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Van de redactie
Aan het eind van 2020, het jaar van het vijfenzeventigjarig 
jubileum van Gens Nostra, hebben het hoofdbestuur en de 
redacties van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift 
besloten beide tijdschriften te bundelen. In 2021 zal Gens 
Nostra vierenzestig pagina’s per nummer bevatten en zes 
maal per jaar verschijnen. In één nummer zult u dus zowel 
heraldische als genealogische artikelen aantreffen. Dit 
besluit is niet alleen genomen om budgettaire redenen. 
Deze bundeling betekent ook een efficiënter vormgevings- 
en drukproces en een minder complexe postverzending.

Tevens is besloten om met een goedkopere vormgever 
en drukker te gaan werken om de omvang van het aantal 
gedrukte pagina’s op vierenzestig per nummer te kunnen 
blijven bekostigen. De nu gebundelde redactie hoopt dat u 
ook met de nieuwe Gens Nostra evenveel leesplezier zult 
hebben als afgelopen jaar. 

Voorts heeft Maja Westhoff afscheid genomen van de 
redactie. Zij is vanaf 2014 de drijvende kracht achter het 
nieuwe gezicht van Gens Nostra geweest en heeft met 
grote creativiteit en kennis van zaken de eindredactie ver-
zorgd. Bedankt Maja, je was een fijne collega!

In dit nummer vindt u een tweetal heraldische artikelen. 
Een artikel in de serie ‘Heraldici, wapenontwerpers en 
tekenaars’, getiteld: Ioannis P. Vlazakis, Grieks heraldicus, 
illuminator en theatercriticus, en een over de rol en func-
tie van de heraut door de eeuwen heen. Op genealogisch 
gebied kunt u lezen over de relaties tussen Hollandse 
koopmansfamilies rond de persoon van Cornelis Chaste-
lein en over een dokter in de familie van auteur Hans van 
Batenburg-Gooszen. Verder ook artikelen over de weder-
waardigheden van een Duitse emigrant in voormalig 
Nederlands-Indië en over de herberg Hof van Holland in 
Noordwijk en een portret van de familie Hendrikse-van 
de Velde. Op digitaal gebied komt in de rubriek ‘Van Alles’ 
de Webdigit@@l Top-10 van de laatste tien jaar en allerlei 
handige tips aan de orde. De rubriek Tijdschriften beslaat 
de laatste pagina’s van dit nummer en geheel in druk. 
Zoals gebruikelijk verschijnt een digitale versie van het 
gehele nummer op de website van de NGV.

De redactie wenst u een voorspoedig 2021.

Bij de voorplaat 
Vlazakis’ voorblad van een serie wapens van Korfoe.
Zie het artikel over hem in dit nummer pagina 16-18.

INHOUD
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Een roerig jaar ten einde, 
op naar de toekomst!
We hebben ons portie ellende wel gehad het afgelopen jaar. Vol ongeloof de eerste pandemie-
golf in, alles stilgelegd, veel onzekerheden en vragen, vooral veel vragen. Hoe lang gaat dit 
duren en ja, wat kunnen we nu nog wél. Wel, dat bleek bitter weinig te zijn. Ons verenigingsleven 
ging – kortweg gezegd – plat. Kwam er in de zomer enige hoop, een maand later zaten we in de 
tweede golf én er werd al gewaarschuwd voor een derde. Het kon niet op! Teruggeworpen op 
onszelf en gedwongen om ons aan te passen aan die nieuwe werkelijkheden. Maar wat een 
geluk, dat we dan een hobby hebben, die ons in staat stelt om al die belemmeringen te trotse-
ren. Om gewoon door te kunnen gaan met ons onderzoek naar onze familiegeschiedenis.

Neemt natuurlijk niet weg, dat we als NGV ook de nodige aanpassingen hebben moeten doen 
om als vereniging nog een beetje te kunnen blijven functioneren. Vergaderen kon niet, dus dan 
maar op een alternatieve manier met elkaar in gesprek over alles wat de komende jaren moet 
gebeuren om de NGV toekomstbestendig te maken. Verder doorbouwen aan de ingeslagen 
weg met NGV 2.0, want  dat is nodig, nee zelfs noodzakelijk. We zullen als vereniging weer moe-
ten groeien, moderniseren en aan de weg timmeren om ook straks een speler van formaat in 
het genealogieveld te kunnen blijven. Een flinke klus, dat wel. Maar meer dan de moeite waard 
om de investering van onze leden en bestuurders in de voorbije 75 jaar te verankeren en een 
vervolg te geven. Daar is de NGV de komende jaren druk mee. Maar – om maar eens een paar 
bekenden uit deze tijd te citeren: “Wir schaffen das” en “Yes we can”. En ziedaar, de eerste 
 stappen op die weg zijn gezet. Het Hoofdbestuur heeft inmiddels weer een nagenoeg volledige 
bezetting. En die hebben met z’n allen de mouwen opgestroopt en de schouders eronder gezet.

We staan dus op de drempel van een nieuw begin, met hoge ambities en dito verwachtingen. 
Niet alles zal helemaal lukken zoals vooraf bedacht. Niet alles zal onmiddellijk te realiseren 
zijn. Maar gestaag zullen wij gezamenlijk de NGV naar de nieuwe toekomst loodsen. Een toe-
komst waarin we onze doelstellingen: ondersteunen, informeren en adviseren van onze leden 
centraal zullen staan. Een toekomst waarin we in dialoog met elkaar de richting van de veran-
deringen en het tempo ervan bepalen. En een toekomst waarin we trots kunnen zijn op onze 
NGV.

Op een herhaling van de omstandigheden van 2020 zitten we uiteraard niet te wachten. Maar 
mocht dat in het begin van dit nieuwe jaar toch zo zijn, dan zullen wij ons daar ook doorheen 
slaan. Net zoals onze voorouders dat in het verleden meermalen hebben moeten doen en heb-
ben gedaan. Die pandemieën en epidemieën waren allesbehalve mis en hun leefomstandighe-
den – met alle respect –aanzienlijk slechter dan de onze. Dus we hebben niet zoveel redenen 
om te klagen, toch?

Wij hopen, dat u ondanks alles een mooie kerst hebt kunnen vieren en wensen u een gelukkig en 
vooral gezond 2021 waarin u met plezier én resultaat uw waardevolle hobby kunt beoefenen.

Jos Taalman, voorzitter

VAN DE VOORZITTER
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Van Amsterdams weeskind tot Bataviase li jkstatie
Cornelis Chastelein (1657 – 1714)

Dit artikel beschrijft de onderlinge familierelaties tussen enkele Hollandse koopman
families in de zeventiende en achttiende eeuw, waarin de persoon van Cornelis Chaste
lein centraal staat. Ook zijn levensloop als koopman van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) en kritisch lid van de Raad van Indië in Batavia wordt beknopt beschre
ven. Deze Amsterdammer van geboorte vertrok als wees naar Indië om carrière te maken 
bij de VOC. Hij overleed in Batavia in aanzienlijke welstand. In Batavia leidden tropische 
ziekten en vooral malaria tot een hoog sterftecijfer onder het Europese VOCpersoneel. 
De hogere VOCdienaren werden overeenkomstig hun maatschappelijke positie begraven 
met lijkstaties die ook gebruikelijk waren in de Nederlandse Republiek. Ook Cornelis 
Chastelein werd naar de gebruiken van zijn tijd begraven met een lijkstatie die in dit 
 artikel wordt beschreven.

JAN-KAREL B.H. KWISTHOUT

 1. Prent van de lijkstatie van Hendrik Adriaan van Rheede, VOC-commissaris-generaal, januari 1692.
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De familie Nicolaij (Cruijdenier)
I. Nicolaas Jansz Cruijdenier trouwt (1) Katalina van 
 Wesemale en trouwt (2) Kornelia van Alblas
Uit het eerste huwelijk:
1.  Kornelia, trouwt Jan van Slingeland Symensz.
2.  Janneken, trouwt Rogier van de Werken Quirijnsz.
3.  Huybert, trouwt (1) Maria Pietersdr en trouwt (2) 

 Francijne van Wals-kapel Eliasdr.
4. t/m 11. ongehuwde kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Katarina (ongehuwd)
2.  Margrieta, trouwt Jacob de Gijselaar
3.  Jan (ongehuwd)
4.  Marinus (ongehuwd)
5.  Andries (ongehuwd)
6.  Maria, trouwt (1) Johan Gey en trouwt (2) Jan van 

Wijngarden Adriaansz
7.  Cornelis Nicolaij, trouwt Margareta van Bronkhorst
8.  Elisabet, trouwt Anthoni de Leeuw
9.  Johanna (ongehuwd)  
10.  Adriaan (ongehuwd)
11.  Adriana (ongehuwd)
12.  Katarina, trouwt Dirk Pijl
13.  Kristiaan (ongehuwd)

II. Cornelis Nicolaij trouwt Margareta van Bronkhorst
Uit dit huwelijk:
1.  Kornelia, trouwt Pieter Temminck
2.  Ida, trouwt Herman van der Hagen
3.  Elisabet (ongehuwd)
4.  Nicolaas (ongehuwd)
5.  Maria, trouwt Anthonie Chastelein
6.  Elisabet (ongehuwd)
7.  Anna (ongehuwd)
8.  Margrieta (ongehuwd
9.  Nicolaas, trouwt Maria van Goor
10.  Margareta (ongehuwd)

De familie Chastelein
I. Anthonie Anthoniesz Chastelein trouwt Mathilde 
 (Machteldgen) Hendrikdr Michiels
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik, trouwt Magdalena de Moucheron
2.  Susanna, trouwt Jacobus Motte
3.  Hester, trouwt Marten Doomer
4.  Anthonie, trouwt Maria Nicolaij

II. Anthonie Chastelein trouwt Maria Nicolaij (Cruijdenier)
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha (ongehuwd)
2.  Machteld, trouwt Daniël Parvé
3.  Anthony (ongehuwd
4.  Anthony (ongehuwd)
5.  Geertruyt, trouwt Pieter van Helsdingen
6.  Anthony (ongehuwd
7.  Maria (ongehuwd)
8.  Maria, trouwt (1) Jacob van Amstenraet, trouwt (2) 

 Cornelis de Gijzelaar
9.  Elisabeth (ongehuwd)
10.  Ida, trouwt Jan Parvé
11.  Cornelis, trouwt Catharina van Quaelbergh
12.  Hendrik (ongehuwd)
13.  Ongedoopte naamloze dochter

III. Cornelis Chastelein trouwt Catharina van Quaelbergh
Uit dit huwelijk:
1.  Anthony, trouwt Anna de Haan
2.  Judith (ongehuwd)
3.  Maria (wettig erkende dochter van de slavin Leonora 

van Bali), trouwt (1) Ide Jansz. Nievliet, trouwt (2) 
Wouter Jansz Gijger

4.  Catharina (ongehuwd) (niet-wettig erkende dochter 
van de slavin Cecilia van Bali

Kinderen van Hollandse koopmansfamilies 
Anthonie Anthoniesz Chastelein, zoon van een Dordrechtse 
koopmansfamilie, en Mathilde (Machteltgen) Hendrikdochter 
Michiels, dochter van een Rotterdams brouwersfamilie, ves-
tigden zich rond 1600 in Nantes.
Uit hun huwelijk:
1.  Hendrik Chastelein, (1579-1656) trouwt La Rochelle 16 

februari 1644 Magdalena (Madeleine) de Moucheron, 
dochter van François de Moucheron en Sara Le Martin. Zij 
kregen één dochter: Henriëtte (1646-1694).

2.  Susanna Chastelein, trouwt Nantes 21 juni 1642 de Rotter-
damse koopman Jacobus Motte.

3.  Hester Chastelein, (1586-1664) trouwt Nantes omstreeks 
1650 de Amsterdamse koopman Marten Doomer1. Zij ver-
huisde naar Amsterdam waar in 1651 hun dochter Mach-
teltje werd gedoopt.

4.  Anthonie Chastelein, (1613-1664), trouwt Maria Nicolaij 
(Cruijdenier) (1622-1660), dochter van Cornelis Nicolaij, 
die in Dordrecht onder meer burgemeester, schout, lid van 
de vroedschap en bewindhebber van de West-Indische 
Compagnie was2. Cornelis Nicolaij was getrouwd met de 
Dordrechtse Margareta van Bronckhorst, met wie hij tien 
kinderen kreeg3.
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De familienamen Nicolaij (ook wel geschreven als Nicolaï) en 
Cruijdenier, werden door elkaar gebruikt. De chroniqueur 
Balen geeft de afstammelingen van Nikolaas Jansz. Cruyde-
nier de familienaam Cruijdenier. In officiële akten tekenen zij 
zelf soms als Claesz., Nicolaesz., Claesdr. of Nicolaesdr. maar 
hoofdzakelijk als Nicolaij. Cruijdenier was dus een beroeps-
aanduiding, wat mede volgt uit de verwijzing door Balen naar 
‘Nicolaes Janssoen, Cruijdenier’ die o.a. in 1593, 1598 en 1602 
als schepen te Dordrecht wordt genoemd4.

Anthonie Anthoniesz Chastelein had zich ruim voor 1605 in 
Nantes gevestigd waar hij overleed in 1626. Hij bezat daar ten 
minste negen brandewijndestilleerderijen en exporteerde 
brande wijn en Franse Loirewijnen naar Rotterdam, Amster-
dam, La Rochelle, Bremen en Emden. Ook handelde hij in zout 
en graan. In 1605 werd hij door een Franse brandewijnmonopo-
list aangeklaagd omdat hij vijf brandewijndestilleerderijen in 
bedrijf had bij de Pont de Pirmil in Nantes, en vier destilleerde-
rijen in de nabijgelegen parochie van Rezé5. Hij was een Hol-
landse pionier in de wijn- en brandewijnhandel en vond een gat 
in de markt door inferieure wijnen te destilleren tot brande-
wijn van uitstekende kwaliteit. Een belangrijke succes factor 
voor de Hollandse kooplieden in Nantes was hun  sterke con-
nectie met steden aan de monding van de Maas, zoals Rotter-
dam en Schiedam, die investeerden in hun handelsnetwerk.

Anthonie nam in 1629 het bedrijf van zijn vader Anthonie 
Anthoniesz over en samen met zijn moeder Mathilde zette hij 

de koophandel in elk geval tot na 1645 voort. In dat jaar wordt 
hij genoemd in de ‘moyen d’íntervention’ waarmee Franse 
kooplieden bij hun koning een protectionistische aanklacht 
indienden wegens de schending van hun privileges en com-
merciële wetten door Hollandse kooplieden in Nantes6. Zij 
beklaagden zich uit afgunst en onvrede over de Hollandse 
dominantie in de wijn- en brandewijnexport, waarmee in korte 
tijd een aanzienlijk fortuin werd verdiend. De Hollanders 
maakten er bovendien een gewoonte van om eerst kapitaal te 
verwerven en zich vervolgens failliet te laten verklaren, waar-
na zij de stad te verlieten. In de ‘moyen d’intervention’ werd 
Anthonie Chastelein samen met negenendertig Hollandse 
kooplieden van zulke frauduleuze faillissementen beschul-
digd. 
Met zijn verdiende fortuin en met behulp van zijn handelscon-
tacten verwierf Anthonie ook een respectabele positie onder 
de Amsterdamse kooplieden. Door toenemende onrust in 
Nantes verlegde hij gaandeweg het zwaartepunt van zijn 
koophandel naar Amsterdam. Hij kreeg kennis aan Maria, de 
dochter van Cornelis Nicolaï uit Dordrecht, met wie hij op 31 
december 1641 trouwde. Op 29 november 1641 werd de 
ondertrouw van Anthonie Chastelein met Maria Nicolaij in de 
Amsterdamse trouwboeken geregistreerd7. Anthonie (28 jaar 
oud) woonde toen op het Rokin en Maria (19 jaar oud) op de 
Herengracht.
Door toenemende onlusten en steeds openlijker vervolgingen 
van vreemdelingen en niet-katholieken oriënteerde de huge-
noot Anthonie zich op een definitief vertrek naar de noordelij-

2. Akte van ondertrouw tussen Anthonie Chastelein en Maria Nicolaij (1641). Aanhef: ‘Compareerden den voorsz Anthonij Castelein van Nantes out 28 
jaren, wonende op Rockin, verklarende den moeder nog in leven tot Nantes, en Maria Niclaij van Dordregt, out 19 jaren, woning op den heerengragt, hare 
ouders geassisteert met hare petemoij Yda van Bronchorst’.
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ke Nederlanden. Onder druk van de ‘moyen d’íntervention’ liet 
hij zich op 20 februari 1646 als poorter inschrijven in Amster-
dam, onder aflegging van de eed en betaling van het vereiste 
poortergeld8. Zijn moeder Mathilde bleef echter tot haar 
dood in Nantes wonen waar zij hun handelsbelangen bleef 
behartigen.
Op 18 juni 1648 volgde Hendrik, die eveneens koopman was in 
Nantes, zijn broer naar Amsterdam9. Korte tijd na zijn zijn 
inschrijving als poorter verhuisde hij van Nantes naar Amster-
dam.
Hendrik getuigde bij de doop van Machteltje, dochter van zijn 
zuster Hester en zijn zwager Marten Doomer. Machteltje 
werd in 1651 gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam10.

Geboorten, huwelijken en begrafenissen in Amsterdam

Ofschoon Anthonie al in 1646 als Amsterdamse poorter werd 
ingeschreven, verliet hij Nantes pas kort na 1650 om zich voor-
goed met zijn vrouw in Amsterdam te vestigen. Hij werd, mede 
dankzij zijn contacten, op 14 november 1652 aangesteld als 
bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) voor de Kamer Amsterdam11. Morele verplichtingen van-
wege nauwe relaties tussen de Amsterdamse regentenoligar-
chie en de bewindhebbers van de VOC vereisten bij dergelijke 
benoemingen overigens vaak grote tact en zorgvuldigheid.
Op 10 augustus 1657 werd de jongste zoon Cornelis Chaste-
lein geboren. Hij werd op 15 augustus in de Zuiderkerk 

3. Inschrijving van de koopman Antonie Chastelein uit Nantes in het Amsterdamse poorterboek (1646)

4. Inschrijving van de koopman Hendrik Chastelein uit Nantes in het Amsterdamse poorterboek (1648)

5. Doop van ‘Machteltie’, dochter van Marten Doomer en Hester Chastelein, met als getuigen Hendrik Chastelein en zijn schoonzus Maria Nicolaij‘ (1651).

6. Doop van Cornelis, zoon van Anthonie Chastelein en Maria Nicolaij, met als getuigen Nicolaas Nicolaij, Catharina Amstenraet en Daniël van Kerckhoven 1657.
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gedoopt, in aanwezigheid van zijn ouders, zijn oom Nicolaas 
Nicolaij die secretaris was van de stad Amsterdam (een jon-
gere broer van zijn moeder), alsmede het echtpaar Daniël van 
Kerckhoven en Catharina van Amstenraet, zakenrelaties van 
zijn ouders. Het doopboek van de Zuiderkerk vermeldt in de 
rechtermarge de naam van de dopeling: ‘Cornelis’12.
Uit het begraafboek van de Nieuwe Kerk blijkt dat het gezin 
Chastelein op 18 oktober 1647 woonde op de ‘oud ofte achter-
burgwal’, dat wil zeggen de Oudezijds Achterburgwal, waar 
een zoontje Anthony kort na zijn geboorte overleed. Hij werd 
begraven in de Nieuwe Kerk13. Het gezin verhuisde later naar 
de Fluwelenburgwal, thans bekend als Oudezijds Voorburg-
wal. Daar overleed Maria op 4 november 1660, vermoedelijk 
als gevolg van de bevalling van haar levenloze dochter op 26 
november 1659. Maria werd op 8 januari 1660 begraven in de 
Oude Kerk14.
De familie Chastelein behoorde tot de gereformeerde Franse 
of Waalse Kerk, waar Anthonie lid was van het college van 
kerkmeesters (beheerders van het kerkgebouw). Hij woonde 
bovendien vlakbij de Kerk, die ooit een kapel was van het 
Sint-Paulusbroederklooster aan de Oudezijds Achterburgwal. 
Na de reformatie werd de kapel in 1586 beschikbaar gesteld 
aan Franstalige protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden 
en Frankrijk.
Op 27 april 1664 overleed de weduwnaar Anthonie Chaste-
lein tijdens een dienstreis naar Middelburg, waar hij deel-
nam aan een vergadering van de Kamer Zeeland van de VOC. 
Margaretha, zijn oudste dochter, was toen tweeëntwintig 
jaar oud en heeft ongetwijfeld de zorg voor haar jongere 
broers en zusters op zich genomen. Cornelis was toen nog 
geen zeven jaar oud. De weeskinderen werden geplaatst 
onder voogdij van twee familieleden van moederszijde: 
Nicolaas de Gijselaar, de eerste voogd, was wijnkoper in 
Dordrecht en getrouwd met Margareta van Eyl. Hij was een 
neef van Maria Nicolaij, de moeder van de weeskinderen 

