
ter gekomen als soldaat in de compagnie van kapitein Ram-
sey. Oudewater was al vanaf 1580 een garnizoensstad. Zoals 
de meeste compagnieën, was de compagnie van Ramsey sa-
mengesteld uit Engelsen en Schotten. De exacte plaats van 
herkomst van Alant is niet meer na te gaan. De naam wordt 
in de zeventiende eeuw ook gespeld als ‘Spender’. Leden van 
deze familie woonden in de zestiende eeuw in de graafschap-
pen Shropshire, Wiltshire en Worcester.1 Maar bij de regis-
tratie van de begrafenis van een zekere Robbert Spender 
in Rotterdam op 15 maart 1675 staat genoteerd dat hij een 
‘Schotsman’ was.
Kapitein Ramsey was zeker tussen 1625 en 1636 in Oudewater 
gelegerd, in dezelfde periode als kapitein John Gibson en zijn 
compagnie. De kapiteins hadden vaak een eigen huis maar 
de soldaten waren merendeels bij de burgers ingekwartierd. 
Veel soldaten hadden hun gezin bij zich en lieten hun kinderen 
dopen in de gereformeerde kerk. Daarnaast kwam het ook 
vaak voor dat de soldaten trouwden met vrouwen uit Oude-
water en achterbleven als de compagnie verder trok. Sommi-
gen begonnen een herberg, zoals Dirck Wensley uit Lancaster, 
anderen pakten kennelijk hun oude beroep weer op, bijvoor-
beeld als smid, zoals Thomas Jelesmit, of als slager, zoals Wil-
lem Galius Schotsman, en weer anderen vonden werk in het 
populairste beroep van Oudewater, de lijndraaierij. Dat laat-
ste was het geval bij Alant Spendel.
Op 24 juni 1626 trouwde Alant Spendel met Aeltgen Jans van 
Dommelen. Aeltgen was al twee keer weduwe. Zij was op 10 
september 1622 getrouwd met Marten Maertensz van Arc-
kelen en op 8 februari 1626 met sergeant Johannes Ramsey. 
Beide huwelijken waren van korte duur geweest en Aeltgen 
had daar geen kinderen aan over gehouden. Uit haar derde 
huwelijk werden tien kinderen geboren waarvan er vijf vol-
wassen zouden worden. Het jonge echtpaar begon hun gezin 
in een huisje ‘int clooster’, een verbouwd deel van het oude 
Ursulaconvent. In 1652 blijkt het gezin te zijn verhuisd naar 
de zuidzijde van de IJssel, op IJsselveere dus. Bij de doop van 
het eerste kind wordt Alant nog genoemd als soldaat, maar al 
snel blijkt dat hij zijn geld verdiende als lijndraaier. Maria werd 
in mei 1640 geboren als het zevende kind. Nog geen twee jaar 
na de geboorte van het jongste kind, Cornelis, overleed Alant. 

Het was 1648 en Maria was acht jaar oud. Alant werd begra-
ven in een huurgraf maar de kosten van de begrafenis bedroe-
gen meer dan 13 gulden. Er was kennelijk geen armoede in 
het gezin. Dat bleek ook wel toen Aeltgen in 1651 een tuin en 
boomgaard in de stadsvrijheid, aan de Lange Burchwal kocht.2 
Bij de aankoop wordt geen prijs genoemd, maar bij de ver-
koop in 1687 blijkt de tuin 300 gulden waard te zijn. Daar kon 
je ook een huis voor kopen in die tijd.

Een bierbrouwersknecht als stiefvader

Op 17 januari 1652, ruim drie jaar na het overlijden van Alant 
Spendel, hertrouwde Aeltgen met de brouwersknecht Barent 
Jansen Povel.
Er waren in die tijd vijf bierbrouwerijen in Oudewater in be-
drijf en bij elke brouwerij werkten zeker twee knechts. Bij 
welke brouwerij Barent werkte, is niet te achterhalen omdat 
de knechts zelden in de bronnen als zodanig worden vermeld. 
Het ligt voor de hand om te denken aan één van de twee brou-
werijen op IJsselveere, ‘Het Wapen van Haerlem’ of ‘De Dissel’. 
De tuin van Aeltgen huis grensde aan het achtererf van deze 
brouwerijen.
Barent was afkomstig uit Enniger bij Münster. Vanaf 1625 
kwamen er meerdere immigranten uit Duitsland naar Oude-

2. Brouwerij ‘Het Wapen van Haarlem’ op IJsselveere. Foto auteur.
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water, waarschijnlijk ten gevolge van de onrust die de Dertig-
jarige Oorlog veroorzaakte en bijkomende factoren, zoals de 
heksenvervolging. Sommigen, zoals slotenmaker Johannes 
Küntz uit Münster, schoenmaker Jeanu Lamoth uit Frankfurt, 
kleermaker Balthasar Wincke uit de Palts en chirurgijn Isaac 
Musch uit Aken, kochten het burgerschap. Anderen bleven 
vrijwel onzichtbaar, tenzij ze in het trouwboek of het doop-
boek vermeld worden.
Voordat Aeltgen trouwde, liet zij het erfdeel van de kinderen 
uit haar huwelijk met Alant Spendel vastleggen. De kinderen 
worden bij naam genoemd en ook hun leeftijd is vermeld: Hen-
drick was 17 jaar, Jan was 15 jaar, Aland was 13 jaar, Maria was 
12 jaar en Cornelis was 5 jaar. Elk kind kreeg 50 gulden.3

Het vierde huwelijk van Aeltgen duurde niet lang. Barent 
stierf in december 1657. Hij werd begraven in een eigen graf 
in het schip van de kerk en de klok werd een uur lang geluid. 
Ook voor de begrafenis van Barent werd meer dan 13 gulden 
betaald. Het gezin was duidelijk kapitaalkrachtig. Of dat al-
lemaal van het salaris van Barent kwam, is natuurlijk wel een 
vraag. Mogelijk had Aeltgen een winkeltje of bedrijfje, zoals 
veel vrouwen in haar tijd. In haar laatste testament legateer-
de zij namelijk een ‘buzenlakenstoestel’ aan haar dochter Ma-
ria. Waarschijnlijk gaat het om een weefgetouw om een speci-
fieke stof op te weven.

De broers op eigen benen

Maria’s broers gingen allemaal hun eigen weg, sommige bin-
nen en andere buiten Oudewater.
Hendrick Spendel, de oudste broer van Maria, trouwde in 1657 
met Marrichgen Proncker. Hij begon een verfbedrijf en had 
ook een manufacturenwinkel in zijn huis aan de westzijde van 
de Havenstraat, direct bij de brug. Hij leende daarvoor 1200 
gulden van zijn schoonmoeder en nog eens 106 gulden van zijn 
moeder. Omdat hij ook sergeant van de waardgelders van Ou-
dewater was, was Hendrick niet altijd in zijn winkel te vinden. 

Zo was hij in 1666 in Heusden en in 1678 in Bergen op Zoom.4 
De zaken kwamen waarschijnlijk vaak op zijn vrouw neer.
Jan Spendel werd koster van de kerk. Hij trouwde met Fijtje 
van Oosten uit Gouda en zij betrokken een huis op het Rode-
zand. Behalve koster was Jan ook pachter van de gemeen-
landsmiddelen, een soort deurwaarder dus, en gerechtsbode. 
Dat leverde hem meer op dan het kosterssalaris van 131 gul-
den per jaar.
Aland Spendel kocht in 1661, kort na zijn huwelijk met Josi-
na van Soest, een lijnbaan aan het zuideinde van de Achter-
straat. Als lijndraaier viel er in die jaren goed te verdienen. 
Aland en Josina kregen vier kinderen, waarvan er minstens 
één jong overleed. Na 1667 wordt Josina niet meer genoemd. 
In 1668 vertrok Aland naar Indië. Zijn lijnbaan werd verkocht. 
Hij kwam weer terug maar hij bleef reizen. Aland wordt nog 
genoemd in het testament dat zijn moeder op 15 maart 1687 
liet opmaken.
Van Cornelis Spendel is minder bekend. Hij trouwde met An-
nichje van der Pauw en zij woonden in ieder geval in 1673 in 
het huis Korte Havenstraat 4. Mogelijk hebben zij ook elders 
gewoond.

3. Sint Michaëlskerk te Oudewater. Tekening, waarschijnlijk nagetekend 
van de prent uit ca. 1745. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Collectie Van 
der Lee.

4. Wijdstraat 19, het huis van Johannes Bredius. Anonieme tekening, 
waarschijnlijk E.C. Rahms, ca. 1880. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, 
Collectie van der Lee.
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Maria trouwt
Ondanks dat ze in haar jeugd waarschijnlijk nauwelijks Oude-
water uit is geweest, had Maria toch het nodige van de wereld 
meegekregen. Haar vader kwam uit Engeland, haar stiefva-
der uit Duitsland en zij waren bepaald geen uitzonderingen 
in Oudewater. Er was veel handel en scheepvaart. Langs de 
kaden van de IJssel, waar zij woonde, was het een komen en 
gaan van schepen. Het gezin hoorde tot de middenklasse en 
Alant Spendel wist niet door te dringen tot het stadsbestuur, 
maar er was geen armoede. In haar jeugd was Oudewater wel-
varend door de touwindustrie en dat had zijn weerslag op de 
rest van de economie.
Maria trouwde op 28 september 1659, nauwelijks negentien 
jaar oud, met de weduwnaar Philippus Bredius. Bredius was 
twintig jaar ouder. Hij was eerder getrouwd geweest met Cor-
nelia van Egmond en woonde als ‘couckebacker’ in Woerden. 
Daar woonde ook zijn zus Aeltgen, die getrouwd was met Otto 
Aarts van der Hout. In 1655 wordt Philippus voor het eerst ge-
noemd als wonend in Oudewater. In dat jaar leefde zijn vader 
nog. Meijndert Bredius woonde met zijn tweede vrouw, Corne-
lia Minnen van Sinnema, aan de huidige Zuid-IJsselkade, twee 
huizen van Maria’s ouderlijk huis. Naar alle waarschijnlijkheid 
trokken Maria en Philippus bij hen in. Meijndert Bredius over-
leed in 1661. In 1666 liet Philippus Bredius vastleggen dat hij 
zijn stiefmoeder ‘in de kost’ had voor 80 gulden per jaar.
Maria had een achtergrond van wat we nu ‘middenstand’ noe-
men: lijndraaiers, een brouwersknecht, een koster, winkeliers. 
De familie waar ze introuwde, lijkt iets meer geletterd. Haar 
zwager Johannes Bredius was procureur en notaris in Oude-
water. Zijn zoon Johannes junior volgde hem daarin op. Een 
andere zoon, Gijsbert, werd organist. Een derde zoon, Abra-
ham, kreeg op verzoek van zijn moeder in 1659 de bursaals-
plaats van de stad Oudewater in Leiden en studeerde daar 
voor predikant.5 Hij werd predikant in Pijnacker en stond en-
kele keren op de nominatielijst voor een predikantsplaats in 
Oudewater.
Het was in deze tijd ook niet ongewoon om van beroep te wis-
selen. Philippus Bredius was zijn werkzame leven dan wel be-
gonnen als ‘koekenbakker’, maar al snel na het huwelijk blijkt 
dat hij koopman was geworden. In 1666 werd hij genoemd als 
verkoper van schijven garen (touw),6 maar hij handelde vooral 
in tabak.
Een jaar na het huwelijk werd het eerste kind geboren, zoon 
Jacobus. Naar wie hij was genoemd, is niet duidelijk maar in 
ieder geval niet naar een grootvader. Bij het tweede kind, 
dochter Meynnirda, is dat wel duidelijk: zij is vernoemd naar 
haar grootvader Meijndert. Haar naam werd later afgekort 
tot Meyna. Gijsbertus werd genoemd naar zijn overgrootva-
der, Alant naar zijn grootvader van moederszijde.

Pest in 1666

In 1666 heerste de pest in Oudewater. De ziekte brak in april 
uit. Van het normale getal van 8-9 overlijdens per maand 
steeg het aantal doden naar 23 in april. In mei waren er 38 

doden. Daaronder waren zeven kinderen van Aert Bredius se-
nior, de broer van Philippus. Op 1 juni werd ook Aert Bredius 
zelf begraven, de eerste van de 51 doden van die maand. Op 
28 mei had zijn echtgenote Maria van Diemen nog een nieuw 
testament laten opmaken waarin zij haar laatste nog leven-
de dochter Grietje als erfgename noemde. Op 1 juni liet zij als 
weduwe opnieuw haar testament opmaken. De notaris kwam 
niet binnen. Maria van Diemen lag voor het raam van de keu-
ken van haar huis op de hoek van de Kapellestraat en de Oude 
Huygensteeg ‘sieckelijck aen de pestilentiale sieckte’ en had 
kennelijk de verwachting dat zowel zij als haar dochter Griet-
je zouden sterven. De erfenis moest dan verdeeld worden 
tussen haar familie en de familie van haar man. Maar Grietje 
Bredius en Maria van Diemen overleefden en op 11 augustus 
herriep Maria de beide testamenten die zij eerder dat jaar 
had gemaakt.
Aan het gezin van Maria en Philippus leek de pest voorbij te 
gaan. In oktober werd hun zoontje Aert Bredius geboren, ver-
noemd naar de kortgeleden overleden broer van zijn vader. 
Maar in december 1666 overleed de kleine Aert. Er waren 
maar negen begravingen in december, de pestepidemie leek 
voorbij en de doodsoorzaak valt natuurlijk niet meer te ach-
terhalen. In theorie is het natuurlijk mogelijk dat Maria tijdens 
de zwangerschap de pest had gehad en was genezen, maar 
dat het kind verzwakt was. De inwoners van Oudewater zullen 
de dood van de kleine jongen nauwelijks hebben opgemerkt. 
Enkele dagen na Aert werd namelijk Cornelis Jans Klapman 
begraven, de laatste overlevende van de Oudewaterse Moord 
door de Spanjaarden in 1575. Hij was 94 jaar oud.
Philippus werd benoemd tot voogd over Grietje Bredius, de 
dochter van zijn overleden broer.