Chastelein. Maria’s vader, Cornelis Nicolaij, en Nicolaas’ 
moeder Margrieta Nicolaij waren namelijk broer en zus. 
Nico laas was de zoon van Margrieta, die getrouwd was met 
Jacob de Gijselaar.
Dirk van der Hagen, de tweede voogd, was een neef van de 
weeskinderen Chastelein. Hun moeder Maria Nicolaij had 
namelijk een zuster, Ida Nicolaij, die getrouwd was met Her-
man van der Hagen. Dirk was hun oudste zoon. Toen hij als 
voogd werd aangesteld, was hij ongehuwd. In 1678 trouwde 
hij met Aletta van Craijesteijn. Na haar overlijden hertrouw-
de hij in 1682 met Maria van Amstenraet.
De weeskinderen Chastelein waren aangewezen op de kleine 
maar hechte kring van familie, vrienden en zakenrelaties van 
hun ouders die hen omringde en waarbinnen zij hun huwelijks-
partners vonden. Zo werden familiefortuinen en handelsbe-
langen veiliggesteld maar werden ook vriendschapsbanden 
en onderlinge loyaliteiten bevestigd en verstevigd. Op enig 
moment zijn de kinderen verhuisd van de Fluwelenburgwal 
naar de Leliegracht. Uit het begraafboek van de Waalse Kerk 
blijkt namelijk dat het oudste kind Margaretha daar overleed 
en op 12 juni 1673. Zij werd in de Waalse Kerk begraven15.
Anthonie Chastelein heeft ongetwijfeld tijdens zijn leven 
gezocht naar goede betrekkingen en huwelijkspartners voor 
zijn kinderen. Zijn relatienetwerk strekte zich uit van Frank-
rijk tot Indië, India en Perzië. Mogelijk heeft hij de hand in 
gehad in de aanstelling van zijn oudste zoon Anthony (1650-
1677) als boekhouder van de VOC-factorij te Hougly (Benga-
len), waar hij ongehuwd op zevenentwintigjarige leeftijd over-
leed. Ook heeft Anthonie een rol gespeeld bij de huwelijken 
van zijn dochters Machteld en Ida met respectievelijk Daniël 
en Jan Parvé. De vader van de beide broers, Rochus Parvé, 
was immers ook wijnkoopman in Nantes en zijn zoons Daniël 
en Jan zijn er geboren. Rochus Parvé bewoonde zelfs een 
logement in de woning van Anthonie’s moeder, de weduwe 
Mathilde (Machteltgen) Chastelein. Zij woonde aan het water-

Kinderen Chastelein  geboren – gestorven gehuwd met

1. Margaretha 1642-1673 Daniël Parvé (1647-1679)
2. Machteld 1644-1705 -
3.  Anthony 1646-1646 –
4. Anthony 1647-1647 -
5. Geertruyt 1649-1728 Pieter van Helsdingen (1643-1734)
6. Anthony 1650-1677 –
7. Maria 1652-1652 –
8. Maria 1653-1720 1) Jacob van Amstenraet (1648-1680)
     2) Cornelis de Gijzelaar (1656-1730)
9. Elisabeth 1655-1655 –
10. Ida 1656-1708 Jan Parvé (1643-1697)
11. Cornelis 1657-1714 Catharina van Quaelbergh (1663-1687)
12. Hendrik 1658-1659 –
13. Ongedoopte dochter 1659-1659 –

Tabel kinderen Chastelein.
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front op de Quai de la Fosse16. Beide families waren dus goed 
bekend met elkaar en eens te meer blijkt hieruit de hechte 
onderlinge verbondenheid van de Hollandse kooplieden.
De kinderen Chastelein zijn betrekkelijk goed terecht geko-
men. Margaretha had echter een zwakke gezondheid en over-
leed ongehuwd in 1673, toen zij eenendertig jaar oud was. 
Haar zus Machteld trouwde in Amsterdam op 13 maart 1668, 
vierentwintig jaar oud, met Daniël Parvé. Geertruyt trouwde 
in Amsterdam op 28 november 1673, vierentwintig jaar oud, 
met Pieter van Helsdingen. In 1675 trouwde Ida in Amsterdam, 
negentien jaar oud, met Jan Parvé. De oudste zoon Anthony 
bleef ongehuwd. Maria trouwde in september 1675 in Amster-
dam, tweeëntwintig jaar oud, met Jacob van Amstenraet. In 
Batavia trouwde Cornelis in 1680, drieëntwintig jaar oud, met 
Catharina van Quaelbergh.
Bij de ondertrouw van Machteld Chastelein en Daniël Parvé op 
25 februari 1668, trad Nicolaas de Gijselaar op als voogd van de 
bruid171. Bij de ondertrouw van Geertruyt Chastelein en Pieter 
van Helsdingen op 10 november 167318, alsook die van Maria 
Chastelein en Jacob van Amstenraet op 12 september 167519 
trad Dirk van der Hagen op als voogd van beide bruiden. Voorts 
blijkt uit de akten dat de kinderen Chastelein tot het laatst toe 
gewoond hebben op de Leliegracht te Amsterdam. Interessant 
is verder dat Daniël Parvé, nadat hij in februari 1668 met Mach-
teld was getrouwd, op donderdag 12 april 1668 als onderkoop-
man bij Kamer Amsterdam in dienst trad. Hij vertrok op 27 juli 
van dat jaar met het schip Zuidpolsbroek naar Batavia, waar hij 
op 7 oktober 1668 arriveerde. Machteld bleef echter in Amster-
dam wonen en zou pas in 1675 haar man achterna reizen naar 
Batavia. In 1668 werd Daniël benoemd tot tweede dispensier 
of beheerder van het provisiemagazijn van het kasteel Batavia. 
In 1678 werd hij directeur van de VOC-factorij te Suratte in 
India, waar hij op 6 november 1679 overleed20.

Op enig moment heeft Henriëtte Chastelein zich ontfermd 
over de weeskinderen van haar oom Anthonie. Henriëtte was 
de enige dochter van Hendrik Chastelein, een broer van hun 
vader Anthonie en dus een volle nicht van de weeskinderen. 
Haar eerste echtgenoot was de Deventer koopman Hendrik 
Schenkenberg (1620-1671). Toen Henriëtte in 1672 te Batavia 
hertrouwde en de derde echtgenote werd van de latere Gou-
verneur-Generaal Cornelis van Quaelbergh, bekommerde zij 
zich om het lot van de Amsterdamse. Zij regelde dat Cornelis, 
Machteld en Ida naar Indië vertrokken. Hun oudste broer 
Anthony verbleef toen al op de VOC-factorij te Hougly. 
Toen de drie kinderen naar Indië afreisden was Cornelis 
amper zeventien jaar. Ida en Machteld waren respectievelijk 
negentien en eenendertig jaar oud. Hun reis met de pinas ‘t 
huis te Kleef, een jacht van 564 ton, begon op 24 januari 1675 
in Texel. Zij arriveerden op Kaap De Goede Hoop op 9 juni 1675 
en op 7 juli 1675 reisden zij door naar Batavia waar zij op 16 
augustus 1675 arriveerden. Machteld kon toen eindelijk bij 
haar echtgenoot Daniël in Batavia gaan wonen. 
Voor Ida wist Henriëtte een geschikte echtgenoot te vinden 
en enige maanden na haar aankomst in Batavia trouwde Ida 
met Jan Parvé, de broer van haar zwager Daniël Parvé. Ida’s 
huwelijk werd al op 5 maart 1675 geregistreerd in de Batavia-
se trouwboeken21. Toen waren Ida, Machteld en Cornelis ech-
ter nog maar een ruime maand onderweg naar Batavia. Onbe-
kend is waarom Ida’s aankomst in Batavia niet kon worden 
afgewacht.

De carrière van Cornelis Chastelein

In Batavia introduceerde Henriëtte haar neef en nichten in de 
kringen van de Bataviase aristocratie. Haar echtgenoot, Cor-
nelis van Quaelbergh, hielp Cornelis Chastelein aan zijn eerste 

7. Inschrijving van Anthony Chastelein in het begraafboek van de Nieuwe Kerk (1647).

8. Inschrijving van Maria Nicolaij in het begraafboek van de Oude Kerk (1660).

9. Inschrijving van Margaretha Chastelein in het begraafboek van de Waalse Kerk (1673).
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baan als VOC-boekhouder. Nadat hij was bevorderd tot 
onderkoopman trouwde hij omstreeks 1680 met Catharina 
van Quaelbergh, dochter uit een eerder huwelijk van Cornelis 
van Quaelbergh met Judith van den Boogaerde. Samen kregen 
zij twee kinderen Anthony (1682-1715) en Judith (1685-?). Na 
het overlijden van zijn vrouw Catharina, verwekte hij nog twee 
buitenechtelijke dochters. Op 5 juni 1693 adopteerde hij 
Maria (1689-1774) als wettige dochter van hem en zijn Baline-
se slavin Leonora van Bali. Zijn dochter Catharina, die hij bij 
zijn slavin Cecilia van Bali verwekte, heeft hij om onbekende 
redenen niet wettig geadopteerd. In zijn testament bedeelde 
hij haar niettemin gelijk aan zijn dochter Maria. Cornelis 
maakte een bliksemcarrière als boekhouder, grootwinkelier, 
koopman en in 1691 tweede opperkoopman. Toen Directeur -
Generaal Willem van Outhoorn zijn directe chef werd, nam hij 
echter zijn ontslag omdat hij zich niet kon verenigen met 
diens opvattingen over koloniale aangelegenheden. Als reden 
voor zijn ontslag noemde hij zijn ‘toenemende swakheyt’ maar 
dat was slechts een voorwendsel, want na zijn ontslag heeft 
hij zich met onstuitbare ijver gestort op liefhebberijen, zoals 
het verwerven van landerijen, landbouwexperimenten, het 
bouwen van buitenverblijven en het schrijven van ideologi-
sche pamfletten. Zijn belangrijkste activiteit was de vorming 
van het land Depok, een landbouwgemeenschap in de Batavi-
ase ommelanden die hij bevolkte met 150 slaven die na zijn 
dood vrijgemaakt werden en het land in gemeenschappelijk 
eigendom verkregen.
Zijn denkbeelden over het handelsstelsel van de VOC, de 
positie van de inheemse bevolking en de ontwikkeling van de 
kolonie waren destijds onorthodox. Hij distantieerde zich van 
de gangbare opvattingen van zijn tijdgenoten en pleitte voor 

een minder strakke handhaving van het handelsmonopolie, 
meer nadruk op de ontwikkeling van de landbouw en de 
 ontwikkeling van een ‘volksplanting’ in Indië. Zijn ideeën ver-
woordde hij onder meer in een pamflet van 30 november 1686 
en 30 juni 1705 waarin zijn visie op de koloniale samenleving in 
Indië valt te lezen22.
Op 25 juli 1705, nadat Van Outhoorn als Gouverneur-Generaal 
was opgevolgd door Joan van Hoorn, trad hij weer in dienst 
van de VOC. In juli 1708 werd hij benoemd tot lid van de Raad 
van Indië. Op 10 november 1710 werd hij benoemd tot Politiek 
Commissaris van de Bataviase Kerkenraad en op 29 novem-
ber 1710 werd hij President van het College van Weesmees-
ters. Deze functies vervulde hij tot aan zijn overlijden op 28 
juni 1714. Van Cornelis Chastelein bestaat geen ander portret 
dan de afbeelding die Cornelis de Bruijn van hem maakte toen 
hij hem in 1706 bezocht op zijn Bataviase buitenverblijven23.

Cornelis Chastelein bezat diverse woningen in Batavia en bui-
tenverblijven in de ommelanden van Batavia. In Batavia bezat 
hij een huis aan de westzijde van de Kali Besar (Ciliwung) 
naast dat van Abraham Douglas, die ook lid was van de Raad 
van Indië. Hij had een logement in het kasteel Batavia en bui-
ten de stad Batavia bouwde hij het landgoed Weltevreden, de 
latere residentie van Gouverneur-Generaal Albertus van der 
Parra, waarvan Johannes Rach fraaie prenten heeft getekend. 
Ten zuiden van Batavia kocht hij het land Seringsing waar hij 
een uit teakhout opgetrokken landhuis bouwde. Nog zuidelij-
ker, tussen Batavia en Buitenzorg, verwierf hij verscheidene 
aan elkaar grenzende percelen die hij samenvoegde tot het 
land Depok, waar hij eveneens een woning voor zichzelf 
 bouwde. Hij bevolkte Depok met slaven die hij tussen 1693 en 

1697 kocht en die afkomstig 
waren uit Coromandel, Ben-
galen, Makassar, Surabaya, 
Batavia en Bali. De geschie-
denis van Depok is in meer-
dere publicaties beschre-
ven24.

Met enige regelmaat ont-
haalde Cornelis Chastelein 
gasten op zijn buitenverblij-
ven. Van Gouverneur-Gene-
raal Abraham van Riebeek is 
bekend dat hij tussen 1711 en 
1713 regelmatig ‘met de 
dames’ uitstapjes heeft 
gemaakt en de landgoede-
ren van Cornelis Chastelein 
als pleisterplaats bezocht. 
Per kano voer hij de Ciliwung -
rivier op tot aan Seringsing, 
vanwaar deze niet meer 
bevaarbaar was. Daarna 
werd de reis, per draagkoets 10. Cornelis Chastelein op zijn buitenverblijf Seringsing, afgebeeld door Cornelis de Bruijn (1706).
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of met een ‘berlijn’, een door paarden getrokken koets, voort-
gezet25. Van Riebeek overleed op 13 november 1713 en werd 
op 20 november in Batavia begraven. Zowel Cornelis Chaste-
lein als zijn zoon, de VOC-koopman Anthony, namen deel aan 
zijn lijkstatie die beschreven is door François Valentijn26. Nog 
geen jaar later overleed Cornelis Chastelein27 en zijn begrafe-
nis op 30 juni 1714 was nagenoeg identiek aan die van Van Rie-
beek. Het dagregister van het kasteel Batavia vermeldt dat 
hij op 28 juni 1714, ’s avonds om half negen, was overleden in 
zijn woning aan de Kali Besar te Batavia als gevolg van hevige 
koorts28.

Een lijkstatie als afscheid van het aardse bestaan

Zowel in Europa als in de Europese koloniën in de tropen was 
een lijkstatie een vastomlijnde traditie om met de eindigheid 
van het leven om te gaan. De overledene werd in een proces-
sie ten grave gedragen waarbij het cortège gekleed ging in 
lange zwarte rouwmantels, zwarte hoeden, met sjerpen en 
rouwbanden. De overledene werd vervoerd in een kist, over-
dekt met een zwart kleed, die op een baar werd gedragen of 
op een wagen, getrokken door paarden of ossen werd voort-
gereden. Afhankelijk van de maatschappelijke positie van de 
overledene werd zijn cortège samengesteld uit diverse 
 geledingen van de samenleving; notabelen, functionarissen, 
bestuur ders, burgers, militairen en geestelijken of kerkelijke 
functionarissen. 
De militairen onderscheidden zich in voetvolk en hellebaar-
diers, muzikanten, ruitervolk en officieren. Soms werden artil-
leriestukken op affuiten meegevoerd, al dan niet door paar-
den voortgetrokken, met aan weerszijden de kanonniers te 
voet in rouwgewaad. Wapens, zoals hellebaarden of snapha-
nen (geweren), waren omhangen met rouwlinten of sluiers en 
werden in de rouwstand gedragen; de geweren op de linker-
arm met de loop neerwaarts en de hellebaarden achter-
waarts op de schouder.

De symboliek van een lijkstatie bevatte telkens terugkerende 
elementen. Vaandeldragers droegen heraldische standaarden 
en vlaggen. Militairen verzorgden de muzikale begeleiding 
met tamboers en trompetters. Hun instrumenten waren veel-
al omhangen met een rouwlint of sluier. Onbereden paarden, 
bedekt met zwarte gewaden, kransen of andere parafernalia 
werden aan de teugel meegevoerd als symbool van hun over-
leden berijder. Sommigen zonden hun koets, voorzien van een 
familiewapen, als zij niet persoonlijk kon deelnemen aan de 
rouwstoet. Als de koets van de overledene deelnam aan de 
rouwstoet, prijkte daarop zijn familiewapen.
Ornamentdragers vormden een afzonderlijk onderdeel van 
het standaardrepertoire van grafsymbolen, zoals duidelijk 
afgebeeld door Jelle Reyners in plaat 6 van zijn prentserie van 
de begrafenis van Ernst Casimir29. Zij droegen namelijk de 
attributen van de overledene, als overblijfsel van een middel-
eeuwse traditie. Het persoonlijke krijgswapen van de overle-
dene ging voorop. Doorgaans was dat een musket, een degen 
in de schede met het gevest omhoog of een zwaard met de 
punt omhoog. Daarna volgden zijn harnas, met als onderdelen 
de helmet of ridderhelm, het curas, de wapenrok, handschoe-
nen, ruitersporen en het wapenschild. In de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse lijkstaties werd die wapenuitrusting uit-
sluitend nog symbolisch gedragen. In de meeste gevallen had 
de overledene immers tijdens zijn leven nooit een wapen-
uitrusting gedragen. Het was dan ook meer een vorm van 
adellijke distinctie en militair eerbetoon, waarbij ook de orde-
tekenen van de overledene als waardigheidssymbolen werden 
meegedragen op zwartfluwelen kussens.
Een lijkstatie was een spektakel dat aanzien en gezag uit-
straalde. De volgorde en samenstelling van het cortège was 
vooraf nauwkeurig bepaald. In Europa bestonden ordonnan-
ties waaruit precies volgde wie welke voorwerpen mocht dra-
gen. Ook in Batavia bestonden reglementen die de grenzen 
van het betamelijke voorschreven. In orthodox-calvinistische 
kringen werd overigens het gebrek aan soberheid en de 

11. Ornamentdragers in de lijkstatie van Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz te Leeuwarden, 3 januari 1633.
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nadruk op uiterlijk vertoon bij uitvaarten heftig bekritiseerd. 
Om overdreven pracht en praal uit te bannen heeft de Bataviase 
Gouverneur-Generaal Jacob Mossel in 1754 het ‘Reglement ter 
beteugeling van Pracht en Praal’ uitgevaardigd, waarin in exact 
werd voorgeschreven welke uiterlijke rijkdom VOC-ambtena-
ren mochten tonen. Dat varieerde van het aantal slaven, paar-
den en rijtuigen dat men mocht bezitten tot voorschriften 
over kleding, sieraden en zelfs het aantal wandelstokken dat 
iemand volgens zijn rang mocht bezitten30. Zelf hield hij zich 
overigens niet aan het reglement toen hij in 1761 met veel 
uiterlijk vertoon werd begraven31.

Een voorbeeld van een Europese lijkstatie is de prent die Jan 
Luyken in 1692 maakte van de lijkstatie van admiraal Cornelis 
Tromp. Tromp werd op 5 juni langs de Nieuwe Herengracht te 
Amsterdam gebracht naar een jacht dat hem naar Delft 
bracht, waar zijn lichaam op 6 juni 1691 is bijgezet in de Nieuwe 
Kerk32.

Een voorbeeld van een Aziatische lijkstatie is de begrafenis 
van Hendrik Adriaan Baron van Rheede tot Drakestein te 
Suratte (India) in januari 1692. Op de getoonde afbeelding 
(anoniem) is een vlakte rondom Suratte te zien waar het 
cortège in een s-vormige optocht loopt. Op de voorgrond 
lopen deelnemers met hoeden, voorzien van linten, twee aan 
twee, gekleed in een lange mantels. Vier ossen, bedekt met 
een kleed, trekken een de kist waarover een kleed is gedra-
peerd dat aan de hoeken wordt opgehouden door begeleiders 
in rouwmantels. Voor hen uit gaan ornamentdragers en mili-
tairen. Ook zijn lokale toeschouwers afgebeeld33.

Overlijden en begrafenis van Cornelis Chastelein
Hoewel geen afbeeldingen bekend zijn van de lijkstatie van 
Chastelein, geven de getoonde afbeeldingen een goede 
indruk van het uiterlijk vertoon ervan. Aan een lijkstatie en 
begrafenis namen overigens alleen mannen deel. Onbekend is 
of Chasteleins dochters Judith, Maria en Catharina en zijn 
Depokse lijfeigenen wellicht als toeschouwers aanwezig 
waren. Zijn lijkstatie was kenmerkend voor de Bataviase elite 
van zijn tijd. Hij werd begraven op het kerkhof van de ‘Buiten-
ste Kerk’ (de Portugese Buitenkerk) in Batavia. Onderstaand 
volgt de gedetailleerde beschrijving van zijn lijkstatie in het 
dagregister van het kasteel Batavia34.

‘In ‘t Casteel Batavia anno 30 junij 1714, Lijkstatie van den 
Hr. Chastelein,
Des namiddags tegen ses uuren is het lijck van den heer Cor-
nelis Chastelein Ordinaris Raad van India, eergisteren avond 
tot den Heer geroepen, op de begraafplaats van de Buitenste 
Kerk ter aerden bestelt met soodanige lijkstatie als hier 
onder van werden gemeld. Vooraf marcheerde een bataillon 
uijt de militie van dit Casteel met omgekeerde Musquets en 
slepende pieken volgens krijgs gebruijk werdende opgevolgd 
door den Capn Alexander Constantin de Pluys. Daarop volg-
den twee trompetters te voet met lange mantels hem de 
gewoonlijke ornamenten agter malkanderen te weten:
Het wapen van den overledene gedragen door den opper 
Coopman Hendrick Haack opperhooft van het generaal soldij 
comptoir
Het helmet gedragen door den tweede opperkoopman dezes 
Casteels Hermanus van Sugtelen. De handschoenen gedra-

12. Prent van de Bataviase lijkstatie van Jacob Mossel, Gouverneur Generaal, 19 mei 1761.
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gen door den Sabandar35 Cornelis Hasselaar
De hoorn gedragen door den opperkoopman Abraham Schep-
moes
Den degen in scheede met het gevest omhoog gedragen door 
den Capitain Willem van Rossum.

Hier op volgt het lijck met een zwart sateine kleed overdeckt 
van soo voor als agter en ter sijde van den koets met agt 
wapenschilden behangen, wordende gedragen door de onder 
genoemde personen te weten:
Ter zijde van de gemelde dragers gingen de twee oppassers 
van de overledene met ongedekte hoofden dragende hare 
snaphanen onder den lincker arm met den loopen naar de aar-
de gekeerd. Daer na quamen de ondergenoemde bloedvrien-
den en naastbestaanden van den overledene met bij paren 
met lange mantels te weten:

Vervolgens de heeren van de Hoge Regeeringe van India buij-
ten de heeren de Haan en Faas voorengemeld, namentlijk:

Sijn Edelheid de Gouverneur Generaal Christoffel van Swol
Sijn Edelheid den heer oud Gouverneur Generaal mr. Willem 
van Oudhoorn
De heer Abraham Douglas Directeur Generaal
De heer Frans Casteleijn Ordinaris Raad
De heer Laurens Tollingh Ordinaris Raad
De heer Hendrik Zwaardecroon extra Ordinaris Raad
De heer Pieter Roozelaar extra Ordinaris Raad
De heer Theodorus de Haze extra Ordinaris Raad
De heer Samuel Timmerman extra Ordinaris Raad
De heer Joan Cornelis d’ Ableing extra Ordinaris Raad

En daer na eenige andere vrinden of nabestaenden Namentlijk

Hierop quamen de ondergenoemden der Comps ministers en 
diverse personen van aansien te weten

De heer Balthazar Cojet oud Gouverneur van Amboina
De heer Jan Jacob Erberveld oud gouverneur van Makassar
De heer Willem Six oud Gouverneur van Malakka
De heer Joan van der Nipoort Secretaris van de Hooge 
Regeeringe van India
De leden en den Secretaris van de Raad van Justitie met 
beijde de Fiscaale
Den Balliuw Gerard Hemsing
Den Landdrost Hendrik van der Horst
Den Boekhouder Generaal Joan Everhard van der Schuur
Den eersten opperkoopman des Casteels Johannes Pieter-
soon
De Sergeant Majoor Hans Frederick Bergman
Den Equipage meester Wessel van Neerkassel
Den visitateur Generaal Adriaen de Visser
Den fabrijk Willem Joris van den Velde
De Constabel major Willem Beijts
De leden en de Secretaris van het Collegie van Scheepenen
Twaalf predikanten
Het College van Weesmeesteren met den secretaris
Het college van Heemraden met den Secretaris
De Commissarissen van Huwelijkse en Kleijne Saaken met 
den secretaris
Den oud onder voorzitter van Schepenen Jacques du Pree
Den oud Schepen Abraham de Dekker

Vervolgens eenige Cooplieden, Ondercooplieden, Doctoren 

en andere personen, mede met lange mantels, namentlijck
Voorts diverse andere Compagnies dienaren, burgers, inland-
sche officieren, den Bantamse Pangerang Poerabaija, den 
Capitain van de Maleijers, Chinese officieren en andere inge-
zetenen tot deze uijtvaard na onze gewoonte versogt sijnde. 

Cooplieden:
Jacob van Loo
Joan Auwer
Ahrend Prothe
Adriaen Oostwald
Andries van Houten
Christoffel Woutersen
Roelof Diodati
Peter Houtuijn

Gerard de Gaard
Abraham de La Bordette

Burger officieren:
Nicolaas van Haaften
Hendrik Cras
Berthold Henrik Brooks 
Francois Roos

Anthonij Chastelein
De heer Matheus de Haan
Hendrik Huijsman
Ferdinand de Groot
De heer Jacob Faas

Mr. Johannes Abeleven
Arnoldus Abeleven
Nicolaas Clement
Mr. Jacob Roggeveen

Jeronimus van Dilsen
Abraham Douglas junior
Jan Frederick Gobius
Cornelis van Harmelen
Hendrik wildeland
Barthold van der Wald
Jan den Huijssen
Fredrik (…)
Pieter Torant

Joan Pincket
Nicolaas van den Hoorn
Dirck van Balkenende
Jan Christoffel Torant
Warnar Lurelius
George de Vos
Paulus Steinbaas
Toussain Vrobis

Schippers:
Francois Zeegers
Ares Dolk
Gerrit van der Sijken
Henrik Stokmans
Jan Adriaansz
Hermanus Grinden
Anthonie van Doorn
Jan Lindeboom

Lieutenants:
Godfried Tijlenbroek
Caspar Dreve 
Jacobus Appeldoorn

Vaandragers:
Jan van der Weijl
Jan Otterloo 
Jan Fluijt



14  –  Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 1

Na dat het lijk int graf neder gezet was zijn door de voormelde 
milities drie salvo’s geschoten treckende voorts het battaillon 
van het kerkhof verder af na het Casteel als mede de Lijksta-
tie na het sterfhuijs alwaer na een kleijne verposing een ijder 
afscheijd genomen heeft.’

Cornelis Chastelein is dus met groot eerbetoon begraven en 
zijn lijkstatie bestond uit meer dan honderdvijfentwintig 
 personen. Zijn kist werd op een koets, voorzien van acht 
wapenschilden, meegevoerd36. Hoogwaardigheidsbekleders 
en functionarissen die zich op dat moment in Batavia bevon-
den, namen qualitate qua deel aan het cortège. Na de teraar-
debestelling van de kist kwamen de deelnemers ter afsluiting 
bijeen in het sterfhuis, zijn woning aan de Kali Besar, op steen-
worp afstand van het Bataviase stadhuis.

Daags voor zijn overlijden had Cornelis Chastelein te kennen 
gegeven op de bescheiden begraafplaats Rijswijk begraven 
te willen worden om overdaad te voorkomen. Ook wilde hij 
niet dat zijn graf een bedevaartsoord zou worden voor zijn 
vrijgemaakte Depokse christenslaven. Desondanks werd hij 
bij de Portugese Buitenkerk begraven, te midden van Batavia-
se notabelen en VOC-bestuurders. Naar de traditie van zijn 
tijd werden zilveren gedachtenisborden gemaakt die werden 

uitgereikt aan vrienden en familieleden. Enkele exemplaren 
zijn nog in museale en particuliere collecties bewaard geble-
ven37.
In tegenstelling tot zijn tijdgenoten, die in kerken hun wapen-
borden lieten aanbrengen en wier graven werden opgesierd 
met fraai bewerkte en soms monumentale grafzerken met 
heraldische afbeeldingen, kreeg Cornelis Chastelein een 
sober graf. Er zijn geen wapenborden van hem bekend. Inven-
tarissen van Bataviase grafstenen vermelden zijn naam even-
min, zodat onbekend is of zijn grafsteen ooit een inscriptie 
heeft gehad. Mogelijk is zijn graf een van drie nog bestaande 
graven bij de Portugese Buitenkerk waarvan de grafstenen 
geen opschrift hebben. Dat zou passen in de Calvinistische 
opvattingen van de zogenaamde ‘preciezen’, waartoe Chaste-
lein behoorde. Zij waren immers wars van opsmuk en zelfver-
heerlijking, in tegenstelling tot de ‘rekkelijken’ die zich op dat 
gebied meer vrijheden veroorloofden38.
Zijn nagedachtenis wordt desondanks nog altijd in ere 
gehouden door de nazaten van zijn oorspronkelijke Depokse 
slaven, die hij ruim driehonderd jaar geleden, na zijn dood, in 
vrijheid stelde en waarvan er velen nog in Depok wonen. 
Sinds 1892 herdenken zij elk jaar op 28 juni zijn sterfdag, die 
tevens beschouwd wordt als de stichtingsdatum van hun 
land Depok.

13. Prent van de Amsterdamse lijkstatie van Cornelis Tromp, luitenant-admiraal-generaal, 5 juni 1691.

Francois Theant
Erasmus ter Burg

Laurens de Vogel
Abraham Beijink
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Als je jouw boek laat drukken, dan wil je natuurlijk ook dat het 
een prachtig exemplaar wordt. Het omslag van het boek is 
bepalend voor de gehele uitstraling van het boek, zorg dus dat 
dit helemaal naar wens is!

Je kunt jouw boek en omslag op vele manieren samen-stellen. 
Wil je bijvoorbeeld een softcover of een hardcover? Een 
hardcover is net ietsjes duurder, maar gaat wel veel langer 
mee door zijn stevigheid. Bij zowel een softcover als een 
hardcover kan je een eigen ontwerp maken (of laten maken 

door ons). Dit wordt in kleur gedrukt en daarna 
voorzien van een beschermende laag, het 

laminaat. Je kunt kiezen uit een glanzend of 
mat laminaat, net wat je mooi vindt.

Als je een hardcover laat maken, heb je 
ook de mogelijkheid om te kiezen voor 
linnen of kunstleer. Je hebt de keuze 

uit allerlei verschillende kleuren. Het 
linnen of kunstleer kun je blanco laten of 

je kunt hier een tekst of zelfs familiewapen 
op laten zetten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen 

voor een witte of rode opdruk, maar zelfs een gouden of 
zilveren opdruk is mogelijk! Zo geef je jouw boek een hele luxe 
uitstraling.

Er zijn twee type opdruk, de traditionele foliedruk en de 
digitale foliedruk. Op de linkerfoto zie je een boek met een 
traditionele folie en op de rechterfoto zie je een 
boek met een digitale folie. Het verschil is het 
meest zichtbaar bij een linnen boek, omdat dit 
meer structuur bevat.

Bij de traditionele foliedruk wordt er een 
messing stempel gemaakt en dit stempel 
zet met warmte en druk de folie op het 
omslag. Het linnen wordt iets platgeperst en 
daarmee dekt de folie zeer goed. Deze methode 
is prijstechnisch vooral geschikt voor oplages boven 
de vijftig exemplaren (het maken van het stempel is namelijk 
nogal prijzig).

De digitale foliedruk is geschikt voor kleinere oplages, al 
vanaf één exemplaar. Omdat het linnen niet vlak geperst 
wordt, is het iets minder dekkend dan de traditionele 
foliedruk, maar het is zeker erg mooi! Bij een kunstleren 
omslag dekt het wat meer, door de gladdere structuur. Zo 
kan je toch een titel (of zelfs wapen) op het boek zetten, ook 
als je niet heel veel boeken laat maken. Zo wordt jouw boek 
supermooi en luxe!

Michelle van Deuveren – Probook

Tips van de Boekenmakers van Probook



Heraldici, wapenontwerpers en tekenaars (36) 

Ioannis P. Vlazakis,  
Grieks heraldicus, illuminator 
en theatercriticus

1. V.l.n.r: wapen Liam Devlin (Schotland); wapen Fra Matthew Festing (Engeland); wapen Michael, Joseph Quigley (USA).

In onze rubriek Heraldici, wapenontwerpers en  tekenaars vraag ik 
deze keer uw speciale aandacht voor de Griekse kunstenaar Ioannis 
P. Vlazakis. Hij is de enige heraldicus die Griekenland rijk is en hij neemt 
een bijzondere plaats in, in Zuidoost-Europa. Hij is niet alleen een 
 heraldisch kunstenaar maar ook kunst- en theater criticus,  illuminator 
van middeleeuwse handschriften en keyboardspeler in The Illusion 
Fades, de bekendste Griekse Gothic Metalband van Athene. 

BERNARD GROTHUES

Vlazakis studeerde aan de National and 
Kapodistrian University of Athens in 
Athene en aan de ULHT – Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
in Lissabon. 

Op Illuminations, een tentoonstelling 
van zijn werk op 10 november 2010 in het 
Griekse consulaat te New York, vertelde 
hij op een humoristische manier over 

trella, zijn ongewone  passie voor de 
heraldi sche kunst. Op de vraag hoe hij 
geïnteresseerd was geraakt in de heral-
diek vertelde hij dat de onderscheidings-
tekens en de badges die zijn vader in het 
leger droeg, van jongs af aan hem heb-
ben gefascineerd. Hij vertelt hierover:

Persoonlijke geschiedenis
“Ik verzamelde deze insignes en de eer-

ste pogingen om een wapen te tekenen 
waren hierop geïnspireerd. Mijn moeder 
schonk mij een boek vol middeleeuwse 
miniaturen met handschriften en illumi-
naties, ridders, koningen en heraldische 
symbolen. Dat was een openbaring voor 
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mij als kind. Het meest opwindende 
gevoel bij het creëren hebben geïllus-
treerd. Deze bescheiden kunstenaars 
hebben een grote invloed op mij van een 
wapen krijg ik, als ik er in geslaagd ben 
een wapen te tekenen, dat de cliënt met 
heel zijn hart goedkeurt. Ik ben de  enige 
heraldische kunstenaar in  Griekenland. Ik 
behaalde de Bachelor of Arts in de 
 Theaterwetenschappen en een Master 
of Arts met onderscheiding van de 
 National and Kapodistrian University 
van Athene, waar mijn belangstelling 
voor kunst werd gevormd, naar de 
 anonieme meesters op het gebied van de 
kalligrafie, de monniken, die met toewij-
ding de  mooiste boeken uit de middel-
eeuwen hadden.

In tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht, heeft Griekenland een lange 
geschiedenis van heraldiek.

Ottomaanse rijk
Helaas werd deze rijke traditie bijna vol-
ledig uitgeroeid tijdens de Ottomaanse 
heerschappij over de Griekse landen, 
traditioneel geplaatst vanaf de val van 
Constantinopel in 1453 tot de Griekse 
Onafhankelijkheidsoorlog in 1821. Zoals 
bekend, werd heraldiek geïntroduceerd 
als een vorm van identificatie van ridders 
en legeraanvoerders in het algemeen op 
het slagveld. In die geest schilderden 
ook de oude Grieken hun schilden met 
symbolen. In tegenstelling tot de traditi-
onele heraldiek gebruikten de Grieken 

van die tijd echter niet in elke strijd 
 consequent dezelfde symbolen. De ont-
werpen v eranderden elke keer.
Daarom is het onjuist te beweren dat de 
oude Grieken de tekeningen op hun 
 schilden gebruikten om de persoon of 
familie te identificeren en is het dus 
geen heraldiek.

Byzantijnse tijd
De Byzantijnse periode valt samen met 
het begin van de heraldiek zoals we die 
in de rest van Europa kennen. Omdat 
de kruisvaarders door Griekenland 
 moesten reizen om het Heilige Land te 
bereiken, werden veel van de tradities 
van de westelijke en oostelijke delen van 
Europa uitgewisseld. Als de wapen-

3. Pre-heraldische voorstelling op schild. 4. Vierletterig (tetragrammatisch) kruis. 5. Dubbelkoppige adelaar van Byzantijnse rijk.

2. Ioannis Vlazakis overhandigt Prins Osman Rifat van Egypte zijn getekende wapen.
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7. Wapen Prins Osman van Egypte. 8. Wapen Kroonprinses Katherina van Servië.

6. Wapen Count Nikolaos Andriopoulos (Giekenland); wapen Don Luis Mendes de Vasconcelos (Portugal); 
 wapen Stephen Monte Sant’Angelo (Frankrijk).

kunde Griekenland nog niet had beïn-
vloed, dan is het wel ontstaan tijdens de 
kruistochten, maar dat is echter puur 
mijn eigen vermoeden. Het wapen dat 
typisch wordt toegeschreven aan het 
Byzantijnse rijk is de twee koppige ade-
laar en het tetragrammatische kruis. 
De “B”-s in het tetragrammatische kruis 
(hetgeen in het Grieks “vier letters” bete-
kent) hebben de betekenis gekregen van 
“Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων 
Βασιλευόντων” of “King of Kings Ruler 
of Rulers”. 

Oude Testament
De titel Koning der Koningen vermeld in 
de Hebreeuwse Bijbel, is toegepast op 
Nebukadnezar II en op Artaxerxes I. 
In Daniël 2:37, interpreteert Daniël de 
droom van Nebukadnezar in die zin:
“Koning, koning van alle koningen, aan 
wie de God van de hemel het koning-

schap, de macht, de kracht en de eer 
heeft geschonken.”

Val van Constantinopel
Na de val van Constantinopel zet de 
 traditie zich voort in de landen die niet 
onder de Ottomaanse heerschappij 
 vielen, zoals Rhodos met de Hospitaller- 
ridders, Kreta en de Ionische  eilanden 
onder de Venetianen. 
Vooral op de Ionische eilanden nam de 
Griekse bevolking veel van de Italiaanse 
tradities over en elk eiland had zijn 
 adellijke families samen met hun wapen 
vermeld in het gouden boek van Libro 
d’Oro. Veel van deze families stuurden 
hun kinderen naar Italië om te studeren 
en in de meeste gevallen, als ze nog geen 
heraldische wapens hadden, namen ze 
een nieuw wapen aan op de universiteit.”
Het getekende blazoen van Ioannis 
 Vlazakis biedt ons een verscheidenheid 

aan wapens, zoals te zien is in de collage 
op de voorpagina. Hoogtepunten uit zijn 
carrière als heraldische kunstenaar zijn 
onder andere het ontwerp van de 
koninklijke wapens van ZKH Prins 
Osman Rifat Prins van Egypte en Hare 
Koninklijke Hoogheid Kroonprinses 
Katherine van de  koninklijke familie van 
Servië. Zie afbeeldingen.

Vlazakis is lid van het bestuur van de 
Heraldic & Genealogical Society of 
Greece en van de Society of Heraldic 
Arts (SHA) en erelid van het Instituut 
voor de Marine Geschiedenis van 
 Portugal. Hij ontving verschillende 
onderscheidingen voor zijn werk zoals 
het Otto Kreuz voor zijn bijdrage aan de 
Habsburgse heraldiek (2011), Gold- Medal 
Albert Schweitzer of Arts & Sciences en 
de Unesco Award 2014 voor zijn bijdrage 
aan de Fine Arts in Griekenland.

Bronnen
* Facebook: Art of Heraldry Ioannis P Vlazakis MA 

SHA FWS.
* Facebook: Ioannis Vlazakis, Heraldic Artist 

– Illuminator MA SHA.
* vlazakis_john@yahoo.gr.
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Webdigit@@l TOP-10 

Op de internetsite van de Nederlandse Genealogische 
 Vereniging (ngv.nl) stond, tot 2018, elke maand de Column 
Web digit@@l met daarin links, trucs, weetjes en genealogi-
sche internetsites.
Ik schreef er ruim 50. Websites die ik tegenkwam of als tip 
binnenkreeg. Vanaf januari 2018 was het tijd voor een nieuwe 
uitdaging en schreef ik, als corrector en aangever/aanvuller 
van sites, in Gens Nostra de rubriek Vanalles. Zelfde concept, 
maar dan voor een breder publiek en aangevuld met boeken-
tips.
Honderden websites passeerden de rubriek, hier een selectie 
van mijn top-10. Daarover een top-10 schrijven, zoals ik als 
verzoek kreeg, viel nog niet mee. Het bleek dat mijn vastge-
zette website, de Favorieten, iets uit de hand was gelopen. 
Mijn advies is dan ook regelmatig opschonen.
De sites die ik het meest gebruik vind u in twee Vanalles 
terug. De vierkante haken verwijzen naar eerdere artikelen 
over dat onderwerp in de Webdigit@@l, vanaf 2018 in Vanal-
les.

1.  Onbetwist favoriet is voor mij het knipprogramma. Ik 
gebruikte het veel om uit een website een stuk te knippen 
om als illustratie te gebruiken voor mijn Columns. Ook om 
een probleem aan iemand voor of uit te leggen, opmerk-
zaam te maken op een bepaald item of een uitsnede van 
een foto te maken is dit instrumentje erg handig. Het 
geknipte aan iemand mailen gaat via Bestand/Verzenden 
naar.

 Dit geweldige hulpje is voor oudere Windows versies te 
vinden onder Startknop, Alle programma‘s, Bureau- 
accessoires. Een rood cirkeltje met een schaartje erdoor. 
Via de rechter muisknop kunt u het naar het bureaublad 
kopiëren of Aan het menu Start vastmaken. In Windows 
10 gaat u (bij gebruik van Chrome) naar Start, vervolgens 
Alle Apps, Open Accessoires en kies voor Knipprogram-
ma. 

Denk er wel aan dat de resolutie niet groot is (onvoldoen-
de voor illustraties bij artikelen) en dat niet alles van web-
sites vrij te gebruiken is. Er kunnen rechten op zitten. [Nr. 
6 februari 2011 en nr. 19, maart 2012].

2.  allefriezen.nl staat op mijn tweede plaats, samen met 
allegroningers.nl. Van Friesland en Groningen zijn de bur-
gerlijke stand aktes, DTB en een groot deel van het bevol-
kingsregister ingevoerd, scans van het document zijn te 
zien en te downloaden. Wat er precies ingevoerd is voor 
Friesland te zien via Zoeken/Uitgebreid zoeken, voor Gro-
ningen Vergrootglas/Uitgebreid zoeken. 

 Op beide sites kunt u zoeken met wildcards (een * in 
plaats van een letter gebruiken). Gevonden resultaten 
kunt u indammen door bij Plaats, Gemeente, Bronnen, Rol 
en/of Periode iets aan te geven.

 [Nr. 4, december 2010 – nr. 24, augustus 2012 – nr. 27, 
november 2012 en nr. 33, mei 2013]. Uiteraard mag op deze 
plaats wiewaswie.nl ook niet ontbreken. Hier staan, voor 
zover ze zijn ingevoerd, gegevens van geheel Nederland. 
Na het geven van uw zoekterm kunt u Collectiegebied, 
Documententype, Organisatie en Rol selecteren. Kijk hier 
ook even bij Nieuws.

3.  Favorieten exporteren is mijn nummer drie. 
 Mijn map Favorieten bevat heel veel (teveel) websites, 

verdeeld over submappen zoals geschiedenis, begraven, 
kaarten en ansichten, Friesland, Groningen, scheepvaart, 
buitenland, zoeksites enzovoort. Om te voorkomen dat ik 
– als mijn PC het opgeeft – al deze links kwijt ben maak ik 
regelmatig van deze koppelingen een back-up. De werk-
wijze zal per browser verschillend zijn, maar is na te zien 
door op google.nl trefwoorden in te tikken zoals ‘exporte-
ren importeren browser’. Regelmatig opschonen is aan te 
bevelen. [Nr. 4, december 2010 en nr. 17, januari 2012]. 

4.  Hier stonden voor mij jaren GenVer en Zoekakten. De laat-
ste is helaas uit de lucht. genver.nl is sinds 10 december 
2013 niet meer aangevuld, maar mogelijk heeft u wat aan 
de Bevolkingsregisters, Waalse Fiches, Landverhuizers of 
Militairen Stamboeken die op deze site staan. genver2.nl  
heeft een andere indeling, maar daar staat dat de laatste 
update 11 oktober 2020 was.  [Nr. 6, februari 2011].