Handel in tabak

In 1668 verkocht Johannes Bredius als zaakwaarnemer voor 
Aland Spendel, die immers naar Oost-Indië was vertrokken, 
de lijnbaan van Spendel aan zijn broer Philippus voor 500 gul-
den. Philippus verkocht de baan nog dezelfde dag door aan 
Jan Pietersz Copper voor 575 gulden. Je bent tenslotte koop-
man of je bent het niet. En hoewel Philippus soms handelde 
in garen, had hij geen lijnbaan in eigendom. Hij was ‘coopman’, 
geen lijndraaier. Philippus richtte zich vooral op de handel in 

5. Gevelsteen van de scheepswerf aan de huidige West-IJsselkade. Col-
lectie geschiedkundige Vereniging Oudewater.
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tabak en pachtte ook de belasting op de tabak, niet alleen in 
Oudewater maar ook in Woerden.7 Dat impliceert een bepaald 
welstandsniveau: de pachter gokte in feite dat er zoveel ta-
bak verkocht zou worden, dat hij meer belasting zou kunnen 
innen dan de pachtsom die hij beloofd had te betalen aan 
de stadsbesturen. Viel de verkoop tegen, dan kon de pach-
ter minder belasting innen en leed hij soms ook verlies. Een 
stadsbestuur eiste ook altijd dat iemand borg zou staan voor 
de pachter om er zeker van te zijn dat de pachtsom betaald 
zou worden.
Roken werd in de zeventiende eeuw steeds algemener. In de 
zestiende eeuw was tabak alleen te koop bij een apotheker, 
maar in de zeventiende eeuw ontstond er echt handel in ta-
bak. In Gouda werden al sinds de zestiende eeuw pijpen ge-
maakt. Volgens de inzichten van die tijd was roken gezond en 
had het zelfs een geneeskrachtige werking. Roken was wel 
brandgevaarlijk en daar was het stadsbestuur van Oudewa-
ter niet blind voor. Het oudste verbod op roken in Oudewater 
dateert van 1656: roken werd verboden als er gewerkt werd 
met vuur en met brandbare stoffen, zoals hennep, olie, turf en 
graan.
In 1668 overleed de stiefmoeder van Philippus. Mogelijk ver-
huisden Philippus en Maria toen naar een huis aan de tegen-
woordige West-IJsselkade, in de omgeving van de scheeps-

werf. Later blijkt namelijk dat Maria daar woonde. In deze tijd 
werden nog drie kinderen geboren: Johannes, Swaentje en 
Grietje.

Het Rampjaar

Al in het vroege voorjaar van 1672 werd de dreiging van oor-
log gevoeld. Er werd een lijst van brandgevaarlijke bedrijven 
opgemaakt zodat er nauwkeurig gecontroleerd kon worden 
op de aanwezigheid van brandemmers. In juni schreef Aland 
Spendel, de broer van Maria, vanuit Utrecht aan het stads-
bestuur dat een vluchteling uit Doesburg had verteld dat de 
Franse koning in Doesburg was. Er arriveerden toen ook al 
vluchtelingen in Oudewater. Zo’n 225 vluchtelingen werden 
ingekwartierd bij de burgers. Philippus en Maria kregen acht 
vluchtelingen in huis, wat met een gezin van zeven kinderen 
toch een forse drukte meegebracht moet hebben.8

Prins Willem III had intussen Hekendorp onder water laten 
zetten en hij gebruikte daarvoor ook water uit de Hollandsche 
IJssel. Deze inundatie had weer tot gevolg dat de grachten 
rond Oudewater vrijwel droogvielen. De stad was niet meer 
te verdedigen en werd, in overleg met de Prins, op 25 juni 
overgegeven aan de Fransen.
De Fransen gaven het stadsbestuur opdracht om de IJssel 

6. De Linschoterpoort. Prent naar tekening van H. de Winter, ca. 1745. Particuliere collectie.
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af te dammen en de wallen te versterken met palissades. De 
burgers kregen in feite dwangarbeid. Waarschijnlijk heeft ook 
Philippus hier met een schop rondgelopen. De touwindustrie 
lag stil, vooral omdat veel lijnbanen op en langs de wallen la-
gen. Maar de Franse bezetting duurde niet lang. Op 13 juli ver-
trok het Franse leger weer uit de stad en vrijwel direct kwam 
de graaf van Horne met het leger van Prins de stad in. Zo’n 
500 tot 1000 soldaten moesten in de stad ondergebracht 
worden. De dammen werden weer verwijderd uit de IJssel. De 
wallen moesten versterkt worden en de lijnbanen op en langs 
de wallen werden ontmanteld. Het leger van de Prins wist 
echter niet te voorkomen dat er in de boerenbuurten rond de 
stad herhaaldelijk werd gevochten en geplunderd. Vluchtelin-
gen uit Papekop, de Lange Linschoten, Snelrewaard en Hoen-
koop zochten onderdak in de stad. Het werd te vol.9

In november 1672 brak er een ziekte uit in Oudewater. Waar-
schijnlijk was het vlektyfus, want er zaten zeker vijf dagen 
tussen het moment dat de zieke het nodig vond om een tes-
tament op te maken en het moment van overlijden. In februari 
1673 bereikte de ziekte haar hoogtepunt met 112 doden. Maar 
ook daarna waren er maandelijks nog heel wat doden te be-
treuren. De ziekte sloeg toen ook toe in het gezin van Maria. 
Op 9 juni 1673 werd de kleine Johannes Bredius begraven, zes 
jaar oud. Op 17 augustus 1673 werd Philippus Bredius begraven.
Maria was op dat moment zwanger. Op 12 december werd 
haar zoontje Philippus gedoopt.

Weduwe

Na het vertrek van de soldaten was de eerste prioriteit in Ou-
dewater de touwindustrie. Op de wallen waren de touwbanen 
niet meer welkom en er was dus grote belangstelling voor 
rustige plekken in de stad waar nieuwe baanschuren gebouwd 
konden worden en waar ook ruimte was voor een lijnbaan. De 
Wijngaard- of Achterstraat was een goede locatie. In 1674 
verkocht Maria een stukje grond aan de Achterstraat nabij 
herberg ‘Het Varcken’ voor de bouw van een nieuwe baan-
schuur.
Maria zette de handel in tabak voort. In 1681 wordt zij ge-
noemd in een lijst van zes tabaksverkopers. Zij verhandelde 
jaarlijks ‘niet boven de 900 pond toeback’, maar wel meer dan 
450 pond en moest dus 12 gulden en 12 stuivers belasting be-
talen. Haar huis langs de IJssel was natuurlijk een goede loca-
tie. Alle schippers die Oudewater binnenkwamen, passeerden 
haar winkel. Maar niet alleen mannen, ook vrouwen rookten 
en kochten tabak. Op 23 mei 1682 verkocht Maria tabak aan 
Ariaantje Lisset, die haar niet betaalde zodat Maria in decem-
ber 1682 de verschuldigde 2 gulden en 16 stuivers voor het ge-
recht van haar opeiste.10 Of de zaken altijd zo goed gingen, is 
wel de vraag. In 1682 leende Maria 87 gulden van de weeska-
mer, maar ze kan dat geld natuurlijk ook gebruikt hebben voor 
een extra investering in haar bedrijf.11

In 1683 trouwde haar oudste zoon, Jacobus Bredius, met 
Willemina Munter. Willemina’s broer Dirck Munter was ei-
genaar van de brouwerij ‘Het Wapen van Oudewater’ aan de 

Havenstraat en was in 1677 voor het eerst tot burgemeester 
gekozen. Het was voor Jacobus een stapje omhoog op de 
maatschappelijke ladder. In 1692 werd Jacobus voor het eerst 
aangesteld als raad in de vroedschap van Oudewater, in 1696 
werd hij genoemd als schepen. Willemina was al wat ouder, 
maar in 1684 en 1686 kreeg Maria toch haar eerste kleinkin-
deren, Aert en Philippus.

De rijke dames uit Utrecht

Soms lijkt een leven in vroeger eeuwen eenvoudig te kaderen 
in doop, huwelijk, de geboortes van kinderen, de koop van een 
huis, een testament en een begrafenis. Maar niet alles is zo 
eenvoudig uit te leggen. Tussen die gedocumenteerde feiten 
speelde zich een leven af waarvan we uiteindelijk maar weinig 
weten.
Op 2 november 1686 werd een wat raadselachtige akte opge-
maakt in Utrecht. Magdalena le Maire du Corbeth uit Utrecht 
schonk aan de drie meisjes Bredius ieder 200 gulden uit een 
obligatie van totaal 900 gulden.12 Ze liet noteren dat ze dit 
deed ‘uit sonderlinge redenen haer moverende en sonder 
yemants inductie’. Meyna, die in de akte met haar doopnaam 
‘Meynarda’ wordt genoemd, was 25 jaar oud, Swaentgen was 
17 jaar en Grietje of Margareta was 15 jaar. Wie was Magdale-
na le Maire du Corbeth en wat was haar relatie met de zusjes 
Bredius?
Catharine, Magdalena, Judith en Maria le Maire du Corbeth 
waren de dochters van Claude le Maire du Corbeth en Ca-
tharine de Beaumont. Catharine trouwde in 1643 met kapi-
tein-luitenant Rossignol en na zijn dood hertrouwde ze in 
1665 met Johannes Leger, predikant van de Waalse gemeen-
te in Leiden. Ze bleef kinderloos. Haar drie zusters bleven in 
Utrecht wonen en Catherine trok na de dood van haar tweede 
man weer bij hen in. Ze woonden in een huis aan de noordzijde 
van het Domplein, maar ze bezaten meer huizen. Er is spra-
ke van een huis in Emmerik en vier huizen bij het Begijnhof in 
Utrecht.13 En ze hadden geen erfgenamen. Marie leende 1000 
gulden uit aan Abraham la Borde en zijn vrouw en schonk de 
schuld vervolgens aan zijn twee kinderen. Magdalena schonk 
op 3 november 1686 aan de drie dochters van Barent van 
Bijlevelt en Catharina Cranen elk 100 gulden. Die meisjes wa-
ren respectievelijk 11, 9 en 6 jaar oud. Marie stierf als laatste 
van de zusters en benoemde de ‘diaconie francaise’ tot haar 
belangrijkste erfgenaam.14 Ze liet tal van legaten na, onder 
andere 100 gulden aan ‘ma servante Marie’. Mogelijk moet de 
schenking van Magdalena ook in dat licht gezien worden. Was 
Meyna dienstmeisje geweest bij Magdalena? En was voor 
haar misschien Catharina Cranen haar dienstmeisje geweest?

Met het oog op de toekomst

In 1688 besloot Maria het erfdeel van haar jongste dochters 
uit te keren. Het was belegd in een obligatie van 400 gulden 
in Utrecht. Samen met haar zoon Gijsbert reisde Maria op 1 
maart naar Utrecht. De volgende dag kwamen ze onverricht 



170  –  Gens Nostra 2020 - Jaargang 75 nummer 3

er zake terug. Op 4 april gingen ze opnieuw naar Utrecht. Op 
6 april kwamen ze terug met het geld. Alle reizen en onkosten 
worden breed uitgemeten in het archief van de weeskamer.15

Dochter Swaentje trouwde in 1689 met Lucas van de Werve 
uit Boskoop en zorgde voor de eerste kleindochter, Marija. 
Later werd er nog een zoontje geboren, Philip.
Zoon Aland is in deze periode ook getrouwd, buiten Oudewa-
ter, maar hij was al snel weduwnaar. Hij was schoenmaker van 
beroep, wat in die tijd inhield dat hij schoenen en laarzen op 
maat maakte.
Meyna, Gijsbertus, Grietje en Philippus waren nog ongehuwd. 
Woonden ze nog in het ouderlijk huis? Hoe dan ook, het weer-
hield Maria niet van een bijzondere carrièrestap in haar vijf-
tigste levensjaar.

Binnenmoeder van het gasthuis

Op 17 oktober 1690 werd Maria aangesteld als binnenmoeder 
van het proveniers- en gasthuis in Oudewater. Het gasthuis 
lag aan het einde van de huidige Gasthuissteeg, tegen de wal. 
Het bestond al in 1419 als onderdeel van een klooster. Na de 
reformatie was het doorgegaan als proveniershuis. Ouderen 
en hulpbehoevenden konden zich als ‘provenier’ inkopen en 
kregen dan onderdak, voedsel en verzorging. Een provenier 
die tussen de 60 en 70 jaar oud was, moest in principe zo’n 
1000 gulden betalen. Voor wie ouder was dan 70 was het be-
drag wat lager. Dat zorgde voor een groot deel van de inkom-
sten, maar het andere deel kwam uit de verhuur van land. Niet 
alle inwoners betaalden overigens. Er waren, op basis van het 
testament van Elbert Jacobsz Speijert uit 1580, altijd enkele 
‘gasthuisplaatsen’. Die werden door het stadsbestuur gegund 
aan keurige maar niet kapitaalkrachtige burgers.16

In de zeventiende eeuw stond het gasthuis van Oudewater 
bekend om haar goede tafel. Hier werd zelfs brood met boter 

en kaas geserveerd, voor die tijd het toppunt van luxe. Maar 
aan het einde van de zeventiende eeuw maakte het gasthuis 
moeilijke tijden door. De inkomsten uit de verhuur van het 
land waren door de inundatie teruggelopen. Maria kreeg dan 
ook een gespecificeerde instructie mee. Zij moest erop toe-
zien dat er geen voedsel gestolen of verspild werd. ‘Kost en 
dranck’ diende zij zelf uit te reiken, zonder tussenkomst van 
een meid. Zij moest zelf de boodschappen doen en zelf toe-
zien op de gang van zaken in de boerderij en de verwerking 
van de melk. Elke twee of drie weken moest zij de rekeningen 
overleggen aan de regenten. Haar salaris bedroeg 84 gulden 
per jaar plus linnen voor twee hemden en twee schorten.17

Maria’s binnenmoederschap duurde niet lang. Vond Maria het 
toezicht van de regenten te streng? Of vonden de regenten 
haar niet strict genoeg? Of misschien kon ze het niet vinden 
met de ‘buitenmoeders’, de echtgenotes van de regenten? Of 
maakten de kinderen er thuis een potje van? In ieder geval, op 
25 april 1691 werd Meynsie Wouters als nieuwe binnenmoe-
der aangesteld.

Weer thuis

Hoewel een binnenmoeder in principe in het gasthuis woon-
de, had Maria haar huis langs de IJssel niet verkocht. Niet zo 
vreemd, want waar moesten haar ongetrouwde kinderen an-
ders wonen?
Aland trouwde in 1692 voor de tweede keer. Maria werd al 
snel weer grootmoeder, nu van Andries en Margrietje.
In 1693 trouwde Meyna met lijndraaier Anthonis van Wijn-
gaarden. Anthonis bezat drie lijnbanen plus de herberg ‘De 
Boogh’ in de Rootstraat, die hij had overgenomen van zijn va-
der, Cornelis van Wijngaarden. Een goede partij voor Meyna, 
een lijndraaier met zo’n groot bedrijf! Dat moest toch wel een 
garantie zijn voor een leven in welstand. De familie behoorde 

7. Schets van de vestingwerken 
bij de Linschoterpoort, 1723. ‘M’ 
is het gasthuis of proveniers-
huis. RHC Rijnstreek en Lopiker-
waard, Collectie Van der Lee.
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ook nog eens tot de regentenklasse. Vader Van Wijngaarden 
was sinds 1674 schepen en werd in 1679 voor het eerst geko-
zen tot burgemeester.
Nu was een huwelijk met een goede partij niet altijd een ga-
rantie voor geluk. In 1693 trouwde ook Meyna’s neef Samuel 
Spendel, de zoon van koster Jan Spendel. Drie jaar later bleek 
zijn vrouw, Adriana Honcop, overspel te hebben gepleegd.18 
Het moet een schok zijn geweest voor de hele familie. Adri-
ana werd voor vijftig jaar verbannen, wat in de praktijk neer-
kwam op levenslang.
Philippus maakte begin 1696 trouwplannen. Alleen Gijsbert 
en Grietje waren nu nog thuis, maar gezien het feit dat Gijs-
bert in 1698 met een vrouw uit Vlaardingen trouwde, waren 
zijn werkzaamheden niet beperkt tot Oudewater.

Opnieuw binnenmoeder

Binnenmoeder Meynsie Wouters overleed al in januari 1696 
en het gasthuis had dus weer een nieuwe binnenmoeder no-
dig. Bij de keuze van een opvolgster brachten de regenten 
opnieuw de naam van Maria naar voren. Niemand was zo ‘be-
quaem’ en het stadsbestuur was het helemaal met de regen-
ten eens. Kennelijk was Maria in 1691 niet vertrokken omdat 
ze niet functioneerde. Op 7 februari 1696 werd Maria opnieuw 
ingezworen, dit keer zonder instructie.19

Het gasthuis werd in deze periode uitgebreid om nog meer 
proveniers aan te kunnen nemen. Proveniers brachten immers 
geld in het laadje, mits ze niet te oud werden. De eerste plannen 
voor uitbreiding waren al van 1693. In 1702 kwam een nieuw deel 
van het complex gereed, dat zich tot dicht tegen de stadswal 
uitstrekte. Het kreeg de naam ‘De Ruste en Vrede in Eenigheyt’.
In 1702 meldden de regenten van het gasthuis aan het stads-
bestuur dat zij klachten hoorden over de binnenmoeder en 
over een aantal proveniers. De burgemeesters gingen pols-

hoogte nemen, maar het lijkt bij een gesprek te zijn gebleven.
De jaarrekeningen, waarvan er uit deze tijd enkele bewaard 
zijn gebleven, geven een beeld van de omvangrijke taken van 
de binnenmoeder.20 Er waren twee meiden en een knecht 
om haar te helpen op de boerderij van het gasthuis. Er werd 
iemand ingehuurd om te helpen met de slacht van het aan-
gekochte vee: vette kalveren in het voorjaar, koeien, varkens 
en schapen in de rest van het jaar. De varkens werden op de 
boerderij van het gasthuis vetgemest. Het gasthuis had zelf 
een kudde schapen. De wol van de schapen, vachten van ge-
slachte schapen en de huid van geslachte kalveren en koeien 
werd weer verkocht. Er werd wekelijks vis gegeten: kabel-
jauw, stokvis en schellevis, met daarbij mosterd. Boter en 
kaas werden opvallend veel ingekocht, hoewel uit de kosten 
voor een nieuwe karn blijkt dat er ook in eigen boerderij bo-
ter gekarnd werd. Er werd koren ingekocht, geen brood, dus 
er moest brood gebakken worden. Bier was de gebruikelijke 
drank en de rekening bedroeg meer dan 900 gulden. Ter ge-
legenheid van een nieuwe ‘inkoop’ van proveniers werd wijn 
geschonken. Op de post voor ‘winkelwaren’ staan stroop, olie, 
pruimen, rijst en suiker apart gemeld waaruit geconcludeerd 
kan worden dat zij een belangrijk deel van deze inkopen vorm-
den. Azijn werd apart ingekocht. Een aparte rekening is de 
‘Uitgift aen de binnenmoeder ten behoeve van de keucken’. 
Onder deze ongespecificeerde kosten valt waarschijnlijk de 
inkoop van groenten. Er werd een schoonmaakster ingehuurd, 
maar de post voor zeep en blauwsel suggereert dat de bin-
nenmoeder wel de verantwoordelijkheid had voor de was.
De inkomsten van 1703 bedroegen 6363 gulden. Na aftrek van 
de kosten bleef daar weinig van over. Ondanks de uitbreidin-
gen en de nieuwe proveniers klaarde de financiële situatie 
van het gasthuis niet op. Uit de rekening van 1703 blijkt, dat 
er in de voorgaande jaren een boerderij in Diemerbroek was 
verkocht. De opbrengst was meer dan 2000 gulden. In 1706 

8. Resten van een majolica bord. Bodem-
vondst op de plek waar ooit de boerderij van 
het gasthuis heeft gestaan. Particuliere col-
lectie.
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maakten de regenten kenbaar dat zij land in Willeskop wilden 
verkopen omdat er geld nodig was.
In 1713 werd Lijsbet de Goede aangesteld als binnenmoeder 
van het gasthuis. Kennelijk vond Maria Spendel het welletjes. 
Ze was inmiddels ook al 73 jaar.

Perikelen rond dochters Meyna en Grietje

Terwijl Maria in het gasthuis de proveniers verzorgde, beleef-
den haar dochters de nodige avonturen.
Dochter Grietje kreeg in 1702 een buitenechtelijk dochtertje, 
Gijsbertje. In het doopboek staat hier geen verdere opmer-
king bij, geen ‘hoerekind’ of ‘speelkind’, terwijl dat wel gebrui-
kelijk was. Dat kan toeval zijn of er was iets anders aan de 
hand waardoor de kerkenraad Grietje geen verwijten maakte.
In 1705 overleed schoonzoon Anthonis van Wijngaarden. Hij 
was nog maar veertig jaar oud en tot het stadsbestuur was 
hij niet doorgedrongen. Meyna en hij hadden drie kinderen 
gekregen, waarvan in 1705 alleen een dochtertje nog leefde. 
De kleine Johanna was ‘innocent’, geestelijk gehandicapt. De 
touwindustrie was op dat moment al geen goudmijn meer. 
Voor een vrouw die het ambacht niet kende, was het niet in-
teressant om daarin door te gaan. Meyna koos ervoor om her-
bergierster te worden in herberg ‘De Boogh’, die ze van haar 
man had geërfd. Bij de herberg hoorde een kaatsbaan zodat 
de gasten niet alleen drank maar ook vermaak geboden werd.
Het was de periode van de Spaanse Successieoorlog. Vanaf 
1703 vonden er veldslagen plaats in de Zuidelijke Nederlan-
den. De krijgsgevangen Franse en Beijerse militairen werden 
in de Republiek ondergebracht. Oudewater had zich opge-
worpen voor de huisvesting van krijgsgevangen officieren, 
waarschijnlijk in de hoop dat dit geld op zou leveren. Niets was 
echter minder waar. De officieren vermaakten zich in de her-
bergen en lieten fraaie kleding maken, maar de herbergiers, de 

stoffenhandelaren, de hoedenmakers 
en de kleermakers werden niet be-
taald. In hun mooie kleding en met hun 
zwierige hoeden brachten ze ook nog 
eens de dames het hoofd op hol.21

Waarschijnlijk hielpen Grietje en een 
ongetrouwd nichtje, Catharina Bredi-
us, Meyna in de herberg. Catharina was 
een dochter van Cornelis Bredius, een 
zoon van Philippus’ broer Johannes en 
iets jonger dan Grietje. De nichtjes wa-
ren in de dertig, eigenlijk al een beetje 
over de huwbare leeftijd heen. Tot de 
klanten behoorden Beijerse officie-
ren, die hun rekeningen niet betaalden. 
Een probleem voor Meyna, maar er 
kwamen ook problemen voor Griet-
je en Catharina. In juli 1708 werd een 
‘speelkind’ van Grietje gedoopt, Pieter. 
In augustus werd een ‘speelkind’ van 
Catharina gedoopt, Ariaantje. Ook hun 

nichtje Maria Alkemade, een kleindochter van Aert Bredius, 
legde het aan met een officier.
Grietje en Catharina Bredius en Maria Alkemade waren geen 
uitzonderingen. Er waren meer romances tussen lokale dames 
en Franse en Beijerse officieren en daar uit werden meerdere 
buitenechtelijke kinderen geboren.
In 1711 trouwde Meyna met één van haar klanten, de Beijerse 
officier Martinus Conradi. Twee jaar later werd de herberg ver-
kocht en trok het echtpaar met Meyna’s dochter Johanna en 
met Grietje in een huis in de Leeuweringerstraat. Meyna ver-
diende het inkomen voor het gezin als brandewijnverkoopster.

De laatste jaren

Er was meer gebeurd in de tijd dat Maria in het gasthuis werkte.
In november 1707 overleed haar jongste zoon, Philip, nog 
geen 34 jaar oud. Hij was getrouwd met Maria Bijl en zij had-
den twee kinderen, Jan en Alida. Over het geld hoefde Maria 
zich geen zorgen te maken, maar de kinderen waren nog jong. 
Maria Bijl hertrouwde al vrij snel. Maria Spendel maakte het 
huwelijk van haar kleinzoon Jan in 1717 nog mee maar ook het 
overlijden van haar schoondochter in 1718.
In september 1709 overleed Maria’s oudste zoon, Jacobus. Haar 
kleinzoon Philippus zou predikant worden in Thamen uit de Uit-
hoorn en waarschijnlijk heeft Maria dat nog net meegemaakt.
Maria Spendel overleed in april 1721. Haar zoon Alant en de 
kleinzoons Jan Bredius en Philip van der Werve verkochten 
haar huis langs de IJssel aan de ‘innocente’ Johanna van Wijn-
gaarden, de dochter van hun zuster Meyna.22 Mogelijk be-
dachten de heren deze constructie om ervoor te zorgen dat 
Meyna een onderdak zou hebben dat niet van haar tweede 
echtgenoot was. Johanna’s eigendommen werden namelijk 
beheerd door voogden en konden dus niet door Martinus 
Conradi te gelde worden gemaakt.

9. Het laatste deel van het gasthuis werd rond 1800 gebruikt als arsenaal. Tekening naar ouder voor-
beeld. RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Collectie Van der Lee.
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In dat geval was hun argwaan niet 
voor niets. In mei 1739 bleek dat 
Martinus Conradi zijn vrouw in de 
steek had gelaten. Meyna was ziek 
en bedlegerig, kon dus niet meer 
werken en het geld was op. Het 
stadsbestuur verkocht de meubels 
en inventariseerde de sieraden: een 
gouden ketting, vier gouden oorrin-
gen, een zilveren snuifdoosje, twee 
tassen met zilveren beugels, drie 
kerkboekjes met zilveren sloten en 
twee rouw-oorringen. Relicten van 
de goede jaren van vroeger. Meyna 
en Johanna werden opgenomen in 
het gasthuis. Daar overleed Meyna 
in januari 1740.
Johanna bezat nog steeds het huis 
van haar grootmoeder, Maria Spen-
del. In 1746 besloot het stadsbe-
stuur dat het huis verkocht zou wor-
den om Johanna te onderhouden in datzelfde gasthuis waar 
haar grootmoeder ooit binnenmoeder was geweest.

Conclusie

Wie in Oudewater woonde, kon niet ontkomen aan de weten-
schap dat de wereld groter was dan de Republiek. Huursolda-
ten en immigranten brachten nieuw bloed in de stad. Handel-
scontacten brachten de burgers buiten de stadsmuren. Dat 
gold zowel voor mannen als vrouwen: een leven in deze tijd 
speelde zich niet als vanzelfsprekend alleen binnen en rond 
de eigen stad af.
Het verhaal van Maria bevestigt weer eens dat vrouwen in de 
‘Gouden Eeuw’ zelfstandig optraden. De vrouw van Johannes 
Bredius stapte naar het stadsbestuur om te verzoeken om de 
bursaalsplaats voor haar zoon. Maria dreef haar tabakswinkel 

en haar dochter Meyna was zelfstandig herbergierster. Maria 
bevorderde de zelfstandigheid van haar dochters door hun 
erfdeel uit te keren. Met de schenking van Magdalena le Mai-
re du Corbeth hadden die de beschikking over een aardig ka-
pitaaltje. De overheid ging er ook vanuit dat vrouwen bestuur-
lijke kwaliteiten bezaten en financiëel beleid konden voeren: 
het gasthuis werd bestierd door een opeenvolgende reeks 
van vrouwen, waarvan Maria Spendel er één was. In dat licht 
bezien is het hoogst merkwaardig dat vrouwen in deze tijd in 
juridische zaken altijd een mannelijke voogd nodig hadden.
Wat er ook in Oudewater gebeurde, Maria was er op één of 
andere manier bij betrokken. Pest, oorlog, economische ont-
wikkelingen: het ging haar deur niet voorbij hetzij omdat ze 
het in haar eigen gezin aan den lijve voelde hetzij omdat het 
haar naaste verwanten trof.  <<

10. Plattegrond van Oudewater, 1698. Collectie Nationaal Archief.
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overleed, en kleine potjes hebben grote oren. Ik kreeg dus 
veel verhalen mee, waarvan je op die leeftijd nauwelijks de 
hoed en de rand kunt weten. Zij heeft een zwaar, bewogen en 
actief leven gehad, het leven geschonken aan het voor mij on-
voorstelbare aantal van 22 kinderen waarvan echter slechts 
negen volwassen zijn geworden en twee werden doodgebo-
ren, en zij was zwaar astmatisch. Wat mij het meest intrigeer-

Ze had meestal een schillenbak op haar schoot om aardappe-
len te schillen, groenten te snijden of vrijdags garnalen te pel-
len. Dat was welkom want mijn grootouders hadden dertien 
kinderen en met een reeks al op vrijersvoeten, enkele klein-
kinderen en overige familie had je in de weekeinden al gauw 
25 mensen over de vloer. Maar wat maakt deze herinnering zo 
bijzonder? Ik was zeven jaar toen zij, 84 jaar oud, begin 1954 

Nu, bijna 65 jaar na haar overlijden, zie ik haar nog zitten. Een kleine, gezette vrouw, altijd 
in het zwart gekleed, met een schorteldoek om, op haar vaste plek in een leunstoel voor 
het raam in de huiskamer van mijn grootouders. Dat was in de Vincent van Goghstraat 58, 
3 hoog, in Amsterdam Oud-Zuid. Ze had heldere, vorsende ogen, voor mijn gevoel als kind 
spiedende ogen, die alles in de gaten hielden. Via spionnetjes, een soort spiegeltjes, aan 
de ramen kon ze ook de hele straat overzien. 

ROB DIX

Van polderwerker tot 
water- en vuurhuishouder

1. Maria Catharina Vloeijberghs (1870-1954) en haar man Petrus Verschuren (1865-1949), vermoedelijk 1939 ter gelegenheid van hun gouden bruiloft. 
Bron: familiearchief Dix.
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de is dat zij marketentster – wat is dat? – is geweest en een 
café annex water- en vuurhuis – wat is dat? – heeft gehad in 
Amsterdam – waar?