VANALLES 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
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5.  Op delpher.nl kunt u boeken, kranten en tijdschriften 
doorzoeken. Het is ook mogelijk om op deze onderdelen 
van de website apart te zoeken. Wilt u in kranten zien, 
selecteert die dan bij Doorzoek alles. Zoekterm intikken 
en u krijgt de treffers. Een item aanklikken geeft dit, met 
daarin het gezocht woord geel. Dit kunt u weghalen door 
de markeerstift aan te klikken, onder Gevonden in deze 
krant. Uiteraard is ook hier de mogelijkheid tot Uitge-
breid zoeken, het indammen van een periode of selecte-
ren van een (enige) krant(en). Onder Zoekhulp (onder 
zoekscherm) Vraag en antwoord (links op scherm) vindt 
u informatie over het gebruik van wildcards, gegevens 
enz.Leuk om uw stamboom aan te vullen en/of op te fleu-
ren.  Zie ook het artikel Digitaal zoeken in kranten in 
Gens Nostra november 2014, bladzijde 466 en volgend. 
Met zoekvoorbeeld. [Nr. 1, september 2010 – nr. 17, januari 
2012 – nr. 22, juni 2012 – nr. 29, januari 2013 laatste drie als 
kranten.kb en nr. 33, mei 2013].

6. Voor mensen met varende voorouders is mijn gedeelde 
zesde plaats de aangewezen plek om te zoeken. Drie sites 
met oneindig veel gegevens over uw voorvader die aan-
monsterde bij de VOC (6a), hij die de Sont passeerde (6b) 
en de briefschrijver/-schrijfster waarvan de post nooit 
arriveerde (6c). 

6a. De gegevens van 2997 scheepssoldijboeken van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zijn inge-
voerd en digitaal te doorzoeken. 197 boeken uit de 17e 
eeuw en 2800 uit de 18e. Alle (varende) personeelsle-
den van deze maatschappij, die bijna 200 jaar bestond, 
zijn genoteerd, 737.500 records. Hieronder, voor zover 
bekend, 52 vrouwen (aangemonsterd met een mannen-
naam en mannenkleren). Het bestand is te doorzoeken 
op voornaam, achternaam, plaats herkomst, kamer 
(afdeling), schip, periode uitreis, functie en  einde 
dienst verband. U kunt zoeken met wildcards * in 
plaats van één of meer letters.

 Gegeven worden naam en herkomst opvarende, in 
dienst, uitgevaren, beroep enz. De Scan geeft de origi-
nele inschrijving. Nuttig indien iemand aan boord is 

overleden en de erfgenamen nog geld krijgen. Het 
adres is vocopvarenden.nationaalarchief.nl.

 Zie ook mijn artikelen in Gens Nostra over dit onder-
werp. Uit dienst bij de VOC (oktober/november 2011), 
Zij wou gaan varen, hij ging uit varen (maart 2012) en 
VOC-maten Dotingh en Huijsloop (oktober 2012). [Nr. 
13, september 2011 en nr. 22, juni 2012].

6b. De Sound Toll Registers bevatten gegevens over de 
tol die geheven werd op schepen die vanaf 1497 de 
Sont passeerden. De 1,8 miljoen doorvaarten staan 
online op soundtoll.nl. U kunt zoeken via Hier zoeken in 
de Sonttol database. Gegeven worden naam en woon-
plaats schipper, haven vertrek en bestemming, lading, 
tol en datum. [Nr. 11, juli 2011 en nr. 52, december 2014].

6c. Duizenden epistels – door de Engelsen uit gekaapte 
Nederlandse schepen meegenomen – lagen eeuwen-
lang vergeten in een archiefkelder in Engeland. Deze 
duizenden exemplaren uit de 17e en 18e eeuw zijn gedi-
gitaliseerd, zodat u ze kunt u doorzoeken op trefwoor-
den, waarbij u aan kunt geven wat voor soort schrijfsel 
u wilt (brief, testament, slavenlijst enz.) en waarin u de 
zoekperiode kunt aangeven. Het adres is gekaapte-
brieven.nl. [nr. 28, december 2013].

7.  google.nl en books.google.nl delen de 7e plaats. Op beide 
sites kunt u zoeken met de namen tussen aanhalingste-
kens (bijvoorbeeld “onno lijphart”). Bij de eerste site ver-
dient het aanbeveling, indien mogelijk, de gegevens te 
controleren. Noteer ook altijd even het adres en de naam 
van de beheerder van de website. Op books.google staat: 
‘Doorzoek de meest uitgebreide index ter wereld van boe-

ken met volledi-
ge tekst’ waarvan 
u een voorbeeld 
kunt bekijken of 
die u zelfs gratis 
kunt lezen’. Wilt 
u  boeken  gratis 
downloaden, dan 
vinkt u na het 
geven van uw 

http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/
http://www.gekaaptebrieven.nl/
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zoek term via Alle boeken, Gratis eBooks via Google aan. 
Er over lezen kan ook in Gens Nostra. Het artikel Zoeken 
in digit@le boeken verscheen in juli/augustus 2012. [Nr. 34, 
juni 2013].

8. gahetna.nl intikken in de adresbalk geeft u de mogelijk-
heid te zoeken in 117 indexen van uiteenlopende aard. Tik 
in de adresbalk nationaalarchief.nl/onderzoeken en ga 
naar Indexen, een blauw blok in de tweede rij. Aanklikken 
en het zoeken kan beginnen. Tik bij Zoeken uw zoekterm 
en geef Enter. L*phart geeft me 9 treffers, waaronder 
VOC, Hoge Krijgsraden, WIC, Suriname. Intikken van de 
zoekterm Suriname geeft 46 indexen, onder meer slaven-
registers, volkstelling 1921, gereformeerden 1688-1792 
(dopen, lidmaten, trouwen en overlijden). Met behulp van 
deze indexen is het mogelijk heel ver terug te komen. 

 Ook kunt u zoeken op voornaam in combinatie met achter-
naam door het zetten van aanhalingstekens. Dus bijvoor-
beeld “J.A. Keun” en “Cyriacus Hoorn”. [Nr. 7, maart 2011 – 
nr.  11, juli 2011 – nr. 21, mei 2012 – nr. 26, oktober 2012 en 
nr. 36, augustus 2013].

9.  Bent u iemand kwijt, kijk dan eens in Amsterdam op de 
website archief.amsterdam/indexen/persons. Toen rede-
lijk anoniem, nu gemakkelijk te vinden door alle indexen in 
een keer te doorzoeken.

 Ik vond er onder andere een afbeelding van een gedeti-
neerde en enige ontsnapte gevangenen uit 1750, allen uit 
Friesland. U kunt Uitgebreid zoeken, wildcards gebruiken 
en zoek resultaten beperken met Bron, Soort akte, plaats, 
Rol en Periode. Bij Bron kunt u zien wat er gedigitaliseerd 
is en kunt u één of meerdere items selecteren. Het archief 
doet aan scanning on demand, gratis. 

10.  archivesportaleurope.net/home is mijn nummer tien, ze 
heten u Welkom bij het Archieven Portaal Europa. Het is 
een wat uitgebreidere versie van archieven.nl. Het Portaal 
Europa (ook wel APEx genoemd) geeft toegang tot infor-
matie over het archiefmateriaal van verschillende Euro-
pese landen plus info over de archiefinstellingen. U kunt 
zoeken (stand 26 oktober 2020) in 281.569.546 archief-
bestanddeel beschrijvingen en 26.896 personen en enti-

teiten van 1771 archiefinstellingen. In 2015 waren dat resp. 
58.403.600, 18.602 en 870. U kunt zoekopdrachten bewa-
ren. 

 Aanvulling van Robyn Steensma: ‘Er wordt overigens 
actief gezocht naar mogelijkheden om beide portalen in 
elkaar te schuiven’. De site geeft in rood de naam en jaar of 
gebeurtenis, erachter staat jaar/periode. Door met de 
muis boven de rode tekst te staan krijgt u informatie, aan-
klikken geeft nog meer details. [Nr. 9, mei 2011 en 46, juli 
2014].

Het viel niet altijd mee een keus te maken. Ook van andere 
door mij in Columns genoemde sites gebruik ik een groot aan-
tal regelmatig. Ik kreeg ook van lezers nog een aantal web-
sites genoemd die bij hen favoriet zijn. Dit schrijfsel krijgt dus 
nog een vervolg. Heeft u Favorieten? Stuur ze. 

Yolanda Lippens zegt op de website www.yory.nl ‘Leerzame 
artikelen en tips voor stamboomonderzoek’. Ze vertelt hier-
over ‘Door mijn eigen zoektocht ben ik tegen dingen aangelo-
pen waarbij ik de behoefte voelde deze ervaringen te delen. 
En ik had het goed ingeschat, want inmiddels maak ik al veel 
mensen blij met mijn tips en artikelen met achtergrondinfor-
matie. Vooral de vermelding van bronnen wordt erg op prijs 
gesteld, want waar zou je nog meer kunnen zoeken als je vast-
loopt? Heb je wel eens gekeken naar online begraafplaatsen, 
kadasterkaarten, oude telefoongidsen of in Delpher? Deze 
niet-standaard bronnen maken je stamboom niet alleen veel 
rijker, maar kunnen ook nét die vastloper vlot trekken waar je 
al jaren mee bezig bent. Mijn website staat boordevol tips en 
links naar bronnen waardoor je stamboomonderzoek alleen 
nog maar verslavender wordt’. 

Tot slot nog een paar algemene tips:
*  Een pop up op uw website? Sluit deze niet door door op 

het kruisje te klikken, maar doe dat met ctrl F4.
*  Koppel, als u uw pc sluit, ook de externe harde schijf los.
*  Lees bij boeken en websites altijd eerst de inleiding en 

zoekinstructies. Dit voorkomt dubbel werk, ik spreek uit 
ervaring. 

*  Wilt u op de hoogte blijven van van ‘uw’ archief of instel-
ling? Neem dan een gratis abonnement op hun Nieuws-
brief. 

*  Kunt u uw persoon niet vinden? Kijk dan eens op naam van 
vader, moeder of partner. Vergeet hierbij ook niet de 
memories van successie. 

*  Dwaal eens rond op een site. Zo zocht ik op de site van 
Alkmaar en vond daar – een beetje verstopt – heel veel 
getranscribeerde oude lijsten van inwoners.

*  Zoek in een pdf met de toetscombinatie ctrl shift f. U ziet 
dan meteen de zoekresultaten.

http://www.gahetna.nl/
http://www.yory.n/
http://www.yori.nl/
http://www.yori.nl/
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De eerste dokter in de familie
Jan Gooszen en zijn gezin 1832-1897

HANS VAN BATENBURG-GOOSZEN

Sommige beroepen ‘zitten in de familie’. Kinderen groeien op met het beroep 
van hun ouders en nemen later de manier van leven, het werk, het bedrijf of de 
praktijk over. In mijn familie zijn er dokters sinds mijn overgrootvader Jan Goos
zen – voluit Jan Anthonie Hendrik – in 1858 als huisarts begon. In 1897 nam zijn 
jongste zoon Hein – voluit Henricus Gerhard – zijn praktijk over. Dit verhaal gaat 
over deze negentiendeeeuwse dokter en zijn gezin. Mijn voornaamste bron is 
de uitvoerig toegelichte kwartierstaat, die mijn neef Hein (Henricus  Gerhard) 
Scholten heeft samengesteld. Hij is kinderarts in ruste en achterkleinzoon van 
Jan Gooszen12. Een andere belangrijke bron zijn de jeugdherinneringen die onze 
oudoom Anton heeft opgeschreven2

1. De Bloemenkamp in Gorssel in de jaren negentig van de twintigste eeuw.
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Student in Groningen
Jan Gooszen werd in 1832 geboren in Eibergen als derde zoon 
van de dominee. Ook zijn grootvader aan moederskant was 
dominee en zijn vaders vader was vrederechter. Jan was de 
eerste in de familie die zich in de geneeskunde ging verdie-
pen. Hoe dat zo kwam blijft gissen, want hij heeft geen dag-
boek of brieven uit deze tijd nagelaten. Misschien was het de 
vroege dood van zijn oudste broer Andreas waardoor hij op 
het idee kwam dat hij wilde leren hoe je mensen kunt gene-
zen? Toen Andreas stierf was Jan bijna twaalf en stond hij op 
het punt de dorpsschool in Eibergen in te ruilen voor de 
Latijnse school in Ootmarsum3. Daarna, in 1851, vertrok Jan 
naar Groningen om medicijnen te studeren. Zes jaar later 
rondde hij zijn studie af. In die tijd was je verplicht om een 
proefschrift te schrijven voordat je als arts kon afstuderen. 
Dat van Jan ging over cariës – destijds de gebruikelijke aandui-
ding voor alle beenmerg -ontstekingen. Alle beenderen van 
het menselijk ligchaam kunnen door cariës aangetast wor-
den, zo schrijft hij4. Er hoorden veertien stellingen bij. Eén 
ervan trekt vooral mijn aandacht: De lijkopening bij zenuw-
ziekten toont zelden stoffelijke veranderingen aan, maar, het 
besluit dat zij dus ontbreken en de neurosen van eenen 
onstoffelijken aard zijn, is volkomen ongegrond.5 Jan was ken-
nelijk goed op de hoogte van wat er destijds in de medische 
wereld speelde. Het was immers juist in die tijd dat de zorg 
voor psychisch zieken meer aandacht begon te krijgen. Maar 
deze stelling vind ik vooral bijzonder omdat een eeuw later 
een van Jans kleinzonen, die ook medicijnen had gestudeerd, 
zich verder verdiepte in de samenhang tussen stoffelijke en 
psychische aandoeningen. Hij promoveerde in 1951 op een 
onderzoek naar de histaminestofwisseling bij mensen met 
schizofrenie – overigens zonder naar de stelling van zijn opa 
te verwijzen6.
Terug naar de negentiende eeuw. Na zijn afstuderen werkte 
Jan korte tijd in Amsterdam, waar hij aan de universiteit op 30 
januari 1858 een zestiental stellingen verdedigde op het 
gebied van de verloskunde. Zo verkreeg hij ook een graad in 
dat vak. Een grondige kennis van verloskunde zal hem zeker 
goed van pas zijn gekomen in de plattelandspraktijk die hij 
kort daarna begon.

Van Hummelo naar Gorssel

In het voorjaar van 1858 begon Jan als huisarts in Hummelo. Ik 
vermoed dat hij daar een bestaande praktijk waarnam of er 
assisteerde, want hij bleef er maar een jaar. In maart 1859 
 vertrok hij naar Gorssel, waar hij een eigen praktijk begon. 
Gorssel was destijds een klein boerendorp, dat leek op het 
Eibergen van zijn jeugd. Met zo’n 3800 inwoners was Gorssel 
iets kleiner dan Eibergen, maar ook hier lagen de boerderijen 
verspreid in het land. Jan was dus veel onderweg voor zijn 
werk, net als zijn vader destijds voor het zijne. Zo kwam Jan 

ook op de buitenplaatsen in de omgeving en maakte kennis 
met de familie Klinkhamer, die op het buiten De Haar woonde. 
Ze hadden één dochter, de achttienjarige Sara. Jan en Sara 
werden het al spoedig eens en trouwden in de zomer van 1861. 
Sara’s vader liet een groot huis voor hen bouwen aan de rand 
van het dorp, ze noemden het De Bloemenkamp7. Vader 
Sibout Klinkhamer was – net als Jans vader en grootvader – 
predikant van beroep. Maar Sibout had na zestien jaar preken 
in de Zuid-Hollandse gemeente Wijngaarden besloten dat hij 
liever ging rentenieren in de Achterhoek. Om geld hoefde hij 
zich geen zorgen te maken, want hij kwam uit een vermogen-
de Amsterdamse familie. Als rentenier trok Sibout zich overi-
gens niet uit het openbare leven terug. Hij werd lid van de 
Gorsselse gemeenteraad en later ook wethouder8. In 1864 
stierf zijn vrouw en trok hij bij zijn dochter en schoonzoon in 
op De Bloemenkamp. Sara was toen in verwachting van haar 
derde kind. Het werd een jongetje dat ze Sibout noemden.

Een druk huishouden op De Bloemenkamp

In elf jaar tijd kregen Sara en Jan negen kinderen. De oudste 
was een meisje, Anna, vernoemd naar Jans moeder. Daarna 
kwamen drie jongens, eerst Anton, vernoemd naar Jans vader, 
toen Sibout en daarna Justus, vernoemd naar een oom van 
Sara. Na hen kwam in 1867 weer een meisje, Letta, vernoemd 
naar Sara’s moeder. Een jaar later beviel Sara van een jonge-
tje, dat maar enkele dagen leefde. In 1869 kreeg ze weer een 
jongetje, Henricus Gerhard, roepnaam Hendrik; later werd hij 
Hein genoemd. Jan en Sara vernoemden hem naar de man van 
Jans oudste zuster, die zelf geen kinderen had. In december 
1870 beviel Sara van een meisje, dat net als het jongetje vóór 
Hendrik, kort na haar geboorte stierf. Hendrik/Hein zei later 
‘ik zat tussen twee doojen in’9. Die jongensachtig stoere 
opmerking wijst er, denk ik, op dat de herinnering aan de twee 
overleden kleintjes in het gezin levend werd gehouden en dat 

2. Jan Gooszen, 1832-1897.  3. Sara Klinkhamer, 1839-1881.
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Hein compassie had met zijn 
ouders die twee kleine kin-
deren hadden verloren. Ten-
slotte werd in oktober 1872 
het jongste kind geboren, 
een meisje dat Mies werd 
genoemd. Sara was toen 
tweeëndertig en had een 
gezin met zeven kinderen en 
haar inwonende vader om 
voor te zorgen.
Jan had een drukke praktijk 
met een apotheek aan huis. 
Maar hij was een slordige 
boekhouder en Sara moest 
hem er vaak aan herinneren 
rekeningen te schrijven. Zijn 

oudste zoon Anton schreef later: hij was een slecht financier 
en is dat altijd gebleven tot zijn dood toe. Misschien was het 
ook zijn goede hart dat hem ertoe bewoog om mensen die het 
niet breed hadden uitstel of afstel van betaling te geven, 
want Anton schrijft verder: Hij was een goed en rechtschapen 
mensch, het huwelijk was zeer gelukkig en voor zijn kinderen 
had hij alles over. Intussen was het Sara die de drukke huis-
houding bestierde en toezicht hield op de koeienstal en de 
grote moestuin. Gelukkig had ze wel hulp, zo herinnert Anton 
zich: een keukenmeid, een werkmeid en een kindermeisje, een 
vaste knecht die ook in huis woonde, een tuinman tevens voor 
de boerderij en ook dienst doende nu en dan om met mijn 
Vader in de sjees mee te gaan als hij patiënten ging bezoe-
ken.  Hoewel dit naar huidige maatstaven een indrukwekkende 
stoet personeel lijkt, leidden ze bepaald geen luxe leven. 
Anton schrijft: Het eten was eenvoudig, alleen bij feestelijke 
gelegenheden nu en dan warm vleesch, veel hutspot en dikke 
voedzame soep; aan ontbijt en 12 uur alle boterhammen met 
roggebrood, als drank water en melk, ’s avonds 1 kop thee 
zonder suiker, alleen zondags 1 kop koffie ook zonder suiker, 
zelden iets toe voor dessert, nu en dan vruchten.
Grootvader Klinkhamer sprong nogal eens bij als er geld te 
kort was. Ook zorgde hij ervoor dat de kinderen een gouver-
nante kregen omdat het onderwijs op de Gorsselse dorps-
school niet veel voorstelde. Maar ook dat hielp Anton niet 
veel verder. Terugkijkend op zijn jeugd schrijft hij: Ik was wat 
men noemt onhandelbaar, was brutaal en leerde slecht en 
gaf weinig om straf10. In december 1873 besloten Jan en Sara 
hun tienjarige oudste zoon naar kostschool te sturen.

Praktijk in Hattem

Een half jaar later, in de zomer van 1874, verhuisde het gezin 
naar Hattem, waar Jan in dienst van de gemeente kwam 
als  stadsarts. Dat hield in dat hij door de gemeente betaald 
werd voor medische zorg aan de armen en de bewoners van 
het tuchthuis, terwijl hij daarnaast een eigen praktijk had. 
Waarom ondernamen ze deze stap? Was het een poging om 

 onafhankelijker te worden van (schoon)vader Klinkhamer, die 
niet mee verhuisde? Anton schrijft later in zijn herinneringen 
aan Gorssel: Opa legde veel beslag op moeder, zij was zijn 
enige dochter en in feite was hij jaloers op vader11. In ieder 
geval was een belangrijke reden voor de verhuizing dat Jan en 
Sara hoopten in Hattem beter onderwijs te vinden12. In het 
najaar haalden ze Anton dan ook weer naar huis terug, nadat 
hij een jaar op kostschool was geweest.
Jans praktijk in Hattem was kleiner dan die in Gorssel, ze telde 
600 gezinnen. In Gorssel had hij 730 gezinnen onder zijn hoe-
de gehad in een gebied dat 
drie maal zo uitgestrekt was 
als dat van de gemeente 
Hattem13. Ook was er in 
Gorssel geen vroedvrouw 
geweest om te helpen bij de 
bevallingen en in Hattem 
was die er wel. Maar Jan had, 
zoals gezegd, nu ook de zorg 
voor de mensen in de gevan-
genis en in het armenhuis. 
Bovendien moest hij zich als 
stadsarts bezighouden met 
preventieve gezondheids-
zorg. Hij hield lezingen over 
voeding en hygiëne voor de 
Hattemse afdeling van ‘De 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’. Opvallend is dat hij 
verbetering van de hygiëne vooral een taak vond voor vrou-
wen, zo blijkt uit de titel van één van zijn lezingen:  ’Hygieia, 
godin der gezondheid en de vrouw haar priesteresse’14.