Polderwerkers

Marie Vloeijberghs werd geboren te Bunnik op 12 mei 1870. 
Dit gegeven was binnen de familie bekend en stond ook op 
haar bidprentje, maar was bij controle op de website Wiewas-
wie niet terug te vinden. Totdat, ergerlijk genoeg, bleek dat 
zij en een dozijn andere familieleden geïndexeerd zijn op de 
niet bestaande naam Hoeijberghs terwijl in de akten duidelijk 
Vloeijberghs staat. En dat niet alleen in Bunnik, maar ook in 
Termunten, Loenersloot, Hontenisse etc. Een simpele lees-
fout van indexeerders die de lettercombinatie Vl niet kunnen 
onderscheiden van een H.
Haar vader, Johannes Petrus (Jan) Vloeijberghs, was een 
polderwerker uit Huijbergen, wiens werk hem via Zuid-Hol-
land voerde naar Assen (1868), Bunnik en Utrecht (1870), 
Groningen (1872), wederom Assen (1874), Termunten (1876), 
Statenzijl (1878) en het Utrechtse Rhenen (1882), om ver-
volgens via Zwartsluis uiteindelijk in Amsterdam terecht 
te komen in – hoe is het mogelijk – het Groot Hemelrijk 3, 
later 32 (1886-1889). En passant huwde hij in Assen op 1 
november 1868 met Marchien Benink uit Noordlaren (Gro-
ningen), dochter van Warmolt Willemsz Benink, bezembin-
der in Assen, en Hillechien Roelfs Noorda. Als eenvoudig 
werkvolk moesten zij sappelen om rond te komen en waren 
zij noodgedwongen niet honkvast. Zo bleek Amsterdam 
nog niet het eindpunt te zijn. In 1889 vertrok het gezin naar 
Loenersloot, vervolgens naar Heusden om zich tenslotte in 
1891 definitief in Amsterdam te vestigen. Deze stad maak-
te in die tijd een grote groei door en voor de bouw moest 
veel grondwerk worden verzet. Vertrouwd met grondwer-
ken zien we hem daar terug als onderbaas voor grond- en 
funderingswerken, later als metselaarsbaas en tenslotte 

als aannemer van metselwerken. Logisch dat in 1892 ook 
schoonzoon Petrus Verschuren met zijn jonge gezin naar 
Amsterdam kwam.

Toen Marie met haar ouders in 1889 naar Loenersloot verhuis-
de, was zij al hoogzwanger. Daar kreeg zij, net negentien jaar 
oud, haar eerste kind, vijf maanden later werd het huwelijk vol-
trokken. Zij moet dus haar toekomstige man Petrus Verschuren 
al in Amsterdam hebben leren kennen. Petrus was afkomstig 
uit Hontenisse en evenals haar vader polderwerker die daar-
heen trok waar werk was. Zo werd het tweede kind in Naaldwijk 
geboren (1890), via Haarlem en een tussenstapje naar Bunnik 
(1892) belandde het gezin in 1892 in Amsterdam waar de derde 
en volgende kinderen werden geboren. In Amsterdam hebben 
zij tussen 1892 en 1910 op zeventien verschillende adressen ge-
woond. De kortste verblijfsduur was drie maanden, de langste 
twee jaar en negen maanden. Vergelijk deze frequentie met de 
geboorte van de kinderen, elke 1½-2 jaar een kind, en de kin-
dersterfte dan was Marie constant bezig met kinderen krijgen, 
verhuizen en begraven. Wat een zwaar leven. Wij kunnen ons dat 
tegenwoordig nauwelijks meer voorstellen.
Het leven van polderwerkers was zwaar en ongezond. Dijken-
bouw, inpolderingen en vaarten maken betekende werken 
met klei in de nattigheid. Het werkvolk was voor de projecten 
gehuisvest in verplaatsbare houten keten, die koud en toch-
tig waren. Vrouwen en kinderen trokken met hen mee. Is het 
een wonder dat onder zulke omstandigheden de kindersterf-
te hoog was? Heeft Marie daar haar astma opgelopen? Om-
dat de keten vaak afgelegen lagen en het manvolk het werk 
verrichte, rustte de taak van de bevoorrading met eten, drin-
ken en kleding op de vrouwen. De vrouwen die deze taak op 
zich namen worden marketentsters genoemd. Lag het pro-
ject dichter bij een dorp of buurtschap dan werden de keten 
daar opgesteld en brachten de marketentsters voedsel en 
drinken naar de arbeiders in het veld. Zo was het vroeger ook 
met de legers waar de marketentsters achteraan trokken.

2a. De Vincent van Goghstraat in Amsterdam-Oudzuid. Bron: SAAmster-
dam, Beeldbank.

2b. De bovenwoning in de Vincent van Goghstraat 58, 3 hoog. Bron: fami-
liearchief Dix.



176  –  Gens Nostra 2020 - Jaargang 75 nummer 3

dat in de Nes te Amsterdam was. Maar gezien de frequente 
verhuizingen binnen Amsterdam tussen 1892-1910 leek me 
dat toch een weinig realistische herinnering. Pas toen het 
gezin zich aan de Haarlemmerweg vestigde, leek er meer 
vastigheid in de zoektocht te komen. Want mijn oudopa bleek 
in 1923 ineens gasfabriekarbeider te zijn. Later bleek dat hij 
daar al in 1907 een vaste aanstelling had gekregen. De gas-
fabriek stond aan de noordzijde van de Haarlemmerweg. La-
ter woonden ook drie gehuwde dochters, tante Loon, tante 
Greet en tante Nel, met hun gezinnen daar bij elkaar. En in het 
bevolkingsregister (in Amsterdam de gezinskaarten) kon ik 
geen verhuizing na 1910 meer terugvinden. Toeval? Maar he-
laas, wat ik ook probeerde, aan de Haarlemmerweg was niets 
te vinden waaruit bleek dat zij daar een café annex water- en 
vuurhuis gehad zou kunnen hebben. Sterker nog, ik kreeg 
steeds meer het vermoeden dat het toen al over was. Als ge-
volg van de sterk verbeterde volkshuisvesting voor arbeiders 
en de verbeterde inkomens verdween namelijk de behoefte 
aan water- en vuurhuizen. Na de Eerste Wereldoorlog vind je 
ze nauwelijks meer terug.

Wat was er fout gegaan in mijn onderzoek? Ik realiseerde mij 
dat ik er impliciet vanuit was gegaan dat mijn opoe zelf dat 
café had gehad en er in of bij heeft gewoond. En dat valt niet 
te combineren met de vele verhuizingen. Tenzij... zij niet zelf 
een café had gehad maar als zetbaas of huurster. Daardoor 
kwam toch weer de herinnering aan de Nes als locatie naar 
boven. Als eerste stap ben ik toen op zoek gegaan naar en-
kele nog in leven zijnde, maar voor mij onbekende, kinderen 
van oudooms en tantes in de hoop dat zij nog herinneringen 
aan het café van opoe hadden. Helaas leverde die stap niets 
op. De enige uitweg die ik nog kon bedenken was dat een café 
vergunningplichtig is en als het in de Nes heeft gelegen zou 
misschien de beeldbank van het stadsarchief uitkomst kun-
nen bieden. Maar ook dat was ijdele hoop. Harmen Snel van 
het Stadsarchief Amsterdam legde uit waarom. De Nes was 
een zeer lange, smalle straat die van voor tot achter vergeven 
was van de cafés. Door de geringe breedte was het vrijwel on-
mogelijk om goede vooraanzichten van panden te maken. En 
als je geen huisnummer hebt of de naam van een eigenaar dan 
kun je het wel vergeten. Helaas, meer valt er niet van te ma-
ken tenzij er nog een wonder gebeurt.

Het water- en vuurhuis

De eerste reactie die ik van mensen krijg bij het noemen van 
het water- en vuurhuis, is: zat ze bij de brandweer? Of ver-
baasde blikken, zo van wat is dat nou weer. De werkelijkheid is 
helaas minder prozaïsch. In de negentiende en begin twintig-
ste eeuw waren arbeiders vaak zo arm dat ze geen geld had-
den om hun woning ‘s nachts te warmen. En zonder vuur had je 
dan ‘s morgens geen warm water om je te scheren, noch voor 
een pot koffie voordat je naar je werk moest. En moeder de 
vrouw had geen warm water om de was te doen. Maar alles is 
te organiseren. Zo ontstonden er water- en vuurhuizen waar 
gedurende de nacht het vuur brandend werd gehouden en ‘s 
morgens water werd opgewarmd. Voor het vuur gebruikte 
men kooltjes, turf of briketten. Die kon je dan met een stoof, 
een houten kistje met luchtgaten, of een ijzeren bus met 
handvat ophalen en naar huis brengen. Kosten: ½ cent. Een 
kan heet water kostte eveneens ½ cent, voor de was had je 
een emmer warm water nodig en die kostte dan 1 cent.
Veel water- en vuurhuizen waren verbonden aan een bakkerij of 
een café, plaatsen waar om allerlei redenen altijd al vuur was en 
men of al heel vroeg op moest of juist pas heel laat ging sluiten. 
Een belangrijke voorwaarde, want de eigenaar of huurder nam 
daarmee wel een verplichting voor de hele buurt op zich. De 
buurt moest er immers op kunnen vertrouwen dat het systeem 
goed zou blijven functioneren. En het betekende ook dat wie die 
verplichting op zich nam goed moest kunnen handelen om kool-
tjes, turf of briketten en schoon drinkwater voordelig in te slaan.
Dat sociale aspect sluit aan op een ander aspect van opoe’s 
café. Zij bestierde de zaak met vaste hand. Arbeiders kregen 
destijds hun loon per week contant betaald. Dat gebeurde in 
het café en wel zo dat zij er nauwlettend op toe zag dat de uit-
betaling aan de vrouw werd gedaan, na aftrek van alles wat op 
de pof stond, en niet aan de man. Die waren in staat om in één 
dag het hele loon aan drank op te maken en dat stuitte opoe 
tegen de borst. Verdienen in het café was goed maar niet over 
de rug van moeders en kinderen. Zo kon ook eenvoudig water 
en vuur op de pof worden gehaald en per week worden afge-
rekend. Kortom, opoe was een kordate en sociaal voelende 
vrouw die stevig in haar schoenen stond.

Maar waar stond dat café annex water- en vuurhuis nou en 
hoe lang heeft ze dat gehad? In mijn herinnering stond bij dat 

3. Drie voorbeelden van stoven. Bron: Wikipedia.
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De enige conclusie die ik nu kan trekken is dat opoe’s café 
annex water- en vuurhuis waarschijnlijk heeft gelegen aan de 
Nes en dat de hele bedoening zich tussen 1892 en 1905/10 
heeft afgespeeld.

Met pensioen

Aan alles komt een eind, dus ook aan het werkzame leven in 
Amsterdam. Oudopa blijkt al in 1923 op pensioen te zijn ge-
steld en was toen 58 jaar, opoe was 53 jaar. Je zou dan den-
ken dat het tijd wordt om het kalmer aan te gaan doen. Maar 
stilzitten was er niet bij. Volgens de overlevering had opa na 
zijn pensionering een moestuin in Halfweg waar hij bij wijze 
van spreken elke werkdag te vinden was. ‘s Morgens gereed-
schap op de schouder en dan te voet de Haarlemmerweg af-
lopen tot Halfweg en ‘s avonds weer terug. En opoe had de 
handen vol aan het huishouden met opgroeiende kinderen, 
trouwpartijen en kleinkinderen, en oh ja, ook nog de groenten-
markt. Handel was haar lust en haar leven. Als er ergens iets 
niet liep, haal haar er dan maar bij en de handel kwam op gang. 
Toch bleek dit alles niet het einde te zijn.
Op 6 september 1934 worden zij uitgeschreven naar de ge-
meente Soest, waar zij een boerderij aan de Beukenlaan 7 te 
Soestdijk betrokken. Ik heb helaas niet kunnen achterhalen 
wat de aanleiding was noch hun beweegredenen om naar 
Soest te verhuizen. De boerderij zullen zij wel gehuurd heb-
ben. Je kunt je echter goed voorstellen dat zij als mensen van 
het platteland en vertrouwd met de aarde en de vrije lucht 

het buiten wonen verkozen boven het stadsleven. Toch heeft 
dit niet lang geduurd, want nog geen vijf jaar later, op 1 maart 
1939, worden zij uitgeschreven naar Hilversum naar het adres 
Gijsbrecht van Amstelstraat 108. Dat was bij wijze van spre-
ken om de hoek van de Neuweg waar hun jongste zoon Bertus 
in 1936 een lijstenmakerij was begonnen. In 1942 verkassen 
zij dan naar het Carolushuis, een bejaardentehuis in Hilver-
sum tussen beide voornoemde straten in. Na opa’s dood wil-
de opoe niet alleen in dat tehuis blijven. Ze wilde terug naar 
Amsterdam. Maar naar wie? Dochter Sien was kinderloos en 
had ruimte. Maar nee, ze wilde naar dochter Anna, mijn groot-
moeder met een dichtbevolkt huis. En waarom? Bij Sien vond 
ze de stilte maar niks, bij Anna was altijd reuring, leven in de 
brouwerij en vele handen om haar te helpen als zij op haar 
oude dag hulp nodig had. Dat was slim bekeken! Nu zie ik ach-
ter die spiedende ogen uit mijn jeugd het beeld van een ener-
gieke, daadkrachtige en sociaal betrokken vrouw die leefde 
naar het gezegde ‘niet klagen maar dragen’.

Gezinsstaat

Maria Catharina (Marie) Vloeijberghs, dochter van Johannes 
Petrus (Jan) Vloeijberghs en Marchien Benink, geboren Bun-
nik 12 mei 1870, marketentster, houdster van een café annex 
water- en vuurhuis, overleden Amsterdam 10 januari 1954, 
trouwt Loenersloot 8 november 1889 met Petrus Verschuren, 
geboren Hontenisse 24 maart 1865, polderwerker, grondwer-
ker 1897, voorlopige aanstelling als werkman bij de gasfa-
briek te Amsterdam 1905, vast aangesteld 4 juli 1907, in 1916 
wegens ergerlijke taal en gedrag teruggezet voor de duur van 
één jaar, eervol ontslag 30 juni 1923, ingevolge de Pensioen-
wet gepensioneerd met een uitkering van ƒ933 per jaar, over-
leden Hilversum 31 maart 1949, zoon van Judocus Verschuren 
en Petronella Dobbelaar.
Uit dit huwelijk 22 kinderen, waaronder:
1.  Elegina Maria (Hillechien), geboren Loenersloot 16 juni 

1889 (erkend bij huwelijk ouders), overleden Amsterdam 
10 december 1920, trouwt Amsterdam 30 maart 1910 Hu-
bertus Mari Coenradus (Bertus) Langkemper, geboren 
Nieuwer-Amstel 3 november 1886, kastenmaker, zoon van 
Adolf Langkemper (Laagkemper) en Maria Agnes Helena 
Emke.

2.  Margaretha (Margie), geboren Naaldwijk 21 december 
1890, overleden Amsterdam 25 december 1892.

3.  Judocus, geboren Amsterdam 13 augustus 1892, overle-
den aldaar 25 januari 1893.

4.  Pieternella, geboren Amsterdam 13 augustus 1892, over-
leden aldaar 3 november 1892.

5.  Clasina Gerdina (Sien), geboren Amsterdam 7 januari 
1894, werkster 1919, trouwt (1) Amsterdam 16 juli 1919 
Johann Eduard Rudolph Anderson, , geboren Rotterdam 
25 oktober 1896, barbier 1915, ingelijfd in militaire dienst 
te Haarlem 16 mei 1916, overgeplaatst naar het Regi-
ment Kust Artillerie 1 september 1922 in het Pankerfort 
te IJmuiden, overleden Amsterdam 17 mei 1926, zoon van 

4. De Nes in Amsterdam. Bron: SA Amsterdam, Beeldbank.
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Heinrich Anderson en Sophia Maria Kolwitz; trouwt (2) 
met Karel Tolman. Uit beide huwelijken geen kinderen.

6.  Rosalia Maria, geboren Amsterdam 3 mei 1896, overleden 
aldaar 28 mei 1897.

7.  Apollonia Johanna (Loon), geboren Amsterdam 10 decem-
ber 1897, werkster 1923, schoonmaakster in gemeente-
lijke dienst bij het Wilhelminagasthuis 1930, 1934, eervol 
ontslagen 27 maart 1943, overleden/begraven Amster-
dam 1/5 november 1976, trouwt (1) Sloterdijk 24 januari 
1923 met Petrus Philippus Johannes (Piet) Schmitz, ge-
boren circa 1900, drukker, zoon van Johannes Mattheus 
Jacobus Schmitz en Elisabeth Cornelia Waldram. Uit dit 
huwelijk 2 kinderen.

8.  Johanna Catharina (Anna), geboren Amsterdam 11 juli 
1899, overleden Diemen 8 oktober 1974, trouwt Amster-
dam 19 oktober 1921 met Adolf Hendricus (Dolf) Dix, gebo-
ren Amsterdam op 14 augustus 1898, timmerman, overle-
den Diemen 10 maart 1983, zoon van Hendricus Johannes 
Dix en Martha Johanna Langkemper; (hij trouwt (2) Die-
men 27 januari 1976 Kaatje Vioen, dochter van Josephus 
Vioen en Johanna Klaasen). Uit dit huwelijk 13 kinderen.

9.  Johannes Petrus (Jan), geboren Amsterdam 28 maart 
1901, machinehoutbewerker, overleden Amsterdam 9 
juni 1985, trouwt (1) Amsterdam 23 januari 1924 Maria 
Martha (Marie) Dix, geboren Amsterdam 14 september 

1896, overleden Amsterdam 8 september 1931 (kraam-
bed), dochter van Hendricus Johannes Dix en Martha Jo-
hanna Langkemper. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Trouwt 
(2) Amsterdam 12 maart 1935 Jacoba Ravelli, geboren 
Amsterdam 6 maart 1898, overleden Amsterdam 15 mei 
1946, dochter van Johannes Antonius Ravelli en Adriaan-
tje Aalbrechtse. Uit dit huwelijk geen kinderen. Trouwt (3) 
Amsterdam 22 mei 1947 Willemina de Nooij, geboren Am-
sterdam 12 juni 1906, overleden Amsterdam 14 mei 1995. 
Uit dit huwelijk een zoon.

10.  Petrus (Piet), geboren Amsterdam 24 februari 1903, 
trouwt Sloterdijk 12 december 1929 Grietje Hendrika Hö-
gemann, geboren Amsterdam 7 september 1906, dochter 
van Frederik Martinus Hendrik Högemann en Huijbertje 
Albarta Jacoba Volkers. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

11.  Franciscus (Frans), geboren Amsterdam 10 februari 1905, 
machinehoutbewerker, trouwt Amsterdam 20 april 1927 
Catharina Maria Steinhauer, geboren Amsterdam 19 
februari 1905, dochter van Matthias Abraham Cornelis 
Steinhauer en Helena Catharina Duffels. Hij verhuisd met 
zijn ouders mee naar Soest 1934, maar wordt opnieuw uit-
geschreven naar Amsterdam 18 januari 1936.

12.  Margaretha Elisabeth (Greet), geboren Amsterdam 17 
november 1906, overleden Amstelveen 10 september 
1992, trouwt Amsterdam 8 mei 1935 Johannes Theodorus 

5. Altijd reuring. Foto gemaakt ter gelegenheid van het 30-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Dix-Verschuren in 1951 in Huize Pax te Amsterdam. Ge-
heel links opoe Marie Verschuren-Vloeijberghs, geheel rechts het oudste kleinkind Rob Dix. Bron: familiearchief Dix.
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(Joop) Mahieu, geboren Amsterdam 8 september 1902, 
overleden Amstelveen 25 juli 1994, zoon van Johannes 
Theodorus Mahieu en Catharina Wilhelmina Tramper. Uit 
dit huwelijk drie kinderen.

13.  Paulina, geboren Amsterdam 15 januari 1908, overleden 
aldaar 13 november 1909.

14.  Pieternella (Nel), geboren Amsterdam 18 januari 1910, 
trouwt Amsterdam 22 juni 1932 Izaak de Veij, geboren 
Vlissingen 20 augustus 1905, koopman, zoon van Johan-
nes Jacobus de Veij en Elisabeth van der Schraage. Uit dit 
huwelijk 5 kinderen.

15.  Levenloos kind, geboren Amsterdam 15 juni 1912.
16.  Hubertus Marie Coenradus (Bertus), geboren Amster-

dam 4 november 1913, had een lijstenmakerij in Hilver-
sum, overleden Hilversum 12 mei 1996, trouwt Hilversum 
22 april 1936 Geertruida Appeldoorn, geboren Harlingen 
11 augustus 1914, overleden Hilversum 25 december 1991, 
dochter van Hendrik Appeldoorn en Geertruida Hoeksma.

17.  (zoon), geboren tussen 1906 en1909?, op 18-jarige leeftijd 
door een trap van een paard overleden, komt echter niet 
voor op de persoonskaart van zijn vader. Blijft daarmee 
een intrigerend vraagstuk!

Naast deze zeventien kinderen moeten er nog vijf kinderen 
zijn geboren waarvan in elk geval twee doodgeboren zijn. De 
resterende drie zijn hoogstwaarschijnlijk dood geboren of 
miskramen geweest.  <<

Naschrift
Het verhaal van het water- en vuurhuis stamt uit de oral history van onze 
familie. Maar bij het zoeken naar bewijzen vond ik ook nog mogelijkheden 
om water- en vuurhuizen op te sporen. Wil je meer weten ga dan eens naar 
Wiewaswie, kies de optie Uitgebreid zoeken en vul dan alleen in het veld 
Beroep in: <water en vuur>. Dan komt er een hele reeks treffers uit waar-
van de meeste uit Nijmegen. Die komen niet tevoorschijn als je in google 
ingeeft <water- en vuurhuis>. Dan krijg je vooral treffers uit steden en 
stadjes in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht en enkele publicaties.

Famillement uitgesteld tot 2021
wordt nu gekeken naar de precieze datum, deze zullen we be-
kendmaken zodra deze is vastgesteld.

Wij hopen op een ieders begrip voor onze beslissing en hopen 
vanzelfsprekend dat iedereen in 2021 van de partij is.

CBG en Stadsarchief Amsterdam

In lijn met de RIVM-voorschriften hebben het Stadsarchief 
Amsterdam en het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis 
gezamenlijk besloten het Famillement 2020 een jaar uit te 
stellen. Het evenement zal gaan plaatsvinden in juni 2021 in 
Amsterdam. De exacte datum wordt later bekendgemaakt.

De voorbereidingen voor het grootste evenement op ge-
bied van familiegeschiedenis in Nederland waren in vol-
le gang en het beloofde 
een mooie dag te worden 
voor zowel beginnende als 
gevorderde stamboom-
onderzoekers. Ook voor dit 
evenement zal echter de be-
strijding van de uitbraak van 
het coronavirus prioriteit 
krijgen. Daarom is besloten 
het Famillement een jaar uit 
te stellen.
De gezondheid van onze be-
zoekers, sprekers, standhou-
ders, sponsoren, vrijwilligers, 
medewerkers en andere 
betrokkenen staat voorop. 
Daarom is in overeenstem-
ming met de adviezen en 
voorschriften van het RIVM 
besloten het Famillement te 
verplaatsen naar juni 2021. Er 
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ROB DIX

Hoe West-Fries is Ard Schenk?

Om West-Friesland in beeld te brengen zijn wij uitgekomen bij een BN’er, een Belangrijke 
Nederlander, en wel Ard Schenk. Wie kent hem niet en bij welke oudere komt niet direct 
het ‘Ard en Keesie’ tijdperk van onze beroemde schaatshelden weer in herinnering. Over 
hem is genoeg gepubliceerd, dat zullen wij hier niet dunnetjes overdoen. En ook om 
privacyredenen zullen wij daar niet op ingaan. Nee, wij duiken in zijn voorgeslacht om te 
zien hoe diep hij in West-Friesland is geworteld. Daarbij komen een drietal interessante 
zaken bovendrijven die wij graag met je willen delen.

1. Kaart gemeente Den Helder 1872. Dui-
delijk herkenbaar is de bedijking van het 
Buitenveld, aangeduid als ‘de Vijf pacht-
hoeven, het Koegras of het Buitenveld’. In 
het midden, links tegen het duin, staat de 
Kleine Keet. Net linksboven het fort Dirk 
Admiraal staat de hoeve ‘Vreede en Vrij-
heid’. (bron: Gemeenteatlas van de Provin-
cie Noord-Holland, door Hugo Suringar, 
Leeuwarden 1872).
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Bekijken we de hierna afgebeelde kwartierbladen van het 
echtpaar Klaas Schenk en Betsy Bakker dan zien we een he-
leboel bekende West-Friese familienamen opduiken. Het 
zwaartepunt van het leven van deze families ligt in de drie-
hoek tussen Den Helder, Schagen en Wieringerwaard. De 
meeste van deze families zijn vrij gemakkelijk op te voeren 
tot de eerste helft van de 17e eeuw.
Kijken we naar de kwartieren 16, 25 en 29 op de bovenste 
rij dan zien we al direct kwartierherhaling in beeld komen. 
De echtelieden Klaas en Betsy blijken familie van elkaar te 
zijn, evenals de ouders van Betsy. Maar er is nog iets bijzon-
ders aan. Bij kwartier 16 en 29 zien we als ouders staan Klaas 
Schenk en Antje Heinstman. Bij kwartier 25 zien we als ou-
ders staan Jan Schenk en Neeltje Heinstman. Klaas en Jan zijn 
broers, zonen van Arien Schenk en Dieuwertje Slikker. Antje en 
Neeltje zijn zusters, dochters van Arien Heinstman en Antje 
Vries. En met deze drievoudige verwantschap uit Schenk en 
Heinstman gaat de kwartierherhaling ineens heel erg snel.

Bij het bekijken van de kwartieren 10 en 20-21 zien we ineens 
plaatsnamen tevoorschijn komen die niet in West-Friesland 
liggen. Dreischor en Brouwershaven liggen op Schouwen-Dui-
veland in Zeeland. Hè? Dat is een eind uit de buurt. Hoe komt 
die familie dan ineens in Barsingerhorn terecht?

Het gezin Visser – van ‘t Hof

Dit gezin was in de database van het Zeeuws Archief gemak-
kelijk te traceren. De echtelieden Adriaan Visser en Marina 
van ‘t Hof stammen beide uit Brouwershaven. De man was bij 
zijn huwelijk aldaar in 1853 boereknecht. Daarna worden in 
Dreischor twee kinderen aangegeven, Machiel, geboren 3 juli 
1854, en Adriana, geboren 23 juni 1857. Vervolgens wordt in 
het nabij gelegen Elkerzee een levenloze dochter aangegeven 
in 1864 en een dochter Elisabeth, geboren 10 februari 1868. 
De vader was in alle vier gevallen landbouwer.
In 1881 trouwden te Barsingerhorn zoon Machiel met Neeltje 
Hoekstra en dochter Adriana met Jan Jimmink/Jemmink, zoon 
van het hieronder te behandelen gezin Jimmink-de Vries. De 
vraag is nu: wat is er tussen 1868 en 1881 gebeurd dat de fa-
milie naar West-Friesland is getrokken? Een mogelijkheid zou 
kunnen zijn dat Machiel zijn dienstplicht bij de marine in Den 
Helder heeft vervuld, daar zijn bevallige vrouw heeft leren 
kennen en vervolgens zijn ouders heeft overgehaald om ook 
daar naar toe te trekken. Dat veronderstelt dan wel twee din-
gen, namelijk: moeilijke omstandigheden in de landbouw op 
Schouwen-Duiveland en een aantrekkelijk landbouw perspec-
tief in Barsingerhorn.
Een andere optie zou kunnen zijn dat vader Adriaan als arbei-
der aan infrastructurele werken en inpolderingen in de kop 
van Noord-Holland is terecht gekomen. Deze optie lijkt wat 
minder voor de hand te liggen als je ziet dat hij bij de aangif-

te van zijn kinderen tussen 1854-1868 steevast landbouwer 
wordt genoemd. Maar niets is onmogelijk.
Een derde optie zou kunnen zijn dat er godsdienstige rede-
nen in het spel zijn. Rond 1869 speelt er een strijd binnen de 
Afscheidingsbeweging, waarbij Christelijke Gemeenten en 
Ledeboerianen zijn betrokken. Anders dan met de tegen-
woordige communicatiemiddelen geschiedde de uitwisseling 
van informatie toen veeleer via kerkelijke kanalen en slechts 
mondjesmaat door de krant. En er zijn predikanten aanwijs-
baar die zowel op Schouwen-Duiveland als in West-Friesland 
beroepen zijn. Niets is dus uitgesloten.
Het verhaal ging kantelen toen ik in het Zeeuws Archief drie 
notarieële akten uit 1870 van notaris Jacob van der Bent te 
Brouwershaven onder ogen kreeg. In dat jaar verschenen voor 
hem op 29 mei en 19 en 20 juli Cornelis en Leendert Visser en 
Machiel Josephus Arnold, allen te Brouwershaven, Adriaan Vis-
ser te Kolhorn, Daniel Philips de Jonge te Duvendijke, Stoffel 
Visser te Zonnemaire en Pieter Gaanderse te Colijnsplaat, al-
len broeders en zwagers. Zij verkopen dan een partij hooigras 
te velde voor ƒ4414,87, een partij vruchten te Brouwershaven 
voor ƒ4246,33 en nagras voor ƒ473,05. Nemen wij daarbij de 
overlijdensdatum van hun (schoon)vader Machiel Visser, 7 juni 
1870, in ogenschouw dan beseffen wij wat hier aan de hand is. 
Hier treden de erfgenamen aan om de landbouwzaken van de 
vader af te wikkelen. De opbrengst was geen gering bedrag, 
ruim ƒ9000. Dit is geen arme boerenstand!
Belangrijk is de plaatsnaam die bij Adriaan wordt opgegeven. 
In de eerste akte is de naam verhaspeld en alleen ...horn her-
kenbaar, in de tweede akte staat Rolhorn en in de derde akte 
Kolhorn. En waar ligt Kolhorn? Niet op Schouwen-Duiveland. 
Nee, het is een havenplaats aan de voormalige Zuiderzee net 
ten oosten van Barsingerhorn! Dat betekent dat de hierboven 
genoemde eerste en tweede mogelijkheid voor vertrek ko-
men te vervallen. Blijft over optie drie, een geestelijke stro-
ming en kerkelijke contacten die Adriaan en zijn vrouw heb-
ben doen besluiten weg te trekken. Dat sluit overigens een 
goed landbouwperspectief in Kolhorn niet uit. Om dat aan te 
tonen is echter dieper gravend onderzoek noodzakelijk, wat 
gezien de beperkte beschikbare tijd niet mogelijk is gebleken.
Wel kunnen we de conclusie trekken dat zich binnen zijn voor-
geslacht een stevig blok Zeeuwse voorouders zit ter grootte 
van 1/8 deel ofwel 12,5%. Dit deel is eveneens redelijk snel tot 
de eerste helft van de 17e eeuw terug te voeren.