Wonen in de voormalige Franse School

Toen ze naar Hattem verhuisden moesten ze hun mooie grote 
huis in Gorssel verlaten. Sara’s vader, die het gefinancierd 
had, verkocht het en kocht voor zichzelf De Kleine Haar, een 
buitenhuis aan de Zutphense weg. Jan en Sara huurden een 
groot oud huis middenin Hattem. Tot kort tevoren had er een 
zg. Franse School in gezeten, een schooltype dat een voorlo-
per was van de HBS (later het VWO). Dat deze opleiding in 
Hattem was opgeheven beloofde natuurlijk weinig goeds voor 
de scholing van de kinderen. Maar er was daardoor wel een 
groot pand te huur. Het huis bestaat nog steeds, het dateert 
uit de vijftiende eeuw. Er is nu een partycentrum gevestigd, 
dat ‘De Franse School’ heet. Anton herinnerde het zich later 
als een waar sprookjeshuis, met 16 kamers, sommige kon 
men zalen noemen, immense zolders en gangen, stalling met 
koetshuis en groote bergplaatsen, een binnenplaats en ach-
terplaats, kelders onder een groot gedeelte van het huis, met 
een dichtgemetselde gang naar de kerk die er dichtbij 
stond15. Achter het huis was een grote tuin, waar ze konijnen 
hielden. Hattem was in die tijd heel klein en landelijk. De kin-
deren speelden vaak buiten de stad, gingen ’s winters schaat-
sen op de sloten en ’s zomers varen in de IJsselkolk.

4. Hendrik Gooszen, ongeveer vijf 
jaar oud.

5. Huisje van de vroedvrouw in 
Hattem, 2018.
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De twee oudste zonen gaan het huis uit

De hoop dat de scholen in Hattem veel beter zouden zijn dan 
in Gorssel vervloog vermoedelijk al snel. Na de lagere school 
was er wel een vervolgopleiding voor jongens, maar er waren 
niet veel gegadigden, nog geen twintigtal. Ze zaten bij elkaar 
in één lokaal met een leraar, die vaak in slaap viel en als hij 
wakker was regelmatig een stevig pak slaag uitdeelde16. Geen 
wonder dus dat Jan en Sara in 1878 besloten om niet alleen 
Anton, maar ook hun tweede zoon Sibout het huis uit te sturen 
voor een opleiding elders.
Anton ging opnieuw naar kostschool, ditmaal om hem klaar 
te stomen voor de opleiding tot adelborst in Den Helder. 
Sibout, die toen pas veertien was, ging zich voorbereiden op 
een militaire loopbaan bij de landmacht. In het najaar van 
1878 stuurt Sara hem een brief, bij een pakket met kleren. Ze 
doet er ook een paar appels in en schrijft: ik hoop dat ze je 
goed zullen smaken. Verder vertelt ze dat het niet goed gaat 
met Opa Klinkhamer, zijn gezondheid gaat hard achteruit. 
Aan het eind van haar brief vraagt Sara om Sibouts verlang-
lijstje voor  Sinterklaas en vertelt dat zijn zus Letta hem zal 
schrijven hoe het met de konijnen gaat17. Sara schrijft ook 
aan haar oudste zoon en haakt in op een eerdere, verloren 
gegane, brief waarin ze hem kennelijk streng heeft toege-
sproken. Nu toont ze zich blij dat hij goed zijn best doet en 
voegt eraan toe ik brom wel altijd, maar ik meen het toch 
steeds goed met jou – een beremoeder moet brommen18. 
Ook de negenjarige Hendrik laat van zich horen. Hij schrijft 
over de tuin, waar de kalebassen heel groot zijn geworden en 
ze de kippenren hebben  gerepareerd. De konijnen komen uit-
voerig ter sprake. Hendrik blijkt een nuchtere waarnemer: 
Het gele konijntje van jou is dood. Vanmorgen lag het bijna 
dood in het hok. Ik dacht dat het sliep en toen heeft Justus 
mij gezegd dat het dood ging. Hij besluit zijn brief met: Mar-
tinus heeft het dode gele konijntje meegenomen, hij wou het 
braden19.
Intussen was Opa Klinkhamer verder achteruit gegaan. Sara 
en Jan haalden hem naar Hattem, waar hij in februari 1879 
overleed. Sara was enig kind en erfde zijn hele vermogen. Ze 

waren daardoor opeens in goede doen en besloten naar 
Deventer te verhuizen, waar Jan een echte stadspraktijk kon 
beginnen.

Wonen aan de IJssel

Jan en Sara kochten een groot huis aan de IJssel, waar zo’n 
twintig jaar tevoren een stuk van de stadsmuur was gesloopt 
om herenhuizen neer te zetten20.
Het bood een prachtig uitzicht over de rivier, maar grensde 
aan de tuin van het Geertruiden Ziekenhuis. Dat zou niet erg 
zijn geweest als het ziekenhuis in die tuin geen barakken voor 
besmettelijk zieken had neergezet. Protest was niet uitgeble-
ven, maar had weinig geholpen. De barakken stonden er nog 
toen Jan en Sara in 1879 hun nieuwe huis betrokken21. Jan 
begon dan ook al snel te pleiten voor de bouw van een nieuw 
ziekenhuis. Hij was in Deventer geen stadsarts, zoals in Hat-
tem, maar hij had wel een stem in het gezondheidsbeleid. Hij 
was namelijk benoemd tot lid van het bestuur van De Verenig-
de Gestichten, de fusie van ziekenhuizen die in 1880 zijn 
beslag kreeg22. Intussen hield hij ook de gezondheid van zijn 
kinderen goed in de gaten. Dat was wel nodig, want het zoon-
tje van de doopsgezinde dominee, die aan de andere kant van 
de ziekenhuistuin woonde, had een besmetting met tyfus 
opgelopen23. De eerste tijd in Deventer stuurde Jan zijn kinde-
ren dan ook dagelijks voor controle naar een collega van 
hem24.
Voor Hendrik was het wennen in de stad. Begin november 
1879 schreef hij wel stoer aan Anton dat hij al veel kennissen 
had en goed de weg wist, maar ook: ik wou voor de aardigheid 
nog wel eens een kijkje in Hattem nemen, het zal er nu wel 
doods wezen, nietwaar? Hij miste zijn grote broer en maakte 
zich zorgen: Hoe bevalt het je nu in het Nieuwe Diep? Ik heb 
gehoord dat er een matroos uit de mast is gevallen van een 
schip dat wegzeilde – vindt je het niet akelig, ik wel. 25 Zijn 
 volgende brief, een paar weken later, is gelukkig opgewekter 
van toon.

Eindelijk een goede school

De wens van Jan en Sara om hun kinderen goed onderwijs te 
geven lijkt nu in vervulling te gaan. In de zomer van 1881 slaagt 
Hendrik voor zijn toelatingsexamen voor het gymnasium.
Op 13 juli meldt hij trots per briefkaart aan zijn oom, Henricus 
Gerhard Braam naar wie hij vernoemd is: Vandaag heb ik mijn 
admissie examen gedaan voor het gymnasium en ben geluk-
kig geslaagd. Wij waren met ons zevenen, waarvan er een is 
afgewezen. Sommigen moeten nog iets nazien, maar ik 
gelukkig niet. Vele groeten van uwen liefhebbende neef Hen-
drik26. Of zijn zusjes ook naar het gymnasium gingen weet ik 
niet, maar het lijkt me niet waarschijnlijk. Destijds was dat 
immers helemaal niet gebruikelijk. Bovendien was Anna toen 
ze er kwamen wonen al zeventien; haar zusje Letta was twee 
jaar jonger. De kleine Mies was toen pas zeven jaar. Over 
broer Justus gaat in de familie het verhaal dat hij niet kon 

6. De Franse School in Hattem, 2018.
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leren en dat zijn vader hem daarom maar naar Indië stuurde. 
Of dat inderdaad zo gegaan is, is onduidelijk.
In elk geval heeft Justus een tijd gewerkt op een tabaks-
plantage in Oost-Java, die eigendom was van de Deventer 
familie Birnie. In 1890 ging hij terug naar Nederland, vermoe-
delijk met verlof. Maar onderweg werd hij ziek en hij stierf aan 
boord van het schip. Zijn moeder heeft dat allemaal niet meer 
meegemaakt. Zij overleed in het najaar van 1881; pas 41 jaar 
oud. Dat moet een vreselijke schok zijn geweest voor Jan en 
de kinderen. Ik vermoed dat Anna heeft geprobeerd om haar 
moeder zo goed mogelijk te vervangen in het huishouden. 
Vanaf het voorjaar van 1883 was dat niet meer nodig, want 
toen trouwde Jan met Amelia Wildschut, de dochter van een 
bevriende dominee; zij was een goede vriendin van Sara. 
Anton schrijft daarover in zijn herinneringen: dit huwelijk was 
ook zeer gelukkig; wij hielden allen van haar.27. Dat mag waar 
zijn28, maar ik denk dat vooral de kinderen die nog thuis woon-
den hun moeder erg misten. Toch had Hendrik vermoedelijk 
wel prettige schooljaren in Deventer. De stad bood veel 
mogelijkheden. In 1871 was er de eerste Nederlandse wieler-
sportvereniging opgericht, de Vélocipèdeclub Immer Weiter. 
Vier jaar later, in 1875, volgde de eerste Nederlandse cricket-
club Utile Dulci (UD). Hendrik werd lid van allebei29. En hij 
bracht het er niet slecht af, zo blijkt uit het verslag van een 
door UD gewonnen cricketwedstrijd in het Deventer Dagblad 
van 20 juli 1887: Vooral heeft Utile Dulci dit te danken aan 
hare batslieden, de heeren H.G. Gooszen en H.A. Ankersmit30. 
Na de zomer van 1887 ging Hendrik in het voetspoor van zijn 
vader medicijnen studeren in Groningen. Daar ontmoette hij 
zijn latere verloofde Tote Land. Zij was het die, samen met 
haar zusje Emmy, Hendrik plagend Hein begon te noemen, dat 
klonk vlot en een beetje ‘volks’31 

Dokter voor de ‘arbeidende stand’
Niet alleen Hendrik, maar ook zijn vader nam enthousiast deel 
aan het Deventer verenigingsleven. Hij zette zich in voor de 
oprichting van een stedelijk muziekcorps en zat in het organi-
satiecomité voor internationale roeiwedstrijden op de IJs-
sel32. Maar ook welzijnscommissies konden op zijn inzet reke-
nen. Zo zat hij in 1881 in een comité voor hulpverlening bij de 
watersnood en in 1890 vormde hij met een aantal stadgeno-
ten een commissie die ...als de omstandigheden het zouden 
vereischen of wenschelijk maken aanstonds kon optreden 
om door het bereiden en tot billijken prijs verkrijgbaar stellen 
van warme spijzen onze mingegoede stadgenooten hulp te 
bieden333.
Hoe het intussen met zijn huisartsenpraktijk ging is niet hele-
maal duidelijk. Zijn zoon Anton was er nogal negatief over en 
schreef ...hij had weinig practijk, schreef heel weinig rekenin-
gen voor de patiënten die nog kwamen...34. Of Anton hier een 
goed beeld geeft weet ik niet. Hij was in die tijd veel op reis 
voor zijn werk bij de marine en verbleef lange tijd in Indië.
Jan was in 1883 aangesteld als arts voor het ziekenfonds voor 
den Arbeidenden stand35. Daardoor had hij in elk geval een 
vast patiëntenbestand, al bracht het misschien niet heel veel 
geld op. Ik denk dat hij een 
zorgzame, toegewijde dok-
ter was, zoals te lezen valt in 
een ingezonden brief in het 
Deventer Dagblad. Aan het 
woord is een arbeider, 
ex-patiënt van Jan, die na 
een ziekbed van acht weken 
weer beter is: Wanneer men 
ziek is, en de zieke geeft 
geen teekenen van verande-
ring, dan is het: zouden wij er 
eens geen tweeden dokter 
bij halen. Dit werd mij dan 
ook aangeraden, doch ik 
was er absoluut tegen. De 
briefschrijver vertelt verder 
dat zijn patroon heel goed 
voor zijn arbeiders zorgt, 
óók als ze ziek zijn. En hij 
stelt vast dat, gesteld dat hij wèl een tweede dokter had inge-
schakeld, die tweede dokter de naam zou hebben gekregen 
dat hij mij weer beter had gemaakt, terwijl dr. Gooszen stank 
in plaats van dank voor zijn onvermoeide zorg zou hebben 
gehad. Hij besluit zijn brief in het vertrouwen dat ieder na het 
lezen van deze regelen in het vervolg beter zijn plicht zal 
betrachten tegenover zijn arbeiders, zoodat de dokter, die 
zoo’n patiënt behandelt, meer succes heeft van zijn werk36.
Toen de maatschappij-kritische ex-patiënt zijn brief naar de 
krant stuurde, was Jan al 64 jaar. Anderhalf jaar later, in 
december 1897, stierf Jan, vermoedelijk nogal plotseling. In 
de overlijdensadvertentie is geen sprake van een ziekbed. 
Zijn zoon Hein was twee jaar tevoren afgestudeerd als arts en 

7. Huis aan de IJssel, Onder de Linden 7, Deventer, 2018.

8. Anton Gooszen, 1863-1954.
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had zich met Tote in Doesburg gevestigd. Toen zijn vader 
stierf kwam hij naar Deventer om diens huisartsenpraktijk 
voort te zetten.

Genealogie37

I.  Jan Anthonie Hendrik Gooszen, geboren Eibergen 31 mei 
1832, arts, overleden Deventer 11 december 1897, trouwt 
(1) Gorssel 11 juli 1861 Sara Klinkhamer, geboren Wijngaar-
den 16 december 1839, overleden Deventer 17 november 
1881, trouwt (2) Arnhem 29 maart 1883 Amelia Maria Wild-
schut, geboren Brummen 26 juli 1840, overleden Deventer 
11 april 1914 (uit dit huwelijk geen kinderen).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Anna Berendina Gezina, geboren Gorssel 9 april 1862, 

overleden Ede 19 mei 1923, trouwt Deventer 21 sep-
tember 1886 Albert Kuijpers, officier van gezondheid 
te Deventer.

2.  Anthonie Jan, volgt IIa.
3.  Sibout Christiaan, volgt IIb.
4. Justus, geboren Gorssel 12 januari 1866, overleden aan 

boord van de ‘Prinses Wilhelmina’ 25 augustus 1890 
(ongehuwd).

5.  Martina Aletta, geboren Gorssel 12 februari 1867, 
overleden Arnhem 4 september 1938, trouwt Deven-
ter 25 oktober 1893 Johan Adriaan van der Does, rech-
ter te Arnhem.

6.  Gerhardus Christiaan, geboren Gorssel 4 september 
1868, overleden Gorssel 14 september 1868.

7.  Henricus Gerhard, volgt IIc.
8.  Maria, geboren Gorssel 26 december 1870, overleden 

Gorssel 27 december 1870.

9. Maria Johanna, geboren Gorssel 17 oktober 1872, over-
leden Doorwerth 28 april 1959 (ongehuwd).

IIa.  Anthonie Jan Gooszen, geboren Gorssel 12 juli 1863, over-
leden Velp 25 juli 1954, marineofficier, trouwt Stompwijk 
11 oktober 1899 Theodora Agatha Maria Antoinette 
 Bakker.

IIb.  Sibout Christiaan Gooszen, geboren Gorssel 2 oktober 
1864, overleden Den Haag 29 november 1948, artillerie-
officier, trouwt Gorinchem 10 oktober 1889 Geertruida 
Suzanna Christina Blokhuis.

IIc.  Henricus Gerhard (roepnaam Hendrik, later: Hein) Goos-
zen, geboren Gorssel 4 augustus 1869, arts, overleden 
Lochem 4 januari 1953, trouwt Groningen 13 mei 1897 
Catharina Elisabeth Land (roepnaam Tote).
Uit dit huwelijk:
1.  Emilie Willemine Adrienne, geboren Deventer 21 april 

1898, overleden Deventer 25 december 1981, lerares 
Nederlands, trouwt Deventer 28 april 1927 Gerard 
Johan Scholten, arts.

2.  Amelia Maria, geboren Deventer 14 maart 1900, ver-
pleegkundige, overleden Apeldoorn 13 november 1993, 
trouwt Deventer 31 maart 1926 Petrus Schermers, 
arts

3.  Sara, geboren Deventer 12 juni 1902, predikante, over-
leden Bennekom 28 januari 1987 (ongehuwd).

4.  Jan Anthonie Hendrik, geboren Deventer 11 januari 
1907, internist, overleden Harfsen (gem. Gorssel) 15 juli 
1983, trouwt in Deventer 25 november 1935 Maria 
Carolina Vonk, bibliothecaresse.

Noten
1 H.G.Scholten, 2003, Kwartierstaat Scholten-Gooszen.
2 Herinneringen van Anton Gooszen (1863-1954), door hem op schrift gesteld in 

1944 (familie-archief Scholten-Gooszen).
3 H. Gooszen, ‘Een domineesgezin in Eibergen, begin 19de eew’, in: Old Ni-js, 

Kroniek van Eibergen, Beltrum en Rekken, 2018, nr. 87, pp. 11-16.
4 J.A.H. Gooszen, ‘Academisch proefschrift over Cariës’, Groningen, 1857, p. 14.
5 Stelling 6 bij J.A.H. Gooszen, ‘Academisch proefschrift over Cariës’, Groningen, 

1857.
6 J.A.H. Gooszen, ‘Onderzoekingen over de Histaminestofwisseling bij 

Schizophrenen’, Utrecht, 1951.
7 H.G.Scholten, 2003, Kwartierstaat Scholten-Gooszen, p. 29.
8 H.G. Scholten, 2003, Kwartierstaat Scholten-Gooszen, pp. 75-76.
9 Herinnering van H.G. Scholten.
10 Herinneringen van Anton Gooszen, 1944.
11 Herinneringen van Anton Gooszen, 1944.
12 H.G. Scholten, Kwartierstaat Scholten-Gooszen, 2003, p. 31; G. Kouwenhoven, 

‘Gemeentegeneesheer Gooszen, een voorbeeldig vader’, in: Heemkunde 
Hattem, 1993, p. 207.

13 Volkstellingen 1869 en 1879.
14 G. Kouwenhoven, ‘Gemeentegeneesheer Gooszen…’, 1993, p. 208.
15 Herinneringen van Anton Gooszen, 1944.
16 Herinneringen van Anton Gooszen, 1944.
17 Brief van Sara aan Sibout, najaar 1878 (familie-archief Scholten-Gooszen).
18 Brief van Sara aan Anton, 31 aug. 1879 (familie-archief Scholten-Gooszen).
19 Brief van Hendrik Gooszen aan zijn broer Anton, 20 september 1878 

(familie-archief Scholten-Gooszen).

20 H. Slechte, ‘Geschiedenis van Deventer’, deel II, 2010, p. 595; C.M. Hogenstijn, 
‘De Deventer ziekenhuizen St.Geertruiden – St.Jozef’, 1991, p. 64.

21 C.M. Hogenstijn, ‘De Deventer ziekenhuizen St.Geertruiden – St.Jozef’, 1991, p. 65.
22 Stadsarchief Deventer: Verslag handelingen vd raad 1879; Verslag B&W 

1879-1881; C.M. Hogenstijn, ‘De Deventer ziekenhuizen St.Geertruiden – St.
Jozef’, 1991, p. 69.

23  C.M. Hogenstijn, ‘De Deventer ziekenhuizen St.Geertruiden – St.Jozef’, 1991, p. 
65.

24  Brief van Hendrik aan Anton, 3 nov. 1879 (Familie-archief Scholten-Gooszen).
25 Brief van Hendrik aan Anton, 3 nov.1879 (Familie-archief Scholten-Gooszen). 
26 Briefkaart aan dr. H.G.Braam, predikant te Didam, 13 juli 1881 (Familie-archief 

Scholten-Gooszen). Dominee Braam was de man van Dina, Jans oudste zuster. 
Hendrik en Dina Braam hadden zelf geen kinderen.

27  Herinneringen van Anton Gooszen, 1944,
28  Hendrik/Hein en zijn vrouw Tote vernoemden later hun tweede dochter niet 

naar Heins eigen moeder, maar naar zijn stiefmoeder Amelia. De eerste 
dochter had de naam van Totes moeder gekregen.

29 H.G. Gooszen, Kwartierstaat Scholten-Gooszen, p. 24.
30 Deventer Dagblad 20 juli 1887, p. 3.
31 Zo werd het later in de familie verteld (herinnering van H.G. Scholten).
32 Deventer Dagblad 12 febr. 1881 p. 4 en 10 dec. 1878, p. 3.
33 De Koerier 19 jan. 1881, p. 1; Deventer Dagblad 22 nov. 1890, p. 3.
34 Herinneringen van Anton Gooszen, 1944.
35 Deventer Dagblad 30 juni 1883, p. 3.
36 Deventer Dagblad 7 juni 1896, p. 3.
37 H.G. Scholten, 2003, Kwartierstaat Scholten-Gooszen, pp. 57-59.



28  –  Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 1

Hoe de heraut 
van de Lage Landen  
kon overleven
Ons land is een van de weinige landen waar soms nog herauten 
optreden, zoals bij koninklijke aangelegenheden. Herauten waren 
in de hoge middeleeuwen belangrijke dienaren van regerende 
(West-Europese) vorsten. In de loop van de geschiedenis veran-
derden de machtsverhoudingen, de wijze waarop werd bestuurd, 
de rol van de elite, de rol van de kerk en de inhoud van tradities. 
En dus ook de positie van de heraut. 
Als wij de rol van de heraut in de Lage Landen willen volgen, doen 
wij dit hier aan de hand van tijdperken: Hoge Middeleeuwen, Late 
Middeleeuwen, de tijd van de Republiek (1581-1795), de tijd van het 
Koninkrijk (negentiende eeuw) en onze Moderne Tijd.