Het gezin Jimmink – de Vries

Op kwartier 30 vinden we Daniel Jimmink met als ouders 
Willem Jimmink en Elisabeth Christina de Vries. De naam 
Jimmink stamt uit de Achterhoek en komt onder invloed van 
het West-Fries dialect ook voor als Jemmink. Deze schrijf-
wijzen komen in de akten door elkaar voor. Terzijde wordt 
opgemerkt dat de voornaamcombinatie Elisabeth Christina 
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8 9 10 11
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1

Klaas
Schenk

landbouwer in Wieringerwaard

geb. Wieringerwaard 25 mei 1850
ovl. Wieringerwaard 30 maart 1913

Arien
Schenk

zn. van
Klaas Schenk

en 
Antje Heinstman

landbouwer, landman 
in Wieringerwaard

geb. Wieringerwaard
5 mei 1826

ovl. Wieringerwaard 
15 oktober 1874

[Privacy bescherming]

Maartje
Geel

dr. van
Cornelis Geel

en
Antje Volder

boerin in Wieringer-
waard 1848

geb. Wieringerwaard
9 september 1828

ovl. Wieringerwaard
24 december 1896

Reijer 
Koster

zv. van
Jan Jansz Koster

en
Aaltje Smit

veehouder 1866, 
landman in Berkhout 

1870

geb. Berkhout
14 januari 1818

ovl. Nibbixwoud
16 juli 1872

Klaasje
Zijp

dr. van
Klaas Zijp

En
Trijntje Stapel

geb. Midwoud
19 april 1819

ovl. Berkhout
3 juli 1897

Adriaan 
Visser

zn. van
Machiel Visser

en
Elisabeth Fonteijne

boerenknecht te 
Brouwershaven 1853, 

landbouwer te 
Barsingerhorn

geb. Brouwershaven
7 februari 1828

ovl. Barsingerhorn
9 maart 1911

Marina
van ’t Hof

dr. van
Frederik van ’t Hof

en
Adriana van der 

Meulen

geb. Brouwershaven
6 september 1830
ovl. Barsingerhorn

7 november 1912

Jan 
Hoekstra

zn. van
Benedictus Hoekstra

en
Aafje Leendertsdr 

Pruijt
broodbakker 1850-1862

landman 1880
veehouder 1890

wethouder van Bar-
singerhorn 1890

geb. Wieringerwaard
20 oktober 1824

ovl. Barsingerhorn
10 augustus 1904

Maartje
Kromhout

dr. van
Pieter Kromhout

en
Trijntje Waterdrinker

geb. Barsingerhorn
3 november 1827

ovl. Barsingerhorn
3 augustus 1862

tr. Wieringerwaard 30 april 1848

tr. Wieringerwaard 28 augustus 1870

tr. Barsingerhorn 29 april 1905

tr. Wieringerwaard

Jan Schenk

veehouder en landbouwer in Wieringerwaard

geb. Wieringerwaard 10 juli 1882
ovl. Wieringerwaard 13 april 1966

Klaas Schenk, R.O.N.

landbouwer in Anna Paulowna
nertsenfokker en schaatstrainer

geb. Wieringerwaard 28 augustus 1906
ovl. Den Helder 2 april 1993

Marina Visser

geb. Barsingerhorn 3 febrauri 1883
ovl. Wieringerwaard 13 februari 1936

tr. Barsingerhorn 28 april 1881

tr. Berkhout 5 mei 1839 tr. Brouwershaven 7 december 1853 tr. Barsingerhorn 20 januari 1850

Jansje
Koster

geb. Berkhout 22 december 1851
ovl. Wieringerwaard 15 april 1933

Machiel
Visser

landbouwer te Barsingerhorn 
1881,1913, veehouder 1883-1907

geb. Dreischor 3 juli 1854
ovl. Wieringerwaard 16 april 1913

Neeltje 
Hoekstra

geb. Barsingerhorn 2 december 1854
ovl. Barsingerhorn 17 februari 1907
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Jan 
Bakker

zn. van
Volkert Bakker

en
Neeltje Kok

broodbakker 1838
doende boerenbe-

drijf, 
landman

geb. De Zijpe
14 oktober 1817

ovl. Schagen
20 januari 1883

Antje
Schenk

dr. van
Jan Schenk

en
Neeltje Heinstman

geb. Wieringerwaard
8 augustus 1813

ovl. Schagen
28 juni 1880

Krijn
Kater

zn. van
Jan Kater

en
Antje Nieuwland

landman 1851, land-
bouwer 1877

geb. Callantsoog
in 1829

ovl. Wieringerwaard
30 september 1894

Aaltje
Dissel

dr. van
Dirk Dissel

en
Antje Tates

geb. Wieringerwaard
24 april 1831

ovl. Wieringerwaard
23 januari 1896

Albert
Kaan

zn. van
Jan Kaan

en
Sijtje Blom

landman in de Wieringer-
waard, raadslid,

heemraad Anna Pau-
lownapolder  1879-1895, 

liberaal lid Provinciale 

Staten 

geb. Wieringerwaard
10 juli 1824

ovl. Wieringerwaard 
3 mei 1897

Jantje
Schenk

dr. van
Klaas Schenk

en
Antje Heinstman

boerin

geb. Wieringerwaard
30 september 1823

ovl. Wieringerwaard
28 november 1882

Daniel
Jemmink

zn. van
Willem Jimmink (ook 

Jemmink)
en

Elisabeth Christina 
de Vries

landman 1868, (veer-)
schipper, landbouwer

geb. De Zijpe
15 juni 1821

ovl. Den Helder
4 maart 1911

Maartje
Waiboer

dr. van
Hendrik Waiboer

en
Guurtje Kaan

geb. Wieringerwaard
2 februari 1822

ovl. Callantsoog
30 maart 1879

tr. De Zijpe 29 april 1838

tr. Wieringerwaard 29 april 1877

tr. Wieringerwaard 2 mei 1903

6 mei 1932

Jan Bakker, alias “Jan Bandage”

landbouwer in de Zijpe, later in Wieringerwaard

geb. De Zijpe (Keinsmerbrug) 5 april 1878
ovl. Wieringerwaard 2 april 1967

Elisabeth Christina (Betsy) Bakker

geb. De Zijpe 19 oktober 1908
ovl. Wieringerwaard 18 februari 1984

Maartje Kaan

geb. De Zijpe 19 februari 1880
ovl. Alkmaar 5 november 1945

tr. Wieringerwaard 6 mei 1877

tr. Callantsoog 16 maart 1851 tr. Wieringerwaard 3 juni 1846 tr. Wieringerwaard 23 april 1843

Arie
Bakker

landbouwer in Wieringerwaard 1877
landman 1906, veehouder 1912

geb. Keinsmerbrug 26 augustus 1855
ovl. Alkmaar 5 juni 1933

Antje
Kater

geb. Wieringerwaard 28 mei 1855
ovl. Alkmaar 24 februari 1916

Klaas
Kaan

landbouwer in de Zijpe en Wierin-
gerwaard, rentenier te Alkmaar

geb. Wieringerwaard 30 sept. 1854
ovl. Alkmaar 10 juni 1921

Elisabeth Christina (Betje)
Jimmink

geb. De Zijpe 18 oktober 1852
ovl. Wieringerwaard 29 okt. 1916

2. De kwartierbladen van Klaas Schenk en Betsy Bakker
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is doorgegeven aan een dochter van Daniel, die op haar beurt 
naamgeefster is voor (Betsy) Bakker.
Van Willem Jimmink doet het verhaal de ronde dat hij een 
bastaard is uit een adellijke familie op kasteel Hackfort te 
Vorden. Alvorens daarop in te gaan eerst de feiten over hem 
uit West-Friesland. Volgens het Registre Civique van Den Hel-
der/Huisduinen is ‘Guillaume Iemmink’, boer, geboren op 10 
oktober 1778. Zijn geboorte of doop is nergens te vinden om 
redenen die hierna zullen blijken. Bij zijn huwelijksaangifte 
te Amsterdam op 13 november 1803, ondertrouw/trouw Den 
Helder 28 oktober/13 november 1803, wordt hij vermeld als 
afkomstig uit Vorden in Gelderland. In zijn overlijdensakte, 
gedateerd 20 december 1853, is hij 75 jaar oud en afkomstig 
uit Zutphen. Zijn leeftijd klopt en Zutphen en Vorden liggen 
naast elkaar. Zijn vrouw is geboren en luthers gedoopt te Am-
sterdam 28/30 augustus 1782 en overleed 10 dagen voor haar 
man op 10 december 1853.
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren waaruit een 
groot nageslacht in en buiten West-Friesland is ontstaan:
1.  Antje Jimmink, gedoopt Den Helder 22 januari 1804 (niet 

1808 zoals Dekker schrijft!, getuige: Maartje Huisman), over-
leden De Zijpe 14 mei 1856, trouwt De Zijpe 29 april 1830 
Jochem Gerritsz Blaauboer, geboren/gedoopt St. Maartens-
brug 17/21 augustus 1808 (getuige: Neeltje Adriaansdr Mooij), 
boer en gemeenteontvanger van De Zijpe 1844, overleden 
De Zijpe 9 januari 1875. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

2.  Willemijn Dorothea Jimmink (Jemmink), gedoopt Den Hel-
der 2 maart 1806, begraven Den Helder 10 juni 1809.

3.  Jan Willem Jemmink, gedoopt/begraven Den Helder 18/26 
maart 1810.

4.  Jan Jemmink, geboren/gedoopt Den Helder 26/30 juni 
1811 (getuige: Maartje Huisman), landman te Callantsoog, 
overleden aldaar 8 januari 1864, trouwt De Zijpe 2 mei 
1834 Antje Grootewal, geboren De Zijpe in 1809, overle-
den Callantsoog 16 november 1865. Uit dit huwelijk acht 
kinderen.

5.  Wilhelmina Dorothea (Willemijn) Jemmink, geboren Den 
Helder 25 november 1813, overleden De Zijpe 8 januari 
1854, trouwt De Zijpe 7 november 1833 Albert Hagen, ge-
boren Amsterdam circa 1798, schipper 1833, schipper en 
winkelier in De Zijpe 1853, 1860, overleden De Zijpe 11 au-
gustus 1864. Uit dit huwelijk acht kinderen.

6.  Maria Jimmink, geboren Den Helder circa 1816, overleden 
De Zijpe 13 mei 1883 (oud 67 j.), trouwt De Zijpe op 1 mei 
1841 Jan Marees, geboren De Zijpe circa 1812, landman in 
de Zijpe, overleden De Zijpe 29 november 1890, weduw-
naar van Neeltje Boots. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

7.  George Willem Jemmink, geboren Den Helder 30 septem-
ber 1817, landman 1843, te Petten 1853, 1881, overleden 2 
mei 1895, trouwt De Zijpe 30 april 1843 Antje Klees, gebo-
ren Amsterdam circa 1819, overleden De Zijpe 21 decem-
ber 1891. Uit dit huwelijk acht kinderen.

8.  Christina Jemmink, geboren Den Helder 15 oktober 1819, 
overleden De Zijpe 10 maart 1853, trouwt De Zijpe 27 fe-
bruari 1842 Gerrit Blaauboer, geboren De Zijpe 24 janua-

ri 1822, marktschipper, later landman op de plaats ‘Regt 
door Zee’, overleden Warmenhuizen 18 december 1866, 
broer van bovengenoemde Jochem Blaauboer. Uit dit hu-
welijk zeven kinderen.

9.  Daniel Jemmink, geboren De Zijpe 15 juni 1821, landman te 
Callantsoog 1853, 1868, (veer-)schipper, landbouwer, over-
leden Den Helder 4 maart 1911, trouwt Wieringerwaard 23 
april 1843 Maartje Waiboer, geboren Wieringerwaard 2 fe-
bruari 1822, overleden Callantsoog 30 maart 1879. Uit dit 
huwelijk tien kinderen.

10.  Martinus Jemmink, geboren/overleden Den Helder 15 
juni/1 september 1821.

11.  Martinus Jemmink, geboren De Zijpe 7 december 1823, 
landman in De Zijpe 1853, 1871, overleden Alkmaar 2 de-
cember 1903, trouwt Antje Waiboer, geboren Wieringer-
waard 15 december 1823, overleden Schagen 13 augustus 
1871. Uit dit huwelijk zes kinderen.

12.  Lambertus Jemmink, geboren Den Helder 22 januari 1826, 
landman te Callantsoog 1851, trouwt De Zijpe 26 april 1851 
Neeltje Harp, geboren De Zijpe circa 1831, overleden Alk-
maar 11 februari 1919. Uit dit huwelijk zeven kinderen.

Willem moet tussen 27 oktober 1798, volgens een lidmaten-
telling te Bredevoort, en vóór koop van een half huis met erve 
en boet op 22 september 1803 naar Den Helder zijn gekomen. 
In de familie circuleert nog de overlevering dat hij aanvan-
kelijk knecht was in de herberg ‘Het Wapen van Haarlem’ en 
daarna lichtseiner. Later, tussen 1807-1809, doet hij nog en-
kele aan- en verkopen in het gebied ten zuiden van het mili-
taire barakkenkamp. Vergeet niet dat we nog in de Franse tijd 
zitten! In 1809 werd hij pachter van de domeinhoeve ‘Vreede 
en Vrijheid’ voor de som van ƒ1005,- per jaar. Een aanzienlijk 
bedrag en opvallend kort na het overlijden van zijn later nog 
te noemen moeder. De aanleg van de fortenring rond Den 
Helder, de daaropvolgende krijgsverrichtingen en het desas-
treuze beleg van Den Helder, alsmede de dieverijen door het 
grote aantal werklieden en militairen, brachten hem aan de 
afgrond. Nog tot 1819 was hij bezig met rekesten aan de ko-
ning om genoegdoening voor de geleden schade. Bij de veiling 
van de verpachting in 1815 kreeg hij het domeingoed Quelder-
beek met boerenwoning, vogelkooi en de gronden van de Klei-
ne Keet toegewezen. Hij woonde zelf op de Kleine Keet tegen 
de duinen gelegen, die omstreeks 1808/09 was afgebrand 
en door hem opnieuw opgebouwd. Door de bedijking van het 
Buitenveld tot de polder Het Koegras en de aanleg van het 
kanaal werd een deel van zijn land onbereikbaar en kwam bui-
tendijks te liggen. De vogelkooi werd onbruikbaar en hij had 
te lijden onder vernieling en plundering door werkvolk. Maar 
de aanhouder wint. Per einde 1821 deed hij afstand van de res-
terende pachtjaren en nam op 1 mei 1822 zijn intrek in hoeve 
Zandwijk aan de Ruigeweg in De Zijpe. Daar keerde het tij en 
braken zonniger tijden aan. In de loop der jaren kocht hij veel 
stukken land aan en meerdere boerenwoningen. Bij zijn dood 
werd zijn nalatenschap getaxeerd op rond ƒ83.000,--!
Wie van het voorgaande en het navolgende uitgebreider en 
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meer in detail kennis wil nemen wordt aangeraden het boek 
van Piet Dekker, Een ‘gulden snede’ door het Zijper geslacht 
Blaauboer te lezen. Dekker heeft een voortreffelijke, omvang-
rijke en goed gedocumenteerde studie verricht naar het leven 
en de herkomst van Willem Jimmink.