Hoge Middeleeuwen (10001250) 
De Hoge Middeleeuwen kenden een 
openbaar ambtenaar, een onschendbare 
bode die bevelen en besluiten van een 
vorst overbracht: de heraut. Veelal 
afgebeeld in een kostuum met daarop 
afgebeeld de wapens van zijn heer. Bij 
herauten gold een hiërarchie: een zoge-
heten wapen koning had meer aanzien 
dan een wapenheraut en de stagiairs 
van toen heetten persevanten. In 
twaalfde eeuw beleeft de heraut zijn 
riches heures. Hij oefent diplomatieke 
functies uit, brengt maanbrieven over, 
verkondigt vrede, ja ondertekent zelfs 
vredesverdragen, houdt orde bij toer-
nooien en onderzoekt de adellijke 
 rechten van ridders. In deze laatste 
 discipline noteert hij hun wapenschilden 
en hun afstamming. Hun administratie 
die wij kennen als wapenboekjes in 
pocket formaat, is in onze tijd even zeld-

zaam als kostbaar. De vaktaal die zij 
daarbij ontwikkelden, staat bekend als: 
 blazoeneren.

Late Middeleeuwen  
(tot 12701500)
Een voorbeeld uit het herfsttij de middel-
eeuwen vormen de Brabantse Nassau’s. 
Engelbert II van Nassau Vianden (1451-
1504) die namens de Bourgondische 
 vorsten heel groot- Brabant bestuurde. 
Engelbert had nog een eigen heraut in 
dienst, die wij  kennen van diens wapen-
boek uit 1491. Het werd enige jaren gele-
den aangekocht door de Koninklijke 
Bibliotheek. Kennelijk was de tijd van de 
toernooien toen al voorbij want het boek 
bevat louter de getekende wapens van 
 familierelaties van de Nassau’s. Ter ver-
gelijking: de meer bekende heraut Gelre 
(in dienst van de hertog van  Gelre) leefde 
een eeuw eerder.

ROBERT VAN DIJK

1. Heraut Nassau-Vianden, volgens zijn wapen-
boek.
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De periode 15801795,  vanaf 1581 de 
tijd van de Republiek 
Vanaf 1515 had Karel een cruciale impact 
op de vorming van de Nederlanden, ten 
eerste door het gericht onderdrukken 
van het protestantisme ten faveure van 
het katholicisme,  hetgeen uiteindelijk 
escaleerde in de Opstand 1568-1648 en 
die leidde tot het ontstaan van de Neder-
landse Republiek. Ten tweede voerde 
Karel een centraliseringspolitiek door 
die de Nederlanden bestuurlijk-organi-
satorisch losweekte van de Franse en 
Duitse territoria. Weinig te melden over 
herauten. 
Was Engelbert nog een graaf met een 
land, de latere Oranje-Nassau’s werden 
stadhouders, d.i. plaatsvervangers van 
een in 1581 af te zetten vorst; vervolgens 
met twee onderbrekingen, waren zij tot 
1795 dus de hoogste ambtenaar binnen 
de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Voor hen dus geen inhuldi-
ging als vorst, maar wel kon bij begrafe-
nissen stevig met herauten worden 
 uitgepakt, te beginnen in 1584, bij die van 
Willem van Oranje. 

Politieke begrafenisstoeten  tijdens 
de Republiek
De eerste begrafenis na 1581, het 
 startjaar van de Republiek, was al in 
1584 toen Willem (I) van Oranje ter aarde 
werd besteld. Er was in de staten discus-
sie geweest om door het laten meevoe-
ren van het wapen van Holland, Willem 
van Oranje postuum te presenteren als 
graaf van Holland en heer van Utrecht, 
welke waardigheid dan ook meteen zou 
 overgaan op zijn opvolger Maurits. Het 
meevoeren van de wapens van titels en 
heerlijkheden bij een begrafenis had 
immers de betekenis van het overdragen 
daarvan aan een opvolger. 
In de lange begrafenisstoet liepen 
wapenkoning(en) en herauten mee – niet 
in dienst bij de Oranje’s – maar dit waren 
vooraanstaanden uit adel en burgerij, 
door de familie werden gevraagd en het 
een eer vonden deze rol te vervullen. 
De plechtigheid had alle trekken van: wij 
begraven hier onze soevereine vorst, 

maar zover wilden de staten van Holland 
niet gaan. 

Geert H. Janssen, in een web publicatie1 
zegt hierover: Ondanks hun zorgvuldig 
gekoesterde identiteit als republiek, 
kenden de Verenigde Neder landen een 
opvallende traditie van dynastieke 
begrafenisrituelen. Deze plechtigheden 
werden gekenmerkt door een heraldisch 
opgebouwde rouwstoet waarin de kist 
met de overledene vanaf het stadhou-
derlijk hof naar de kerkelijke grafkelder 
werd begeleid. 

De plechtigheid was uitermate heral-
disch door het meevoeren van de 
wapens van vlaggen van alle bezittingen 
(titels) door herauten, maar ook op 
 paarden. De eerste plechtigheid, die 
voor Willem (I) van Oranje, was overigens 
 duidelijk  geïnspireerd op het draaiboek 
voor Karel V. De staten van Holland had-
den hoegenaamd geen ervaring met dit 
soort begrafenissen.

Maurits en volgende 
Oranjestadhouders
Uit deels anonieme gravures waarop de 
hele stoet wordt afgebeeld, blijkt de 
begrafenis van Prins Maurits in 1625 op 
dezelfde manier te zijn verlopen. Ook 
hier een wapenkoning en herauten,  ver-
spreid over de stoet.

De stoet bij de begrafenis van Frederik 
Hendrik (in 1647) en die bij diens zoon, 

2. Wapen Engelbert II van Nassau-Vianden.

3. In de rouwstoet van Willem van Oranje werden, deels op paarden, wapens en banderollen 
 (vlaggen) meegevoerd die de titels (bezittingen) en de kwartieren (afstamming) van de 

 overledene aangaven. Fragment gravure Frans Hogenberg, 1584.

4. Fragmenten tekeningen van begrafenis 
 Frederik Hendrik, (Pieter Nolpe, naar Pieter 

Jansz Post, 1651, Rijks Museum).
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Willem II (in 1650) toont op gravures het-
zelfde beeld. Gedetailleerde gegevens 
zijn bewaard gebleven in een protocol. 
Naast alle wapens en vlaggen door 
 dragers, waaronder ook paarden werd 
het meevoeren van de Prinselijcke Croon 
natuurlijk niet vergeten.

Eveneens was er dezelfde opzet bij de 
begrafenis van stadhouder/koning 
 Willem III, die na een val van zijn paard in 
1702 overlijdt als koning van Engeland. 
Hij ligt begraven in Westminster Abbey. 
Willem IV, de eerste erfelijk stadhouder 
van alle gewesten, geboren 1711, overlijdt 
op Huis ten Bosch in 1751, op 40-jarige 
leeftijd. Ook hij krijgt – hij zou daarmee 
de laatste zijn – de traditionele begrafe-
nis met een stoet, waarin herauten me e-
lopen, met alle mogelijke heraldische 
 vormen.

Anders was het bij stadhouder Willem V. 
Hij overlijdt in Brunswijk (D) en wordt 
pas in 1959 herbegraven te Delft. Het 
draaiboek kon toen in de kast blijven.
Parallel aan wat in Den Haag en Delft 
gebeurde, ontwikkelden de Friese stad-
houders en hun echtgenoten eenzelfde 
funeraire traditie. 

Heraut van de Republiek
Waren er slechts bij begrafenissen van 
de stadhouders herauten ge weest – na 
1751 dus niet meer – toch is er een heraut 
afgebeeld op een gedrukte bundel 
 Placcaten ende Ordonnanties Wellicht is 
dit een allegorie, waarbij de gekostu-
meerde de Republiek moet uitbeelden, 
maar wellicht had de Republiek der 
Zeven Verenigde Provinciën kennelijk 
een (freelance?) heraut. 
Dit zou heel goed hebben kunnen passen 

in het  protocol bij het contact met ande-
re landen. Het wapen van de Republiek 
werd in haar nadagen ook daarom nog 
opgewaardeerd met een koningskroon. 

Het Koninkrijk in de  negentiende 
eeuw
Een nieuwe kans voor herauten bij de 
komst van een echte koning. Ja, zelfs een 
dubbele kans, want Willem I wordt in 
Amsterdam ingehuldigd (als soeverein 
vorst der Nederlanden, 30 maart 1814), 
en vervolgens nog eens in  Brussel (als 
koning der Verenigde Nederlanden, 
21 september 1815). Herauten kregen bij 
de inhuldiging een nieuwe rol. De protes-
tantse koning werd ingehuldigd en niet 
gekroond, want dat zou dan door de paus 
moeten gebeuren.

Koning van wapenen was jhr. Jacob van 
der Lely van Oudewater (1769-1825) die 
in 1815 eerste secretaris werd van de 
HRvA.
Jhr. J. van der Lely van Oudewater  
 (1769-1825) als koning van wapenen, 
aquarel van J.B. Robart. Het wapen op de 
tabberd is het rijkswapen, tevens 
 persoonlijk wapen van de koning.

Een opmerkelijk detail – naar verluidt 
voor de laatste maal toegepast bij het 
inhuldigen van Wilhelmina – was, dat na 
het uitroepen van: de koning is ingehul-

7. Bij het instellen in 1814 van de Hoge Raad 
van Adel (HRvA) krijgt die raad de taak de 

 inhuldigingsceremonie te regelen en geheel in 
stijl kleedt zich bij de inhuldiging van koning 

Willem I, de voorzitter, mr. W.A. baron van 
Spaen la Lecq (1750-1817), als Grootmeester 

van Wapenen van het Koninkrijk Holland, in het 
meest denkbare vol ornaat.

6. Heraut der Zeven Verenigde Provinciën. 
Op zijn mantel de provinciewapens. Gravure 

door Daniël van den Bremden, 1644. Te zien is 
hoe een putto (of is het een kleine kobold?) het 

wapen van de Spaanse vorst stukslaat met 
een tak oranjeappels, dit herinnert aan 1581, 

de akte van verlaatinge.

5. Herautenmantel (achterzijde) met het 
wapen van Frederik Hendrik, ook gebruikt bij 

begrafenissen van latere prinsen van 
 Oranje-Nassau. In 1647 vermoedelijk gemaakt 

door Johan  Pieterszoon Smout.

8. In de begrafenisstoet van Maaike Meu 
(Marie Louise van Hessen-Kassel, de weduwe 

van Johan Willem Friso), liep op 9 april 1796 
mee de Heraut van Staat, Petrus Winck, 

 volgens opdracht blootshoofds maar wel met 
herautsstaf; de wapenmantel voorzien van het 

wapen van Friesland.

9. Koningskroon op wapen Republiek (!)  
Reliëf, Dordrecht.
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digd, de herauten munten strooiden 
onder het publiek, buiten de kerk. 

Maar er werden geen wapens of vlaggen 
meegedragen van de titels van de vorst. 
Enerzijds voerde de koning louter het 
rijkswapen – op een mantel – als per-
soonlijk wapen, en evenmin ging het om 
het overdragen van de titels aan een 
opvolger. Om dit nog eens te verduidelij-
ken gebruiken de Oranjevorsten het 
driemaal ‘enz.’ achter hun naam.

Het was logisch dat – vanaf koning 
 Willem I – bij begrafenissen geen 
 herauten meer werden ingezet. Het ging 
immers niet meer om het overdragen 
van titels en bezittingen aan een opvol-
ger. De herauten worden dus  uitsluitend 
ingezet bij inhuldigingen, waarbij zij 
 oorspronkelijk ook hoorden. 

Willem II
Koning van wapenen bij de inhuldiging 
van Willem II (1840) was mr. R.A. baron 
van Hoëvell van Nijenhuis (1810-1880), 
secretaris en vervolgens voorzitter van 
de HRvA (1841-1852, resp. 1853-1865). Hij 
vervulde deze functie zowel bij de inhul-
diging van Willem II als bij die van Willem 
III (1849). Herauten van wapenen waren 
generaal Van Dam van Isselt, T.B. van 
Lelyveld en Mr. J.J. Nahuys.

Herauten Limburg en Luxemburg
België had zich al in 1830 afgescheiden, 
maar Willem was nog wel hertog van 
Limburg, tot de grondwetswijziging van 
1848, waarmee Limburg gewoon als pro-
vincie van Nederland werd aangeduid. 
Dus was er in 1840 bij de inhuldiging van 
Willem II een heraut van wapenen van 
Limburg nodig. Voor deze vacature werd 
uitgenodigd Ludwig Alexandre van 
Weleveld (1799-1853).

Heraut van Limburg 
Om meer redenen is het wapen dat deze 
heraut voert, bijzonder. Het is het oude 
wapen van het hertogdom  Limburg: op 
een zilver veld een rode dubbelstaartige 
en gekroonde leeuw, getongd en 
geklauwd van goud. Het schild gedekt 
met een hertogenkroon, gevoerd van 

rood.  Precies zoals in 1816 als wapen aan 
de provincie Limburg werd verleend. 
Later, in 1886 werd het huidige provin-
ciewapen verleend dat recht doet aan de 
ontstaansgeschiedenis door het daarin 
opnemen van de wapens van vier oude 
vorstendommen:
1. Valkenburg, 2. Gulik-Kleef-Berg, 
3. Horn en 4. Gelre. 

Heraut van Luxemburg 
Bizar genoeg was er bij de inhuldiging 
ook een heraut van Luxemburg. Deze rol 
werd vervuld door een gepensioneerd 
officier van gezondheid, de heer Houtko-
per, dus niet eens door een Luxemburger. 
Vreemd, omdat de koning uitsluitend op 
persoonlijke titel Groothertog van dat 
land was. Een zelfde misvatting die in 
1867 nog tot een internationale politieke 
kwestie kon leiden. Er bestaat geen 
afbeelding van deze heraut. 

Willem III
Bij de inhuldiging van Willem III (1849) 
waren er herauten; eerste wapen koning 
was de al genoemde mr. R.A. baron van 
Hoëvell van Nijenhuis, voorzitter van de 
HRvA. 

Wilhelmina
Bij de inhuldiging van Wilhelmina (1898) 
gold nog de oude stijl, hoewel de koning 
van wapenen, jhr. D. Rutgers van Rozen-

10. In plaats van zilveren en gouden, zoals in 
Amsterdam, worden in Brussel zuinig genoeg, 

uitsluitend koperen munten gestrooid. Willem I 
kreeg daar meteen de bijnaam: koperen 

koning. 

11. L.A. van Weleveld als heraut van Limburg, 
door J.M. de Bus geschilderd in 1849. De man-

tel is van middeleeuws model, het kanten 
kraagje is uit de gouden eeuw. Het wapenboek 
moet kennelijk iets meedelen over zijn kundig-

heid. Coll. HRvA.

12. Jhr. D. Rutgers van Rozenburg (1843-1929), 
tekening N. Van der Waaij, coll. HRvA.

13. Het huidig wapen van Provincie Limburg 
(27 dec.1886). Tekening Jack Jacobs,1989.
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burg, tevens secretaris van de HRvA, 
geen specifiek herauten- kostuum droeg, 
maar veeleer een hofkostuum, met hoge 
rijlaarzen en geïnspireerd op het 
gala-uniform van een legerofficier.
De koning van wapenen en de herauten 
werden aangewezen door de Hoge Raad 
van Adel.

Juliana
Bij de inhuldiging van Juliana (1948) 
waren er twee koningen van wapenen: 
kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck, 
oud-commandant van de Prinses Irene 
Brigade en jhr. P.J. Six, beiden verzets-
lieden. Herauten van wapenen waren de 
verzetslieden ritmeester G.A. van Bors-
sum Buisman en mr. Th van Lynden van 
Sandenburg. Van de laatste was de 
vader eveneens heraut bij de inhuldiging 

van Wilhelmina. Een modernisering, 
omdat de keuze van de herauten 
vermaat schappelijkt werd; het ging om 
verzetsmensen.

Beatrix
Bij de inhuldiging van Beatrix (30 april 
1980) schrijdt de modernisering van de 
heraut verder: koningen van wapenen 
waren Erik Hazelhoff Roelfzema 
 (soldaat van Oranje) en Liepke Scheep-
stra (verzetsman Twee de Wereldoorlog, 
organisator overval op de Koepelgevan-
genis en het Huis van Bewaring te 
 Arnhem, drager Militaire Willemsorde). 

De herauten waren mevrouw Maria 
Suzanne Willinge-Slichter en Ben 
Ubbink, verzetsmensen. Het nieuwe is: 
de eerste vrouwelijke heraut; de  

 herautsstaven als blijvende factor 
maakten dit optreden toch tot een stuk-
je heraldiek.

WillemAlexander
Ook de inhuldiging van Willem-Alexander 
(30 april 2013) wordt modern aangepakt: 
twee koningen van wapenen en drie 
herauten, waaronder nu twee vrouwen. 
Behalve generaal Van Uhm, iedereen in 
burgerpak, maar wel voorzien van een 
herautsstaf, rode voor de koningen van 
wapenen, generaal Peter van Uhm (de 
oudste) en ruimtevaarder André Kuipers 
(de jongste).  

Tenslotte zij opgemerkt, dat het verschil 
tussen een koning van wapenen (rode 
staf) en een heraut (blauwe staf) in de 
huidige praktijk niet groot is. Bij een 

14. Kostuum koning van wapenen bij inhuldiging Wilhelmina (1898). 15. Oudste koning van wapenen, Erik Hazelhoff 
Roelfzema in jacket, bij inhuldiging Beatrix 

(30 april 1980).

18. Ben Ubbink.17. Maria Suzanne Willinge-Slichter.16. Liepke Scheepstra.
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inhuldiging staan de koningen van wape-
nen aan weerszijden van de troon. 
Als slot van de inhuldigingsplechtigheid 
roept de oudste wapenkoning vanaf die 
plaats: De koning(in) is ingehuldigd. Dit 
wordt vervolgens door de oudste heraut 
bij het uitgaan van de Nieuwe Kerk 
 herhaald.

21. Generaal b.d. Peter N. Uhm, oudste wapen-
koning bij inhuldiging Willem-Alexander 

(t.v.-opname).

23. Ruimtevaarder André Kuipers als 
wapenkoning, staande voor het oude (!) 

 koninkrijkswapen van voor 1907, waarop de 
schildhoudende leeuwen nog aanziend en 

gekroond waren (tv-opname).

22. De blauwe staven werden gevoerd door de herauten: mevrouw drs. Renée Jones-Bos, thans 
 ambassadeur in Moskou, professor Robbert Dijkgraaf en de olympisch kampioene, 

amazone mevrouw Anky van Grunsven.

20. Blauwe staf (herauten).19. Rode staf (wapenkoningen).

Noten
1 Geert. H. Janssen, Dynastieke transfer in de 

Republiek. De politieke en religieuze betekenis 
van de stadhouderlijke begrafenisstoet, z.j. 

2 Memoire van de Ordre die gehouden zal worden 
op de begrafenisse van Sijn Hoogheyt, 1647.
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De wederwaardigheden van 
een Duitse emigrant

De in 2019 aan (Duitsers in) de VOC gewijde bijdragen met daarin de uitnodiging 
om onderzoeksresultaten aan te leveren voor Gens Nostra, ook al zijn die nog 
niet volledig, vormde aansporing om het incomplete verhaal over een heel ver 
familielid te schrijven. Die aansporing kreeg een maand later in nummer 4 van 
Gens Nostra nog extra impuls met de beschrijving van het vertrek en de onder
gang van het schip Rooswijk in 1740 door WillemJan van Grondelle en Els 
 Vermij.

1. De route van het fluitschip de Vis tot aan de Kaap.

F.D. GUNNING
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Dit verhaal gaat over Johann Jörgen Gunningh, zoon van 
Christopher Gunningh en Anna Catharina Osthoff, gedoopt 
Rheda (D) 8 april 17071. Gevatter bij deze doop waren 
Christopher Kissenkrämer, Berend Osthoff en Anna Catharina 
Kleibolte.
Waar deze Christopher Gunningh is geboren weet ik niet, 
maar zijn vader moet een broer zijn geweest van de drie 
broers Gunningh, die zich tussen 1652 en 1662 in Rheda had-
den gevestigd. Dit baseer ik op het gegeven dat leden van de 
al in Rheda woonachtige Gunninghen en van die Gunninghen, 
die een generatie later naar Rheda kwamen, over en weer 
Gevatter waren bij de doop van hun kinderen. Genoemde 
Anna (Encke) Kleibolte was de echtgenote van mijn voorvader 
Christopher Gunningh, de in 1667 te Rheda geboren zoon 
van  Berend – één van de drie die al eerder naar Rheda waren 
gekomen – en Engel Richters. Een dochter van mijn Christop-
her komt aan het slot nog ter sprake.
Rheda (nabij Bielefeld, Westfalen) was destijds een centrum 
van de linnenindustrie. Bij meerdere Gunninghen staat dan 
ook ‘Tuchmacher’ als beroep.

Wat ik te vertellen heb over deze Johann Jörgen Gunningh zou 
tot het bovenstaande beperkt zijn gebleven, als ik niet van 
andere genealogisch/historisch geïnteresseerden, direct of 
indirect, hun bijvangst onder ogen had gekregen. Voor een 
vurig pleidooi om bijvangsten op één of andere manier 
gestructureerd ter beschikking te stellen is dan ook alle 
reden.

De eerste bijvangst vond ik in het boek dat Albert de Lange 
over de theoloog Professor J.H. Gunning had geschreven.2 Hij 
vond in Haarlem, hemelsbreed 250 km verwijderd van Rheda, 
– maar stellig was de afstand te voet aanzienlijk groter – ene 
Jurijan Gunninck. Haarlem was destijds centrum van de zeilin-
dustrie. Het is aannemelijk dat men van daaruit actief op zoek 
ging naar vaklui en die zocht men vooral in Westfalen. Om hen 
aan Haarlem te binden had men in 1631 de Westfaalse Bos 
opgericht. Dat was een door Burgemeesteren Ende regeer-
ders der Stad Haerlem opgericht fonds, opdat niemand der 
Bosgenoten door siekten ofte andere qualen comen te ver-
vallen tot lasten van het gemeene gasthuijs, waardoor den 
dusdanigen wederom in sijn Vaderland comen soude. Zodra 
men trouwde werd het lidmaatschap van de Bos beëindigd, in 
de veronderstelling dat het aangaan van een huwelijk wel 
garantie zou zijn dat de betrokkene zich blijvend zou vestigen. 
Jurijan Gunninck deed dat overigens niet, dat wil zeggen niet 
in Haarlem. Want in 1730 duikt hij op in Den Haag, (bijvangst 2) 
waar hij op 7 mei als Jurge Gunnink trouwt met Margaretha 
van Rijsbergen. Hij is dan soldaat bij de Blauwe Guardes in de 
compagnie van kolonel Wecke.3

Het echtpaar krijgt vier kinderen. Bij hun doop wordt de vader 
afwisselend vermeld als Jurjen Gunnink, Hans Jurjen Gun-

ningh, Jan Jurjen Guimiux en Jurje Gunnink. Twee van de kinde-
ren overlijden al snel.
Moeder Margaretha overlijdt in den Haag op 10 augustus 
1739. Lange tijd hield hier het verhaal op. Waar waren Hans 
Jurjen en z’n twee zonen, Johannes, dan wel Johannes Ferdi-
nandus en Jan, gebleven? Ze staan niet als overledenen in Den 
Haag geregistreerd.

Als bijvangst van mijn zoektocht naar Hans Jurjen en zijn 
zonen vond ik in Twente nog al wat Gunninken, die niet voor-
komen in de genealogie van Klaas Gunnink. Ik vond er steeds 
meer en zo kon ik, met aanvullingen verkregen uit Twentebe-
stand en via Geneanet, een nagenoeg complete stamboom 
samenstellen van deze, uit het grensgebied van Duitsland 
afkomstige familie Gunnink, die eind zeventiende eeuw als 
Ter Gunne naar Twente kwam. Menigeen heb ik met deze bij-
vangst kunnen helpen.
Vele jaren kwam ik niet verder, totdat, mei 2018, Hans Pouw, 
echtgenoot van Joke Gunnink, ineens vraagt of ik Hans Jurgen 
Gunnink, afkomstig uit Reeda, die op 20 april 17404 als sol-
daat in dienst treedt van de VOC, weet te plaatsen. Dat werd 
bijvangst 3.

Wat zou Hans Jurgen hebben kunnen bewegen om deze radi-
cale stap, zo kort na het overlijden van zijn vrouw, te nemen? 
Een hoger inkomen? Kan nauwelijks een motief zijn geweest: 
als soldaat in het Staatse leger verdiende hij ƒ 12-5-0, per 
heremaand (is 42 dagen). Dat is rond ƒ100 per jaar, toch al 
minder dan hij als dagloner had kunnen verdienen (ƒ 165-0-0).5 
Wèl heeft een soldaat een vast inkomen, terwijl een dagloner 
daar niet zeker van kan zijn. En een soldaat mocht beperkt bij-
klussen. Een soldaat bij de VOC bleef steken op ƒ 9-0-0 per 
vier weken. Hooguit 85 cent per vier weken méér, maar zon-
der bijklusfaciliteit.
Was het een wanhoopsdaad? Omineus is dat Hans Jurgen bij 
vertrek geen maandbrief heeft afgegeven. Leefden de twee 
zoontjes dan ook al niet meer? Maar waar zijn zij dan begra-
ven? Niet in Den Haag. Dat zou kunnen betekenen dat Hans 
Jurjen in de korte tijd vóór zijn vertrek naar Indië nog elders 
had gewoond. Of…? Maar dan moet zijn wanhoop wel heel 
groot zijn geweest.

In een maandbrief stond dat meestal drie maandlonen per 
jaar door de kamer in Holland of Zeeland kon worden uit-
betaald aan hetzij de echtgenote, hetzij de kinderen of een 
van de ouders. Aan anderen mocht geen maandbrief worden 
verleend. De maandbrief was op naam gesteld en was niet 
overdraagbaar of verhandelbaar.6

Als rechthebbenden kwamen op grond van deze bepaling der-
halve alleen de twee zoontjes Jan en Johannes (Ferdinandus) 
in aanmerking. Dat zou er op kunnen wijzen dat ze niet meer 
leefden.
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Pouw’s e-mail ging vergezeld van de tekst in bovenstaand 
kader en van een pagina uit het scheepssoldijboek van de 
Schellag, zie afbeelding 2.

De Vis, een door de Kamer Enkhuizen op de VOC-werf aldaar 
in 1733 gebouwd fluitschip, zou volgens deze gegevens op 20 
april 1740 naar Batavia zijn vertrokken. Maar op 6 mei 1740 
lijdt de Vis bij Kaap de Goede Hoop schipbreuk. Kon een schip 
in die tijd in zestien dagen van Den Helder naar Kaapstad 
 zeilen, bovendien wetende dat, gebruik makende van de 
stroom richting, op de heenreis pas laat koers naar Zuid- 
Afrika werd gezet?7 Leek mij hoogst onwaarschijnlijk en mijn 
twijfel groeide nadat ik van het Huygens-KNAW de reisgege-
vens van de Schellach had ontvangen: dàt schip vertrok op 20 
april 1740, vanuit Rammekens8 en arriveerde ruim drie maan-
den later, op 21 juli 1740 aan De Kaap. Drie maanden leek mij 
waarschijnlijker dan zestien dagen, maar zekerheid over de 
vraag of de samensteller van de linker kolom zich had vergist 
toen hij als datum- indiensttreding 20 april 1740 noteerde, had 
ik nog niet, ook niet toen ik in de van Huygens-KNAW ver-
kregen informatie over de Schellag (bovenstaande rechter 
kolom) zag dat dáár als datum van indiensttreding 8 januari 
1740 wordt vermeld.

Maar zover zijn we nog niet: uit de afgebeelde pagina van het 
scheepssoldij boek van de Schellach blijkt dat de Vis op 6 mei 
1740 schipbreuk leed en dat Hans Jurgen Gunnink van Reeda 
Soldaat ao 1740 met de Vis aan Cabo de goede hoop 
gestrand en den 8 Maij aldaar wederom in dienst aangeno-
men [was], evenals soldaat Christopher Kühl uit Mecklenburg. 
Op grond hiervan had ik al aangenomen dat men er van was 
uitgegaan dat de Vis met man en muis was vergaan en dat 

Hans en Christopher twee dagen later alsnog opdoken. Uit 
een later van Willem-Jan van Grondelle verkregen kranten-
knipsel9 bleek echter dat slechts drie leden van de bemanning 
waren omgekomen. Waarom Hans en Christopher dan weder-
om in dienst aangenomen moesten worden is mij niet duide-
lijk. Van Grondelle schreef daarover Bij het vergaan van een 
schip stopte de loonbetaling voor de hele bemanning, omdat 
hun ‘standplaats’ verviel. Maar ook bij aankomst in Batavia 
werd hij ontslagen. Leverde een kazerne een andere 
VOC-dienstverhouding op dan een schip? En had dat dan ook 
financiële consequenties?
In het scheepssoldijboek van de Schellach staat ook, met 
datum 12 september, een afrekening voor Hans Jurgen over 
verstrekte wollen kleding. In september? Het komt mij voor 
dat het in mei koud moet zijn rond Kaapstad. Daarom moet ik 
er van uitgaan dat die verstrekking in mei heeft plaats gehad, 
maar dat de administratieve afhandeling pas kon plaats heb-
ben toen er weer een scheepssoldijboek kon worden aange-
maakt.

De transcriptie luidt:
1740: 12 7ber â  Mans wolle Packen ½ pr  f 2 10  -
  „        „     „   „  wolle kousen  1 pr f  -  13  -
  “        “     “   “  hembden  1 pr  f 2   2  -
  “        “     “   “  schoenen  1 pr  f 2   –   -
  “      19 9ber “  d’ Komp te goed  f 23 19  -
    f 31   4  -

Uit de van Huygens/KNAW verkregen informatie blijkt voorts 
dat de Schellach pas op 11 september 1740 weer uit Kaapstad 
vertrok. Twee maanden werkloos in Kaapstad? Dat kost geld! 
Vanwaar deze vertraging? Een mogelijke verklaring is de 

Uitreisgegevens:
Voornaam opvarende Hans Voornaam opvarende: Hans 
Patroniem opvarende Jurgen Patroniem opvarende: Jurgen 
Achternaam opvarende Gunnink Achternaam opvarende: Gunink 
Herkomst opvarende Reeda Herkomst opvarende: Lippe 
Datum indiensttreding 20-04-1740 Datum indiensttreding: 1740-01-08 
Functie bij indiensttreding Soldaat Functie bij indiensttreding: Soldaat
Uitleg over functie Militair Uitleg over functie: Militair 
Uitgevaren met het schip VIS Uitgevaren met het schip: VIS 
Opgestapt op de kaap op schip Schellag Datum uit dienst: 1745-09-03
Opgestapt op de kaap Ja Waar uit dienst: Azie  
Opgestapt op de kaap namens kamer Amsterdam Reden uit dienst: overleden
Datum uit dienst 1740-11-19 Informatie bij terugreis: bij ING
Waar uit dienst Azie  Schuldbrief: ja
Reden uit dienst: Kamer Amsterdam  Maandbrief: nee
Uitleg over reden einde dienstverband Scannaam NL-HaNA_1.04.02_6102_0070.jpg
Opgestapt aan de Kaap, in dienst van kamer Amsterdam;  
werknemers die op de Kaap in dienst werden genomen zijn in dienst bij de kamer Amsterdam

Bron: Archieven VOC, Nationaal Archief, toegang 1.04.02_12980_scan 0654 (scheepssoldijboeken).
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 toevoeging: During the voyage Kornelis Mol died, Willem 
 Hendriksz. van Roffe succeeded him as master. One of the 
soldiers became seafarer. Was Van Roffe al één van de 
bemanning of moest zijn overkomst worden afgewacht? 
Kwam Jan Sikkes, de onfortuinlijke kapitein van de Vis, dan 
niet eerder in aanmerking?
Ik had deze informatie gevraagd omdat uit de van Pouw ver-
kregen gegevens, waar staat uit dienst: Azië, niet de conclusie 
kon worden getrokken dat dit Batavia betrof. Omdat de 
Schellach op 19 november 1740 in Batavia aankwam kon daar-
over geen twijfel meer bestaan.

Wat zouden de wederwaardigheden van Hans Jurgen in Indië 
zijn geweest? Ik zag dat scheepssoldijboeken daar soms enig 
inzicht in geven. Het bleek dat een alfabetische lijst van opva-
renden een prachtige hulp is, alleen staan zij op eerste voor-
naam gerangschikt. Op het eerste gezicht niet zo praktisch, 
maar als je je dan realiseert hoe vreemd er destijds met voor-
al achternamen werd omgesprongen (zie Guimiux i.p.v. Gun-
ningh) biedt deze aanpak meer kans op succes. Ik moest mij 
door ruim tweehonderd personen met voornaam Hans heen 
werken en vond daarbij, toch min of meer bij toeval, Gunink uit 
Lippe (zie kolom twee hierboven). En daaruit, aangevuld met 
gegevens uit het scheepssoldijboek van de Vis (!?), bleek dat 
Hans Jurjen op 3 september 1745, in Tangerang – een wijk van 
Batavia – was overleden. Einde verhaal, ware het niet dat – 
aangenomen dat ze nog leefden – nog niet was achterhaald 
wat er van de twee zoontjes van Hans Jurgen en Margaretha 
was geworden.

En toen kwam het nummer 4 van Gens Nostra uit met daarin 
de bijdrage van Willem-Jan van Grondelle en Els Vermij over 
de familie Ronzieres en het schip Rooswijk, met daarin de 
passage: Op 8 januari 1740 vertrekken vier schepen van de 
Kamer Amsterdam, waaronder de Rooswijk. Het is extreem 
koud en er steekt een vliegend`e storm op. Drie schepen 
overleven de storm, zij het deels met zware schade. De Roos-

wijk redt het niet. Zij vergaat in de nacht van 9 op 10 januari 
op de Goodwin Sands. De hele bemanning, inclusief Daniël 
Ronzieres, komt daarbij om.
Toevàllig ook op 8 januari 1740 of zou de Vis één van de drie 
zijn geweest die de storm hadden overleefd? Het antwoord 
van Van Grondelle (toch òòk een soort bijvangst, want hij wìst 
dat één van de drie de Vis was) kwam al snel: inderdaad! Het 
was gebruikelijk dat VOC-schepen in vlootverband vertrok-
ken. In de zeventiende eeuw gebeurde dat driemaal per jaar, 
met Kerstmis, de Paasvloot en de september- of kermis-
vloot10.

Van Grondelle zond mij allerlei wetenswaardigheden omtrent 
de VOC en Hans Jurjen, onder andere een groot aantal passa-
ges van overdrukken van Delpher. De pers kan pas op 26 janu-
ari melding maken van het vergaan van de Rooswijk. De 
Amsterdamsche Courant voegt daar nog aan toe dat: Berken-
roode Pieter Scherf beschadigd in Portsmouth binnen was, 
Beukestyn Jan de Boer was doorgezeylt en van de Vis Jan 
Sikkes was geen tyding.

De Oprechte Haerlemsche Courant meldt op 4 februari: Brie-
ven van goederhand van Londen melden, dat in ’t Kanaal in 
goeden staat gepreut waren twee Oostindise Schepen; dat 
men hoopte uyt het gebleven Schip Rooswyk het Zilver, &c. 
te bergen, en dat het ingeloopene Schip Berkenroode zulken 
felle Koude had uytgestaan, dat een gedeelte van ’t Volk hun-
ne Vingers waren dood gevrooren, hebbende het zelve door 
de sterke Vorst geen meester van ’t Schip kunnen wezen.

Af en toe wordt gemeld dat van de Vis nog geen tijding is 
gekomen. Pas op 22 september wordt, in de Amsterdamse 
courant over de Vis gerapporteerd: Aen de Caep was veron
gelukt het schip de Vis Jan Sikkes, de goederen, contanten 
en ’t volk zijn geborgen; ook waren gearriveert Berkenrode 
Pieter Scherf na’ Ceylon. En de Leydsche courant schrijft 23 
september: Amsterdam den 21 september, Aan de voorm. 

2. Fragment uit het scheepssoldijboek.
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Kaap waren gekomen het Schip Everswaard uyt Zeeland, en 
de Schepen Beukefteyn en Berkenroode van hier den 8 Jan. 
laatftleeden uyt Teffel gezeild. Het Schip de Vis, mede aan de 
Kaap gearriveerd, was met stil Weer doch een sterke Stroom 
op de Staart van de Leeuwenberg gestrand, maar het Volk, 
op drie-Man na, nevens al de Equipage en ‘t Zilver geborgen.

Gebruikmaken van de stroomrichting kan dus ook fatale 
gevolgen hebben!

In Details of voyage 3174.4 from Texel staat overigens: The 
VIS was wrecked ‘behind the Waterplaats’ at the Cape on 
06-05-1740. En in een ander bericht van de Leydsche courant 
staat dat het Schip de Vis by de Kaap de Goede Hoop tegen 
de Duyntjes zouw verzeild zyn.

Pas op 11 september1740 vertrekt Hans Jurgen met het schip 
de Schellach uit de Kaap. Hij arriveert op 19 november 1740 in 
Batavia, waar hij die zelfde dag nog uit (VOC-?)-dienst wordt 
ontslagen. Ik had mij afgevraagd of hij wellicht terstond zou 
zijn ingezet bij het neerslaan van de Chinezenopstand. Van 
Grondelle vond het volgende: Gunning werd na aankomst in 
Batavia op 19 november in Batavia op G.Bat te werk gesteld. 
G.Bat was vermoedelijk de naam van een kazerne in Batavia. 
Hij is daar bijna drie jaar (9 maanden 11 dagen, plus 12 maan-
den, plus 12 maanden, plus 2½ maand) in dienst.11 Dan wordt 
hij op 15 november (9b[er]) 1743 overgeplaatst naar Cheribon. 
Daar werkt hij 10 maanden (9½ maand plus ½ maand), waar-
na hij weer terug gaat naar Batavia G.Bat. Na 11½ maand 
plus 3 dagen overlijdt hij sonder testament off iets na te 
laten op Tangerang12

Terzijde: Merkwaardig dat het overlijden van Hans Jurgen ver-
meld staat (op pagina 752) van het scheepssoldijboek van de 
Vis, die al ruim 5 jaar tevoren was vergaan.

Hier zou ik het verhaal over de – waarschijnlijk – eerste Gun-
ningh die vanuit Rheda naar de Republiek is gekomen kunnen 
beëindigen, ware het niet dat het onbevredigend is dat ik niet 
weet wat er van Jan (1735) en Johannes Ferdinandus (1738), 
dan wel Johannes (1731) is geworden.

Ondanks de afwezigheid van een maandbrief en geen overlij-
den in Den Haag ga ik er volledigheidshalve toch van uit dat 
Hans Jurgen stappen heeft ondernomen om z’n zonen een ver-
trouwd onderdak te verschaffen. Heeft hij ze bij familie 
ondergebracht? En waar dan?
De moeder van Hans Jurgen was al in 1729 overleden; zijn 
vader moet elders overleden zijn. Het is niet ondenkbeeldig 
dat hij een beroep heeft gedaan op zijn zuster. Deze optie 
vindt steun in het feit dat in de VOC-eindafrekening niet Rhe-
da als plaats van herkomst wordt genoemd, maar Lippe – 
geen naam van een plaats, maar van een Graafschap. Pogin-
gen om te achterhalen waar die zuster (Christina Margaretha, 
gedoopt 18 juni 1709) woonde zijn op niets uitgelopen.
Andere mogelijkheid is bij familie van zijn vrouw. Probleem is 
dat niet bekend is waar zij is geboren. Dan is vinden een toe-
valstreffer. De enige Margaretha van Rijsbergen, die qua tijd 
in aanmerking kan komen, is op 18 januari 1695 in Breda 
gedoopt als dochter van Dyonisius en Margaretha van Cuijk. 
Meer kan ik over haar niet achterhalen.

3. Uit het scheepssoldijboek van de Vis.
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Op 5 november 1747 trouwde in de Scheveningse kerk Johannes 
Adrianus van Asperen, gedoopt ’s Gravenhage 5 februari 1712, 
zoon van Hendrik en Maria van Asperen met Anna  Margareta 
Gunning, weduwe van Jan Claasse Jaardens die in Mannheim 
zou zijn geboren.13 Ik ken maar één Anna Margaretha Gunningh, 
gedoopt Rheda 18 maart 1699. Zij was een dochter van mijn 
Christopher Gunningh en een tante van Johann Berend 
(Barend) Gunningh, die omstreeks 1750 met zijn oudere broers 
naar Haarlem kwam en via zijn zoon Johannes Hermanus stam-
vader van de Nederlandse Gunningen zou worden.
Als Anna Margaretha vóór 1725 is getrouwd met Jan Claasse 
Jaardens en als dit een Nederlander of een naar Nederland 
verhuisde Duitser was, dan was Anna Margaretha inderdaad 
de eerste uit Rheda afkomstige Gunningh.

Jaardens is niet in Den Haag getrouwd en niet in Den Haag 
overleden. Anna Margaretha, die eveneens niet in Den Haag is 
overleden, moet dus nà zijn overlijden zelfstandig, dan wel 
later door Van Asperens aanzoek, naar Scheveningen zijn ver-
huisd. Als zij Hans Jurjens kinderen in 1739 onderdak heeft 
verschaft is de vraag waar het echtpaar Jaardens-Gunningh 
op dat moment woonde.

WiewasWie levert slechts drie personen met de naam Jaar-
dens op, alle drie in Brabant, twee in het politieregister van 
’s-Hertogenbosch, één, Rijn, als getuige in 1799 bij het huwelijk 
te Rijkevoort van Johannes Peeters Piek en Anna Lambert 
Selten.
Dat vormde aanleiding om informatie te vragen bij het BHIC 
(Brabants Historisch Informatie Centrum). Daar was men zo 
welwillend om met het zoekwoord ~Jaardens (het ~ -teken 
zorgt ervoor dat je ook akten vindt waar vergelijkbare 
namen in voor komen) in hun database te gaan zoeken. Dat 
leverde 5071 resultaten op, die ik allen heb bekeken: toch 
ook een groot aantal echte Jaardens, maar geen enkele Jan 
Claasse.

En zo komt er nu toch wel echt een einde aan de speurtocht, 
een speurtocht die ik kon beginnen dankzij anderen, die, hetzij 
via publicaties, hetzij rechtstreeks, hun bijvangsten naar mij 
doorsluisden, waardoor Hans Jurgen, de eerste mannelijke 
Gunningh die vanuit Rheda de sprong naar Nederland waagde, 
méér kon worden dan één van de velen waarvan alleen hun 
vermelding in het doopregister van de Evangelische Kerk te 
Rheda zou zijn overgebleven. Maar … wie weet?

Noten
1 Informatie, bij brief van 14-09-1983 verkregen van de toenmalige stadsarchiva-

ris van Rheda, Ernst-August Lübbermann.
2 Albert de Lange,’ J.H.Gunning Jr. (1829-1905) Een leven in zelfverlochening’, 

Kampen 1995, blz 42, voetnoot 27. Hij noemt daar ook J.J.’s huwelijk in den Haag. 
Ten onrechte meende De Lange dat Jurjen een broer was van Berend, zoon van 
‘mijn’ Christopher. De van de heer Lübbermann verkregen stamboom 
verschafte opheldering.

3 Informatie, op 6-10-1977 door het Gemeente Archief ’s Gravenhage verstrekt 
aan K.Gunnink, samensteller van de “Genealogie van de familie Gunnin(k)(gh)”. 
Klaas gaf mij deze correspondentie eind jaren 90 met de vraag of ik er iets mee 
kon.