Wie waren nu de ouders van Willem Jimmink? Zijn vader was 
in elk geval Jan Jimmink, gedoopt Vorden 30 december 1753 
en overleden/begraven te Bredevoort 24/26 februari 1803, 
dus kort voor het huwelijk van zoon Willem in Den Helder. Jan 
trouwde te Bredevoort 21 januari 1781 met Jenneken Wieme-
link alias Enserink, geboren in Vorden 1756, dienstmeid op 
kasteel Hackfort te Vorden. Lag hier misschien de oorsprong 
van het familieverhaal over de bastaardij? Dan zou Jenneken 
door de baron of een van zijn zonen bezwangerd moeten zijn. 
Maar de baron was al drie jaar dood toen Willem werd gebo-
ren en zijn kinderen waren bij zijn overlijden op 24 juni 1775 al-
len minderjarig en te jong. Jenneken geeft als weduwe en als 
moeder toestemming voor het huwelijk van Willem in 1803. 
Maar was ze wel zijn moeder of was zij zijn stiefmoeder?
Jan en Jenneken vestigen zich na hun huwelijk komende van 
Vorden te Bredevoort. Daar kopen zij op 24 mei 1785 het zo-
genoemde Fekkenhuis. Na het overlijden van Jan in 1803 is 
de financiële situatie kennelijk bergafwaarts gegaan, zodat 
dit huis in 1805 verkocht moest worden. Jenneken dient daar-
voor op 20 maart een rekest in bij de drost en het gerecht 
van Bredevoort. Op 21 maart legt zij een verklaring af waarin 
al haar kinderen gesproten uit haar huwelijk met Jan worden 
genoemd. De kinderen zijn minderjarig op dochter Frederi-
ka na, die mede haar toestemming geeft. Opvallend genoeg 
ontbreekt Willem! Hij is meerderjarig en had als zoon toe-
stemming moeten verlenen. Ergo, Willem is geen zoon noch 
een voorkind van Jenneke en zij is zijn stiefmoeder. Aangezien 
Willem wel in dit gezin is opgegroeid, moet hij een voorkind 
van vader Jan zijn. Maar wie was dan zijn moeder?
Indachtig het familieverhaal komt Dekker al redenerend uit bij 
de weduwe van de baron, Anna Maria Dorothea van Lintelo tot 
de Marsch. Hun huwelijk was op 13 januari 1761 te Zutphen ge-
sloten. De baron, Frederik Borchard van Westerholt, was toen 
34 jaar oud en zij 17 jaar. Zij baarde hem in 14 jaar tijd 9 kinde-
ren (niet 6 of 8 zoals in de literatuur is vermeld!). De baron was 
een ongemakkelijk heerschap en liet haar bij zijn overlijden in 
1775 achter met 7 jonge kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar en 
een schuld van ruim ƒ50.000,--. Zelf was ze pas 32 jaar oud. In 
deze situatie was het noodzakelijk dat er voogden over de kin-
deren werden benoemd die tevens in het belang van de min-
derjarige kinderen het beheer van het hele landgoed Hackfort 
zouden gaan bestieren.
Maar dan gebeurt er iets ongepast. De nog jonge weduwe valt 
voor haar pachter, dienstknecht en koetsier Jan Jimmink. Uit 
die relatie wordt Willem geboren, hij is dus een bastaardkind 
van de freule! Dat verklaart ook waarom er van hem geen doop 
te vinden is in de hele omgeving van Zutphen, Vorden en Bre-
devoort. Stel je voor! Dan zou ze al dan niet publiekelijk boete 
moeten doen voor de kerkenraad. Nee, het moet zo netjes en 

4. Het boek van Piet Dekker

onopvallend mogelijk worden afgewikkeld en buiten de finan-
ciële boeken. Het is precies op dat moment dat Jan Jimmink 
ineens als pachter van de tienden van Hackfort optreedt. Door 
die constructie had hij recht op 10% van de opbrengsten. Ruim 
voldoende voor het onderhoud van Willem en het was niet 
zichtbaar in de boeken. Terecht is Dekker in zijn conclusies 
voorzichtig gebleven, want harde bewijzen voor deze gang van 
zaken ontbreken. Maar het drama zou nog groter worden!
Wat Dekker in 2004 nog niet kon weten, maar later door Jo-
han Hiddink in 2017 in het Oostgelders Tijdschrift voor Genea-
logie en Boerderijonderzoek aan het licht is gebracht, is dat 
er ook nog twee bastaarddochters zijn geboren. De eerste 
is Anna Frederica, die als dochter van Jan Jimmink en Anna 
Maria van Lintel wordt gedoopt (rk) te Wehl op 9 september 
1780, en de tweede Johanna Maria, die circa 1783 in Brede-
voort geboren moet zijn. De eerste dochter is vlak vóór het 
huwelijk van vader Jan met Jenneken Wiemelink geboren, de 
tweede tijdens zijn huwelijk, dus in overspel. Ai, dan wordt 
de buitenechtelijke relatie toch wel heel erg gênant! De doop 
van de eerste dochter lijkt wat buitenissig, maar past geheel 
in het verdonkeremanen. Wehl was namelijk als voormalige 
Kleefse enclave in handen van Pruissen en dus buitenland. En 
niemand zou een doop bij een pastoor zoeken. Waarschijnlijk 
is eenzelfde oplossing ook bij de tweede toegepast, waar-
door die tot op heden nog niet is ontdekt.
Keren wij terug naar de freule. Onder haar kinderen is ook een 
zoon Alexander Jan August baron van Westerholt tot Hack-
fort. Hij is in Vorden geboren in 1772, wordt in 1783 adelborst 
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in Amsterdam, maakte carrière bij de marine, nam deel aan di-
verse zeeslagen in de Bataafs-Franse Tijd, waaronder de slag 
bij Kamperduin in 1797, nam vervolgens ontslag, trouwde en 
vestigde zich in Den Helder. Na nog een korte tijd in zeedienst 
van 1799-1802, was het met zijn maritieme loopbaan gedaan. 
Hij werd maire en burgemeester van Den Helder 1810-1816. 
Het is opvallend dat juist in de tijd dat hij zich in Den Helder 
vestigde ook Willem Jimmink opduikt. We kunnen ons niet aan 
de indruk onttrekken dat zijn adellijke halfbroer een handje 
heeft geholpen om de inmiddels volwassen geworden Willem 
ver weg te krijgen uit de Achterhoek om schandalen te voor-
komen. Willem kon als bastaard geen adelborst worden, maar 
hij kon natuurlijk wel middels een warme aanbeveling op do-
meingoederen een plek krijgen. Hij moest zich wel bewijzen 
en dat heeft hij mogen wij wel zeggen met verve en taaie vol-
harding gedaan!
Op de verdere gang van zaken en het adellijke voorgeslacht 
komen we onder de titel De freule en haar pachter nog terug 
in Gens Nostra nummer 5, waar de regio Gelderland-Overijssel 
onder het motto Adel en horigheid aan bod komt. En daarin zal 
ook nog een opzienbarende ontdekking worden gepresenteerd.

Relatie met Brederode?

Wie in de genealogische literatuur over West-Friese families 
rondneust, ziet nogal eens de vraag naar een afstamming 
uit het geslacht (van) Brederode de kop opsteken. Kennelijk 
spreekt deze familie in dit gebied tot de verbeelding, niet in 
het minst omdat je dan tot in de middeleeuwen kunt komen.
Wie naar de kwartierbladen Schenk-Bakker kijkt, ziet niet di-
rect een aanknopingspunt. Toch zit er een verborgen lijn naar 
Brederode via Albert Kaan, kwartiernummer 28. Deze lijn heb 
ik niet eerder in publicaties gezien, maar ik kan natuurlijk ook 
iets gemist hebben. Wel sluit de lijn via Kaan aan op een reeds 
in de Karel de Grote nummers van Gens Nostra uit 1968 en 
1990/91 vermelde reeks Brederode.

De lijn loopt van Kaan, via de families Blaauboer, Vethman en 
van Twuijver naar Trijn Brederoe. Zij stamt in vier generaties af 
van Maarten van Brederode. Hij is een oudere broer van de wel 
bekende Allert Dirksz van Bredero, vermeld in Gens Nostra 
1968, pagina 314-315, eindreeks Van der Ham, en 1991, pagina 
618-619, eindreeks Veltkamp. Bij de verantwoording van deze 
reeksen wordt verwezen naar een boek uit 1869 van J.J. Van 
Brederode, Het geslacht Brederode. Dat boek is via  ‘google 
books’ in te zien. In dat boek is verhaald dat Maarten van Bre-
derode getuigenissen over zijn afstamming laat vastleggen in 
een notariële akte op 25 februari 1617 en voor schout en sche-
penen te Groet op 28 februari 1617. Kennelijk achtte hij dat 
toen noodzakelijk, zoals dat ook nu nog ter controle noodzake-
lijk is. Voorts legt hij een daarmee overeenstemmende verkla-
ring af op 11 april 1628 voor notaris Gerrit Reijers te Schoorl, 
ingeschreven op 23 juni 1648 en later gecollationeerd op 28 
augustus 1765 ten kantore van notaris H.V. Daverveldt en op 15 
juni 1772 voor notaris H. Rijser, beiden te Alkmaar.3. Afstammingsreeks Schenk uit Brederode
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Maarten zelf is omstreeks 1576 geboren, waarschijnlijk te Har-
gen, en was na de getuigenissen in 1617 en 1628 nog betrokken 
bij dijkaanleg en herstel in 1629 en 1630 en is dus pas nadien 
overleden. Hij was schepen te Groet en buurman op de slaper 
in de banne van Schoorl. Hij had vier kinderen, waaronder Ger-
rit Maartensz Brederoe die buurman tot Hargen was en was 
volgens het register van de Rechtdagen in 1676 gerechtigd tot 
de jacht in de houtvesterij van Holland en West-Friesland. Hij 
is overleden na 26 oktober 1676. Vervolgens loopt het spoor 
via kleinzoon Frederik Gerritsz Brederoe en achterkleinzoon 
Gerrit Frederiksz Brederoe, overleden circa 1712 in St. Maar-
ten, naar Trijn Brederoe, die overleed op 10 april 1734 in Wierin-
gerwerf en was gehuwd met Simon Jansz van Twuijver.

Terugblikkend voert de hier gegeven afstammingsreeks te-
rug naar Dirk, bastaardzoon van Walraven van Brederode, 
geboren in 1359. Bij open brief van Walraven II van Brederode 
worden de zeven zonen, alsmede de zeven kleinzonen, van 
Dirk Walravensz van Brederode als zodanig erkend in 1501. 
Deze verklaring is in november 1555 bevestigd door Balthazar 
van Brederode in een open brief van 28 juni 1557, die is gere-
gistreerd ten kantore van notaris A.G. Egmont te Alkmaar op 
27 augustus 1590. Via de ouders van Walraven, Dirk I van Bre-
derode en Beatrix van Valkenburg, komt de hele vroegmiddel-
eeuwse adel van West-Europa in beeld en dus uiteindelijk ook 
Karel de Grote.  <<

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 versche-
nen 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 aanmaak 
van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschriften wor-
den niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het 
team Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oos-
tenrijk, Zwitserland) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk) en  
Rob Dix (Nederland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika en coördinator.

TIJDSCHRIFTEN

Nederland
Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], jg. 35, 2018 nr. 121. W. 
Welling: Het spel en de knikkers... van schillenboer tot pro-
jectontwikkelaar [H.J. Gels (1886-1960)]; R.P. Siekerman: Het 
aanzien van Ouderkerk aan de Amstel aan het eind van de 
18e eeuw [schilder Ouwater]; P. Ubels-van Oostveen: Oudoom 

Hendrik Rigter [Capel, 
Kok, Westbroek, de 
Kort, Verburg]; P. van 
Schaik: Honderd jaar 
geleden [WOI; distribu-
tie en melkoproer; M. 
van Doorselaer: Jean 
Baptist van Doorse-
laer - geïnterneerd in 
Nederland tijdens WOI 
[oorlogsverhaal].
   Idem, 2019 nr.122. P. 
van Schaik: De lotge-
vallen van een werk- en 

woonplek, Kerkstraat 20 [van Nuijs, Wiltens]; P. van Schaik: De 
zwarte dominee in Ouderkerk [Jacob Capitein 1742]; R.P. Sie-
kerman: Een eerste steen van Ronde Hoep 62 [3 gen. Bouw-
man, 1873-heden; voorheen: Schouten, Abels]; R.P. Siekerman: 
De brug van Duivendrecht of... een brug verder? [18e eeuwse 
gravure en topografie]; H. Keizer: De Zekvelds op boerderij 
Sollenburg [voorheen kruitmolen, ontploft 1758].

De Spuije [Bevelanden], 2019 nr. 106. F. de Kaart: De vergeten 
watersnoodramp van 1906 [algemeen overzicht, herstelplan]; 
K. Bos, F. de Klerk: Een schoone visserije genaamt Focque-
ne, een bijzondere kaart van rond 1700 van de visserij tussen 
Kruiningen en Nieuwlande [de Perponcher, Vogel,Schepper, 
Mieras, Rottier]; F. de Klerk: Dirty dancing bij gaslicht – Dan-
sles in Goes in 1860, door Jan Haak [huis- en kunstschilder, 
beknopte levensschets en analyse schilderij]; K. van den Bo-
venkamp: Dorpsomroeper Wim de Smit [uit Nisse, *1947]; A. 
Haaij: De geschiedenis van drie verdwenen boerderijen in de 
Yerseke Moer (3) [Baerlant, van Liere, Vermaire, Kole, Sinke].
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De mode die nu in de winkels hangt is al geruime tijd geleden 
ingekocht. Zo is het ook met deze rubriek. In verband met 
opmaak en drukken moet ik kopij maanden van tevoren aan-
leveren. Actualiteit kunt u hier dus niet verwachten. Wel web-
site en tips en trucs waar u mogelijk wat mee kunt. N.a.v. mijn 
oproep in de Nieuwsbrief naar adressen van websites kreeg 
ik veel reactie. Uit één van de mails: ‘Ik begrijp uit de laatste 
nieuwsbrief dat je url’s wil verzamelen van genealogische 
websites. Ik vind dat een heel mooi initiatief. Zo kunnen wij 
ook leren van mede-onderzoekers die hun informatie op het 
wereldwijde web zetten’. Aardig compliment, maar hoofd-
doel was info te krijgen over delen van Nederland waarover 
ik weinig kennis had. Alle inzenders: bedankt! Bij het verwer-
ken van de url’s gaat er wel eens iets mis. Mocht ik een door 
u genoemde site vergeten, trek dan even aan de bel. Vanwege 
de ruimte van deze rubriek heb ik soms tips (elke tipgever is 
voorafgegaan door een *) wat ingekort, de bekende websites 
van archieven noem ik niet. Wat er digitaal over de provincies 
is kunt u zien op geneaknowhow.net onder Digitale Bronbe-
werkingen Nederland en België. Voor alles wat u overneemt 
geldt: gebruikt u informatie uit boeken, tijdschriften of van 
websites: noem de bron. Geef aan de maker door dat u zijn ge-
gevens gaat gebruiken. In deze Vanalles eerst algemene info, 
daarna per provincie.

* Allereerst nodigt erevoorzitter Anton C. Zeven (Vereni-
ging Veluwse Geslachten, lidnummer 1) u uit om op zijn web-
site www.antonzeven.nl een kijkje te nemen. Hij is geboren 
in 1933 en was in zijn werkzame leven verbonden aan de 
Universiteit van Wageningen. Ik heb uiteraard even op zijn 
site gekeken, waar u een overzicht vindt van de door hem 
gepubliceerde artikelen over de onderwerpen heraldiek 
(wapenkunde), sigillografie (was/lakzegelkunde), marco-
logie ((hand)merkenkunde), genealogie (familiekunde) en 
Oud-Wageningen (de geschiedenis van stad en schepen-
dom). Op de pagina Publicatielijsten vindt u deze ingedeeld 
per genoemde categorie.

* Bert Tobé gaf twee links door. Op gezinsbladen.nl staan 
alle genealogische gegevens die hij bezit. Ze zijn in te zien 
als GezinsBladen, waarbij u extra opties kunt kiezen. Per 
item Genealogie, Kwartierstaat, Parenteel en Stamreeks is 
de keuze tussen grafisch en tekst. De tweede site is mijnbid-
prentjes.nl. Hierop staan scans van bidprentjes uit het gehe-
le land. Hij is begonnen deze verzameling (ca. 10.000 exem-
plaren) te verwerken. U wordt uitgenodigd uw bidprentjes 
ter beschikking te stellen, ze worden dan opgenomen op de 
website. Gratis zijn scans te verkrijgen. 

* Vroeger was de kinder(baby)sterfte groot. Over de oorza-
ken van zuigelingensterfte in de negentiende en twintigste 
eeuw kunt u lezen op de website van het Nederlands tijd-
schrift voor geneeskunde via de (tiny) url https://tinyurl.com/
y58czuyr. Ook het statistisch kwartaalblad over de demogra-
fie van Nederland wijdt er in jaargang 56, 1e kwartaal 2008 
op pagina 23-28 een artikel aan. Deze pdf is te zien op nidi.
nl/shared/content/output/2008/bt-56-01-ekamper.pdf. Als 
derde tip gaf de inzendster van de vorige twee sites een minder 
bekende, maar belangrijke genealogische site: wikitree.com. 
Hier werkt men wereldwijd samen aan één stamboom, ieder-
een kan zijn/haar informatie aan een profiel toevoegen. Tot slot 
wijst deze anonieme tipsgeefster (‘het zijn websites van andere 
mensen en ik gun hen graag de eer’) op de website https://www.
famvandevelde.nl/militie/index.html, over militaire voorouders, 
met verwijzing naar alle bronnen en hoe daarin te zoeken.

* Personen uit alle delen van Nederland staan op https://
bruijnhm.home.xs4all.nl/gens, de website van Hilbrand de 
Bruijn. Gedurende de afgelopen dertig jaar bouwde hij een be-
stand op met ruim 24.000 voorouders, familieleden e.a. De fa-
milies: Stouten (Valenciennes, Leiden, Nieuwveen), Hoogterp, 
Kooistra, Kouwenhoven, Veltman, Neuteboom en De Vreeze 
(Friesland), Jessen en Jennen (Limburg), Vlek (Kleef, Leiden), 
Bockweg (Weesp), De Bruijn (rk), Van Dijke, Kooistra, Van Rijn 
en Van der Linden (Utrecht), Van Boxem (Achterhoek), Van 
Swaaij (Wageningen), Kanzen (Duitsland), Van Dijke en Note-
baard (Zeeland) en Krijger (Zeeland, Schotland). Onder (overi-
ge) familienamen staan nog meer. 

Als ik voorouders mis, kijk ik eerst even in Amsterdam: ar-
chief.amsterdam/indexen. Ik vond er menig vermiste persoon 
terug. Indertijd in de anonimiteit, maar door het maken van 
indexen op diverse bestanden nu gemakkelijk(er) te vinden. 
Een kleine greep uit de tientallen indexen (diverse jaren): Be-
graafregisters, Bevolkingsregisters, Boedelpapieren, Doop-
registers, Militieregisters, Patiëntenregisters en Confes-
sieboeken (verhoren van van misdaad verdachte personen). 

column, websites

afbeeldingen, kranten, boeken

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, met dank aan Robyn Steensma. 
antonia.veldhuis@hetnet.nl

VANALLES

http://www.antonzeven.nl/
https://antonzeven.nl/publicatielijsten/
https://antonzeven.nl/publicatielijsten/
https://www.mijnbidprentjes.nl/
https://www.mijnbidprentjes.nl/
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Toegang 5185 (Archief van het Bureau voor Statistiek) geeft 
overlijdensoorzaken vanaf inv.nr. 337.
Een foto van de opa van mijn eega vond ik onder Signale-
mentsregister 1880-1917. Dat dit geregistreerde gevangenen 
zijn zie je na het fotoshoppen van het merkje niet meer terug. 
Indertijd geen geld, nu toch een foto van een voorouder. Het 
archief doet mee aan scanning on demand (gratis op aan-
vraag). Alles is tegelijk doorzoekbaar, selectie mogelijk.

www.achterdegevelsvandelft.nl geeft 175 historische verha-
len die achter de gevels van oude huizen schuil gaan. Ze tonen 
u het leven zoals het vroeger was. Met beschrijving en kran-
tenstukjes. Links op de site staan de straten van Delft, rechts 
onder andere Kijkje binnenshuis bij arm en rijk, Stadsboerde-
rijen en Stadswandeling 1600.
Het boek De jonge Rembrandt van Onno Blom geeft een dui-
delijke handleiding om het Leiden uit de tijd van deze schilder 
te “bezoeken”. Leuk als u straten van voorouders weet.

Noord-Holland
* Raadpleeg het West-Fries archief op West-Friesarchief.nl. 
Onder Werkgebied staan de plaatsen waarvan men archieven 
heeft, er zijn 100.000 pagina’s West-Friese kranten te door-
zoeken, indexen van DTB en BS, Vergunningen, Beeldbank, Bi-
bliotheek, Notarieel en Genealogische Scans.

* Op home.kpn.nl/vos00546/groot/groot.htm onder andere 
Zaandam, Beemster, Hourtrakpolder. Stambomen op alfabet.

* brouwertree.com, de website van Maya en Ted Brouwer, 
heeft veel transcripties van Hilversum. 

Regionaalarchiefalkmaar.nl geeft onder Verdieping, Tran-
scripties enige tientallen transcripties van oude archiefstuk-
ken (voornamelijk 16e eeuw). Hieronder resoluties vroed-
schap Alkmaar, stadsrekening Alkmaar, diverse kronieken, 
schepenrollen Niedorp, Vonnissen schepengerecht en Aante-
keningen over de geschiedenis van Alkmaar.
amsterdamsegrachtenhuizen.info geeft diverse grachten 
waaraan de panden in Amsterdam staan, de geschiedenis, zoe-
ken door pagina’s en biografieën van mensen die aan een pand 
zijn verbonden. Meer stenen op gevelstenen.net, een site die 
informatie geeft over gevelstenen, gapers, snijramen en bo-
venlichten, een presentatie geeft van gevelstenen op YouTube 

en een overzicht toont van plaatselijke verenigingen op dit ge-
bied. Gevelstenen geeft behalve Nederland (plaatsen en stra-
ten via alfabetische lijst) ook veel buitenland. Leuk als u of uw 
voorouders een woning uit een ver land bezit/bezaten.
www.haerlem.nl is de website van de Historische Vereniging 
Haerlem. Hierop onder andere Erfgoed behouden, Gevelte-
kens, Stedenbouw, Erfgoed op de kaart, Evenementen en Le-
zingen en Publicaties.  

Zuid-Holland 
geschiedenisvanzuidholland.nl geeft de geschiedenis van (ja, 
inderdaad) Zuid-Holland. Ontdek in dit erfgoedhuis de verha-
len van deze provincie. De plaatjes brengen u naar kaarten, 
canons, buitenplaatsen enz. Via Collectie Zuid-Holland krijgt 
u de diverse archieven in de provincie te zien.

* ‘Graag breng ik de website van onze vereniging onder uw 
aandacht: destamboomsliedrecht.nl. Sinds 1990 zijn wij actief 
bezig met genealogie, eerst als huiskamerclub. We konden el-
kaar helpen met tips en adviezen en kregen al snel naamsbe-
kendheid en zaten we op 180 leden. Sliedrecht is de bakermat 
van baggerwerk en aanverwante beroepen, mannen zwierven 
uit over Nederland en kwamen daar hun echtgenotes tegen. 
Sinds mei 2019 zijn we terug in het Sliedrechts Museum, de 
plaats waar we ook begonnen. Op onze website vindt u alle 
informatie over onze vereniging, wat we aan bronnen in huis 
hebben, waar we mee kunnen helpen, uitgaven die we te koop 
hebben, openingstijden en onze locatie. Ook beantwoorden 
we vragen via post en mail’. Tip van Conny de Groot-de Groot 
secretaris van de vereniging.

* Stamboomvanderwindt.nl vindt zijn oorsprong in het jaar 
1600 in de gemeente Vlaardingen. Documenten, foto’s, web-
sites, geschiedenis Vlaardingen en Onderscheidingen van 
voorouders. Inzender Ruud Koopmans.

* De website over de geschiedenis van de familie Imthorn (fa-
milie-imthorn.nl ), tipgever Peter Imthorn, geeft een beschrij-
ving van deze familie. De naam is voor het eerst rond 1490 be-
kend geworden en komt uit Hessen (midden Duitsland). Hij is in 
1781/1782 met de komst van Justus Hendrik Imthorn naar Leiden 
en daarna Katwijk, ook in Nederland gevestigd. Veel info over de 
Duitse geschiedenis van de familie en daarnaast de uitkomsten 
van uitgebreid onderzoek naar de Nederlandse stamvader.

Veel moois van Leiden e.o. krijgt u na het intikken van oud-
leiden.nl/werkgroepen/jan-van-hout-archiefonderzoek. 
Bronnen publicaties, Charters, Notulen B&W, Rekeningen Pie-
terskerk, Leidse Patriciaat en nog veel meer.
stadsarchief.rotterdam.nl geeft onder andere Bouwtekenin-
gen, Stamboom, Beeld en Geluid, Bevolkingsregisters, Bur-
gerlijke Stand, DTB en gezinskaarten.

ANTONIA VELDHUIS

http://www.gevelstenen.net/
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Zoals u weet is in de regio Wuhan in China afgelopen december 
een coronavirus van dieren op mensen overgedragen. Het virus 
kan bij mensen de ziekte COVID-19 veroorzaken, waarbij de 
meeste patiënten last hebben van koorts en luchtwegklachten. 
In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen ge-
nomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Na het verschijnen van nummer 2 van Gens Nostra hadden 
we ons niet kunnen voorstellen dat we nu in de greep zitten 
van dit virus, waardoor we nu zo veel mogelijk thuis moeten 
blijven. Ik heb groot respect voor al die mensen werkzaam in 
de verzorgende beroepen die in twaalf-uurs diensten zeven 
dagen per week in ziekenhuizen en zorginstellingen hulp ver-
lenen aan de zieke medemens. Hopelijk gaat het u allen goed, 
pas goed op elkaar en samen kunnen we dit virus de baas.
U zult begrijpen dat vanwege dit virus en de maatregelen aan-
gegeven door het RIVM en de regering alle bijeenkomsten en 
vergaderingen van de NGV voorlopig tot 1 juni 2020 zijn opge-
schort. Wel spreek ik de verwachting uit dat afdelingsbestu-
ren via nieuwsberichten en sociale media hun leden blijven in-
formeren en ondersteunen in hun hobby familiegeschiedenis.

Zoals u al eerder is medegedeeld heeft het hoofdbestuur, 
naar aanleiding van het datalek in mei 2018, opdracht gege-
ven om te komen tot de ontwikkeling van een nieuwe website 
waarbij gebruik wordt gemaakt van het systeem Renatus (zie 
website www.erfgoedbrugge.be als voorbeeld). Dat betekent 
dat de website ‘ontdekjouwverhaal’ geleidelijk zal worden 
omgebouwd naar -wederom- www.ngv.nl. Momenteel wor-
den er bestanden voorbereid die gesegmenteerd worden 
omgezet naar compartimenten, zoals in het voorbeeld van 
erfgoedbrugge.be. Te denken valt aan stamboomcontainers, 
de bladen Gens Nostra en Heraldiek, Gens DataPro, DNA, de 
bibliotheek, de familieberichten en bidprentjes e.d. De ver-
wachting is dat uiterlijk medio mei 2020 de website www.ngv.
nl operationeel zal zijn.

Het beheer over de gehele website ngv.nl wordt opgedragen 
aan de IT groep van de NGV. Daarnaast zal er ook een nieuwe 
helpdesk worden geïnstalleerd waar leden hun vragen kunnen 
stellen op het gebied van genealogie, familiegeschiedenis, he-
raldiek, DNA en computer genealogie. Dit wordt dus een geïn-
tegreerde helpdesk. 

Mede vanwege de ontwikkeling van de nieuwe website en 
haar compartimenten heeft het hoofdbestuur besloten om 
de Dienst Computer-genealogie op te heffen, inclusief de hui-
dige helpdesk GensDataPro, met ingang van 1 april 2020. Na-
mens het HB spreek ik mijn waardering uit voor alle mensen 
die de Dienst computergenealogie en de helpdesk GensDa-
taPro zo goed hebben laten functioneren. Mocht u in de toe-
komst een bijdrage willen leveren aan de nieuwe algemene 
helpdesk van de NGV, dan bent u van harte welkom.

In navolging op de Kerstmis-actie www.ngv.nl/kerstmis/ heb-
ben we een vervolgactie geïnitieerd om zowel leden als even-
tuele nieuwe leden enthousiast te maken zie: www.ngv.nl/ng-
vacties/. Daarnaast heeft op maandag 30 maart 2020 de ICT 
groep de NGV Stamboomcontainers online gezet voor een 
publieke bèta-test tot 10 april 2020. U vindt de Stamboom 
Containers op www.ngv-stamboom.online/tng/. Vragen en 
opmerkingen kunt u doorgegeven op stamboomcontainers@
ngv.nl.
Het zou wenselijk zijn dat veel leden hun stamboomgegevens 
in deze containers opladen, want ik ben ervan overtuigd dat 
we gezamenlijk heel Nederland in onze bestanden hebben 
vanaf ca. 1600 tot 1900.

Ik wens u veel leesplezier met deze Gens Nostra nummer 3, 
blijf gezond en tot op een van onze bijeenkomsten.

Jos Taalman, voorzitter

GensDataPro
GensDataPro is het stamboomprogramma van 
de Nederlandse Genealogische Vereniging. Per-
fecte registratie en uitmuntende uitvoer van uw 
stamboom en familiegeschiedenis. Alle informa-
tie vindt u op www.gensdatapro.nl.
GensDataPro is te bestellen in de webwinkel van 
de NGV op www.ontdekjouwverhaal.nl

ACHTER DE SCHERMEN
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