4 NA toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12980, folionummer: 287.
5 Dr H.L. Zwitzer: “De Militie van den Staat, Het leger van de Republiek der 

Verenigde Nederlanden”, blz. 87,88.
  W.J. Zevenboom, “Het Waalse Dragonderregiment de Mattha”, blz 3 en 4.
6 T. van Velzen: “Uitgevaren voor de kamer Zeeland”, blz. 17.

7 Kaartje overgenomen van de website “Open Archieven” inzake Hans Jurjen 
Gunnink.

8 In “Gens Nostra” jaargang 74 (2019), nr 6 staat op blz 374 een afbeelding van het 
schilderij ‘Scheepvaart voor Rammekens’, genomen vanuit oostelijke richting, 
van David Kleijne, Collectie Zeeuws Museum. De omslagfoto is, gezien de 
gelijkenis van de beide kerktorens, waarschijnlijk eveneens bij Rammekens. 
Nu vanuit westelijke richting. Fort Rammekens is het oudste nog bestaande 
zeefort van West-Europa. Het stamt uit 1547.

9 Zie hierna: rapportage in Amsterdamse Courant van 22 september 1740.
10 W.J. van Grondelle en E. Vermij: “Verslag onderzoek bemanning Rooswijk”, blz 

19.
11 Van Grondelle schreef mij dat het boekjaar bij de VOC liep van 1 september  

t/m 31 augustus. Vandaar de ingewikkelde noteringen.
12 E-mail d.d. 25-07-2019 van Willem-Jan van Grondelle.
13 Zie noot 3.

GensDataPro
GensDataPro is het stamboomprogramma van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Perfecte 
registratie en uitmuntende uitvoer van uw stam-
boom en familiegeschiedenis. Alle informatie 
vindt u op www.gensdatapro.nl.
GensDataPro is te bestellen in de webwinkel van 
de NGV op https://ngvledenservice.nlwebshop/
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Adriaan Jakob Hendrikse, mijn overgrootvader, woonde met 
zijn vrouw en de twee oudste kinderen vanaf zijn huwelijk tot 
29 februari 1888 bij zijn schoonmoeder in het molenaarshuis 
te Ouwerkerk (Z). Daarna was hij landbouwer op de boerderij 
‘Klein Frankrijk’ te Goes. Van 1905 tot 1908 exploiteerde hij 
als  eigenaar het hotel-café-restaurant-stalhouderij ‘Huis van 
Nassau’ in Zierikzee. Tenslotte was hij stalhouder in Zierikzee 
en woonde aan de Schuithaven nummer 7 aldaar.

Adriaan Jakob Hendrikse, geboren Kerkwerve 18 april 1864, 
zoon van Dingeman Hendrikse en Johanna Kik, landbouwer, 
logementhouder, overleden Zierikzee 29 mei 1923, trouwt 
Ouwerkerk (Z) 21 mei 1886 Johanna van de Velde, geboren te 
Brouwershaven 3 november 1863, dochter van Johannes van 
de Velde en Tona Vlaander, overleden Zierikzee 28 november 
1942.

Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Tona, geboren Ouwerkerk 2 november 1886, over-

leden ca. 1963 in Kent (Engeland), trouwt Zierikzee 14 april 
1908 Jacob Willem Geluk, geboren Haamstede 15 mei 
1884, tuinder, overleden circa 1965 in Kent (Engeland), 
zoon van Hendrik Anthonij Geluk en Johanna Smallegange.

2.  Tona Dingena, geboren Ouwerkerk 7 februari 1888, over-
leden Zierikzee 27 oktober 1960, trouwt Zierikzee 12 juli 
1907 Marinus Johannis der Weduwen, geboren Kerkwerve 
6 augustus 1875, landbouwer op de “Oosthoeve” te Kerk-
werve, overleden Schuddebeurs (gemeente Noordgouwe) 
25 januari 1943, zoon van Joost der Weduwen en Maatje 
Boogerd.

3.  Dingeman, geboren Goes 27 februari 1889, overleden 
Goes 30 juli 1889.

4.  Johannes, geboren Goes 27 februari 1889, stalhouder en 

PORTRET RINUS VAN LANGERAAD

Familie Hendrikse – van de Velde

1. Het echtpaar Hendrikse – van de Velde op oudere leeftijd.
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paardenhandelaar te Zierikzee, overleden Zierikzee 19 
december 1962, trouwt Zierikzee 11 augustus 1920 Catha-
rina Johanna Gloude, geboren Zierikzee 7 september 
1884, overleden Zierikzee 19 maart 1960, dochter van Jan 
Gloude en Dirkje Enzlin.

5.  Anna Pieternella, geboren Goes 5-8-1890, overleden 
Zevenaar 5-2-1989, trouwt Zierikzee 28 augustus 1917 
Willem Heinrich Theodor Barij*), geboren Dokkum 5 
december 1887, dierenarts te Zevenaar, overleden Zeven-
aar 24 januari 1975, zoon van Hubert Barij en Caroline Flo-
rentine Becker.

6.  Diena Klaasje, geboren Goes 30-3-1892, overleden 
Enschede 15 mei 1968, trouwt Zierikzee 22 juni 1915 
 Diederik Koiter, geboren Baflo 27-3-1890, dierenarts in 
Ned. Indië en Bilthoven, overleden Enschede 9 mei 1973, 
zoon van Rykel Warner Koiter en Hilje Straat.

*)  De achternaam Barij wordt in de meeste gevallen geschreven als Bary. Dit 
komt o.a. doordat bij de naturalisatie in de negentiende eeuw van deze, van 
oorsprong Duitse, familie beide schrijfwijzen zijn gehanteerd.

2. Het gezin Hendrikse – van de 
Velde ca. 1893 in Goes. 
V.l.n.r.: Anna Pieternella, Johanna 
(in Schouwse klederdracht), 
Johanna Tona, Johannes, Adriaan 
Jakob, Tona Dingena. Op de 
voorgrond Diena Klaasje.

3. Boerderij ‘Klein Frankrijk’ te Goes.

4. Foto uit 1905 van hotel-café-restaurant-stalhouderij ‘Huis van Nassau’ 
te Zierikzee. Johanna Tona en Tona Dingena Hendrikse hangen uit het 
bovenraam.
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Het Hof van Holland in Noordwijk

De geschiedenis van het Hof van Holland in de Voorstraat van Noordwijk is uit
voerig beschreven in het recente boek van Miep Smitsloode Graaff. In dit boek 
wordt vermeld dat de naam Hof van Holland afkomstig is van een herberg even 
verderop in de Voorstraat. Het boek focust echter op de Voorstraat 79 waar het 
huidige Hof van Holland ligt. Toch is het historisch interessant de naam Hof van 
Holland en de oprichter te onderzoeken. Dit is des te meer van belang daar de 
oprichter van het Hof van Holland een uitgebreide documentatie heeft nagela
ten. Dit onderzoek is gezien mijn naam interessanter daar de oorspronkelijke 
naam van de oprichter van Hoogteijlingen was.

LAURENS HOOGTEIJLING

1. Fragment van een kaart van de abdij van Leeuwenhorst uit 1635.
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Op 16 maart 1681 komen we voor de eerst in een akte in 
Noordwijk de vermelding Hof van Holland tegen.4 Als Leen-
dert van Teijlingen een lening van 1800 gulden aangaat wordt 
tot zekerheid gesteld: een huijsinge, stallinge, erve ende wer-
ve genaemt het Hof van Hollandt, staande aan de Voorstraat. 
Het huis is dan belend aan het noordoosten door Jan Corne-
lisz van der Does en in het zuidwesten aan de erven van Gerrit 
Jansz van Sonnevelt, strekkende voor van de Voorstraat tot 
achter aan de Doel of Agterweg. Dit perceel zal later Voor-
straat 69 worden.

Als we zoeken naar een koopakte voor dit huis dan vinden we 
op 25 november 1676 dat de voogd van de kinderen van Anna 
van Dorp verkoopt aan Leendert van Teijlingen, wonende 
alhier: een huis en erve aan de Voorstraat tegenover de kerk, 
strekkende tot aan de achterweg met een vrije eigen poort of 
gang daar nevens. Belend ten NO de koper zelf en aan de 
andere zijde de erfgenamen van Gerrit Jansz. van Sonnevelt. 
Koopsom fl. 400,-.5 Dit moet dus een woning zijn naast het 
huis dat Leendert al bezit. Een jaar eerder, 2 februari 1675, 
lezen we dat: deurwaarder van de gemene Landsmiddelen 
verkoopt een huis en erve aan de Voorstraat. Belend ten O en 
ZO Leendert van Teijlingen, ..... na opbod en afslag wordt het 
perceel voor de som van fl. 210,- toegewezen aan Nicolaes 
van Dongen, die verklaarde deze koop te hebben gedaan 
namens Leendert van Teijlingen.6 Dit is dus ook een pand 
naast dat van Leendert van Teijlingen. Hij heeft dus de twee 
kleinere panden naast zijn eigen woning gekocht. 
Bij de koop wordt vermeld: De eerste partije sijnde het groo-
te huijs is hem aengecoomen bij erffenisse van Corns. Leen-
dertsz van Teijlingen, bij acte van scheijdinge gepasseert 
voor Arent van Delvendiep notaris op den 16.9.16737. We zul-

len later zien dat zijn vader omstreeks 
1670 is overleden en hij erft dus het gro-
te huis. De drie huizen voegt hij samen 
tot een groot huis dat hij als herberg 
inricht en dat dus de naam ‘Hof van Hol-
land’ krijgt.

Wetende dat zijn vader het huis moet 
hebben gekocht, is de koopakte gemak-
kelijk gevonden.8 Op 21 april 1667 ver-
kopen Mr Gerrit Hartsvelt chirurgijn en 
Leendert Jansz Breeckhout aan Corne-
lis Leendertsz van Teijlingen, wonende 
te Voorschoten: een hechte, wel door-
timmerde huijsinghe ende erve met 
tuijn, wagenhuijs ende schuijr, gelegen 
aan de Voorstraat en strekkende tot de 
Doel of Achterweg. Hij betaalt 1700 gul-
den contant en een custingbrief ter 
waarde van 1700 gulden. Op dezelfde 

datum wordt een hypotheek op het gekochte opgemaakt 
waarbij zijn zoon Leendert van Teylingen borg is.9 In de kant-
lijn staat dat de hypotheek wordt afgelost op 25 maart 1688. 
Zij woonden dus in Voorschoten.

Wie zijn deze Leendert van Teijlingen en zijn vader Cornelis 
van Teijlingen?
Nog iets verder terug in de tijd is er een interessante akte in 
Voorschoten.10 Op 28 oktober 1657 is er een versoucke van 
Leendert Cornelisz van Teijlingen wonende binnen der heerli-
cheijt Voorschoten om vrijstelling van een belasting omdat hij 
een welgeboren man zou zijn. Hij voert hiervoor de status van 
zijn vader en grootvader aan. Deze worden met name 
genoemd Leendert Gerritsz ende Cornelis Leendertsz van 
Teijlingen gewesene gebuijren van Voorhout sijnde de groot-
vader ende vader vande requirant.

Dit bijzondere document vertelt ons over drie generaties van 
Teijlingen die gewoond hebben in Voorhout, dan in Voorscho-
ten en daarna in Noordwijk. Verder terug vinden we in het 
hoofdgeld van Voorhout van 1623 ingeschreven een familie 
Leendert Gerritsz van Teijlingen weduwenaer, met Corn[elis], 
Gerrit, ende Adriaentgen sijn kinderen, 4 hoofden.11

2. Akte met verzoek om vrijstelling van belasting.
Transcriptie: Op huijden den 28 october 1657 .... versoucke van Leendert Cornelisz van Teijlingen 
wonende binnen der heerlicheijt Voorschoten soo waer is dat sij deposantie hooge kennisse 
hebben gehadt aen eenen Leendert Gerritsz ende Cornelis Leendertsz van Teijlingen gewesene 
gebuijren van Voorhout sijnde de grootvader ende vader vande requirant dat mede de selvige 
diversche jaren als welgeboren mannen metten Balliu van Noortwijckerhout, Lis, Hillegom ende 
Voorhout de justitie hebben helpen administreren. Het was gebruikelijk dat als tegenprestatie 
deze, welgeboren mannen altijt vrij ende exempt sijn vanden voors. schotponden ofte riemtaelen 
mitsgaders heemgelt off sij in bedieninge sijn ofte nieten.

3. Inschrijving in het kohier van het hoofdgeld : Leendert van Teijlingen.
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In het morgenboek van Voorhout van 1612 tekent een Leen-
dert Gerrits als ambachtsbewaarder met een merk, een soort 
hooivork.12

Dezelfde (voor)naam heeft de ambachtsbewaarder van Voor-
hout in 1621 als deze de rekeningen tekent met Leendert Ger-
rits van Hoochteijlingen, Toesiende ambachtsbewaarder.13 
Hij kon niet schrijven en tekende met een merk, een soort 
hooivork.
Zoals te zien is zijn de merktekens hetzelfde en Leendert 
Gerritsz gebruikt in 1621 dus de naam van Hoogteijllingen. 
Deze naam komt in Voorhout vaker voor en is afkomstig van 
de oude hofstede gelegen midden tussen Voorhout en 
Sassen heim. Deze hofstede is zeer oud en wordt reeds in een 
charter van 1460 genoemd.14

We komen de naam Leendert Gerritsz ook tegen op kaarten 
van de abdij van Leeuwenhorst uit 1635. Op verschillende per-
celen grond vlakbij de boerderij Hoogteijlingen wordt Leen-
dert Gerritsz als gebruiker genoemd. De ligging naast de 
boerderij Hoogteijlingen verklaart dan ook zijn achternaam.15

De afstamming van deze Leendert Gerritsz (omstreeks 1580 
geboren) van de andere Hoogteijling families is niet eenduidig 
bekend. Een verband echter met de ambachtbewaarder van 
Voorhout in 1564 en 1566, Bartholmees Jansz Hoochteij-

lingen, lijkt zeer waarschijnlijk. Deze familie is rooms-katho-
liek gebleven en het is bijzonder dat Leendert Gerritsz als 
katholiek een openbaar ambt als ambachtsbewaarder vervul-
de. Hoewel wettelijk niet toegestaan werd dit in Voorhout 
niet strikt gevolgd, simpel omdat er onvoldoende gekwalifi-
ceerde protestanten waren.
Leendert Gerritsz woonde dus in Voorhout en zijn zoon Cor-
nelis Leendertsz gaat omstreeks 1630 naar Voorschoten 
evenals sommige van zijn broers en zussen. Als hij een stuk 
land in Voorhout verkoopt wordt de familienaam Hoogteijlin-
gen gebruikt. Op 3 juni 1634: Wij, Ysaack van den Berch, 
schout, Pieter Cornelis Adriaensz en Jan Gerritsz Schoemae-
cker, schepenen in den ambachte van Voorhout, oirconden 
ende kennen dat voor ons gecomen ende verschenen es Cor-
nelis Lenertsz van Hoochteylingen, wonende tot Voorschoten 
verkoopt ....16

Cornelis Leendertsz van (Hoog)Teijlingen was in de jaren 
1628, 1630, evenals zijn vader enige jaren eerder, ambachts-
bewaarder van Voorhout. In 1655 vraagt Cornelis Leendertsz 
van Teijlingen als hij in Voorschoten woont, om het ambt van 
bequaam graeffmaker bekleet te werden, waartoe hem op 16 
december 1655 toestemming gegeven wordt.17

Waarschijnlijk ging Leendert met zijn vader, Cornelis Lenertsz 
van Hoochteylingen, mee omstreeks 1630 naar Voorschoten. 
Hijzelf was toen nog een kleine jongen, ongeveer vijf jaar oud. 
Hij had ook een zusje, Trijntje. Alleen deze twee kinderen zijn 
bekend en vermoedelijk was hun moeder (die we niet kennen) 
overleden. Zij groeiden op in Voorschoten en op 10 januari 
1649 deed Leendert Cornelisz aangifte in Wassenaar van het 
huwelijk van sijne suster Trijntgen Corn[elis] van Hoochteijlin-
gen. Het was hartje winter en het sneeuwde. Zo’n afstand was 
voor zijn zus echt teveel en als goede broer nam hij zijn ver-
antwoordelijkheid en liep voor haar naar Wassenaar. Hij 
tekende de aangifte met de naam van Hoochteijlingen.18

Op 12 januari 1656 gaf Cornelis Leenderts van Hoochteilinge 
oud omtrent 59 jaren ..wonende Voorschoten een verklaring 
af. Hij tekende met Cornelis Leendersz van Teijlingen.19 Dit is 
wel het duidelijkste document dat laat zien dat de familie-
naam Hoogteijlingen en van Teijlingen tegelijk worden gebruikt.
Rond 1670 moet Cornelis overleden zijn want op 6 september 
1670 verzoekt: Jan Willem van der Kop wonende binnen de 
dorpe van Voorschoten hoe dat vermits het overlijden van 
[zaliger] Cornelis Leenderts van Teijlingen, gewesene graef-
maecker van u edelheijts heerlicheijt van Voorschoten, 
dezelfs ampt is comen te vaceren. Ende hoe hij suppliant seer 
gaerne ware begunstigt.20 Pas in 1682 zien we een transport-
akte van het huis van Cornelis Leendertsz van Teijlingen door 
zijn erfgenamen.21 Dit huis is belend: ten westen de gemene 
Buijrsteegh streckende voors van de voors[] straet aff tot 
aegter aenden Heerwegh. Dit huis is nu midden in het dorp, 
Voorstraat 26 op de hoek met de Tramstraat.
Na zijn zus geholpen te hebben met de huwelijksaangifte 
trouwt hijzelf drie jaar later in Voorschoten: 23 april 1652, 
Lenert Cornelisz van Hoochteylingen, j.m. won. Voorschoten 
trouwt Geertgen Jans van Rietbrouck j.d. mede won. aldaer na 

5. Merk van Leenert Gerretsz van Hoogteijlingens.

4. Handtekening Ambachtrekeningen.
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afkondigingen op 7, 14 en 21 april 1652. Ook hier zien we dat zijn 
volledige familienaam van Hoogteijlingen is. Later in zijn testa-
ment wordt Jannetje als enig kind uit dit huwelijk vermeld.22 Bij 
de nalatenschap (in 1665) van haar moeder blijkt dat Jannetje 
geboren moet zijn op 18 februari 165323: Op den XIIe decemb[] 
1665 compareerden … Leendert Cornelisz van Teijlingen ten 
wijle gehad hebbende Geertge Jans van Rietbrouck ter eenre, 
mitsgaders Sijmon Jans van Rietbrouck oom ende Cornelis 
Nedam behuwde oom ende gestelde voogden over Jannetge 
Leendertsdr van Teijlinge out den XVIIIe feb taecoms dertien 
jaren, naargelaten dochter van voorn. Geertge Jans gewonene 
bijde voorn. Leendert van Teijlinge ter andere sijde ...
Leendert bouwt een welvarend bestaan op in Voorschoten, en 
hij gaat de meer deftige naam ‘van Teijlingen’ gebruiken. We 
zagen hiervoor al dat Leendert als welgeboren man 
beschouwd wilde worden.
Leendert heeft in Voorschoten een herberg de Vergulde 
Leeuw , het pand is nu Voorstraat nummer 8. Op 22 maart 
1659 vraagt Leendert Cornelis vanTeylingen toestemming om 
twee lindebomen te mogen planten voor zijn herberg. Zoals 
we weten zijn sommige lindebomen in de Voorstraat zeer oud, 
en dat de huidige lindebomen door deze Leendert geplant 
zijn, is niet onmogelijk. De brief luidt: Aen den Hooch Edelen 
welgebooren Heer Arent Baner heer van Wassenaer, van 
Duvenvooirden, heere van Duvenvooirden, Voorschoten, 

Offem etc. Geeft reverentelijk te kennen, Leendert Cornelis 
van Teijlingen, herbergier in de V[er]gulde Leeu binnen den 
dorpen ende vrije heerlicheijt van Voorschoten. Hoe dat hij 
suppliant van meeninge ende seer wel genegen is om voor 
sijn huysinge en de herberge te planten twee wassende linde-
boomen, ter wijten van omtrent ses a sevendalve roede voe-
ten, uyt de voorgevel van[der] selve huysinge. Mits dat hij 
suppliant daer en tegens souden affbreecken de stoup voor 
aen[de] voorn[oemde] huysinge om alsoo een bequaem voet 
ofte ganghpadt te leggen binnen de selve boomen tot meer-
der dienst ende gerijff, voor de geene de welcken aldaer te 
voet soude coomen te passeeren. Ende alsoo ‘t selve niet en 
v[er]mach te geschieden sonder u hooch Edelheijts consent. 
Soo is ‘t dat hij suppliant hem selve is addresseerende aen u 
hooch Edelheijt. Deemoedich v[er]souckende dat u hooch 
Edelheijt hem suppliant tot het planten van soodanige twee 
wassende lindeboomen gelieve te admitteeren. etc.24

In de marge op hetzelfde papier is een antwoord geschreven:
Wij Arent Baner heer van Wassenaer van Duvenvoirde, heer 
van Duvenvoorde, Voorschoten, Offem etc. disponerent op t’ 
nevenstaende v[er]souck hebben den suppliant geconsen-
teert gelijck wij doen bij dese dat hij voor sijn huysinge ende 
herberge binnen onser dorpe ende vrije heerlicheijt van Voor-
schoten op de Voorwech ter plaatse ende op sodanige 
rooyinge als hem bij onsen schout ende ambachtsbewaar-

6. Verklaring van Cornelis Leenderts van Hoochteilinge op 12 januari 1656.
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ders sal werde gelast, sal planten twee bequame wassende 
lindeboomen, mits dat hij de stoup voor ende tegen de 
voors[ijde] sijne huysinge staande, sal wechbreken ende noyt 
eenige andere stoupinge ofte leunings maken off in plaatse 
stellen. Oock dat hij deselve boomen soo lange sal moeten 
laten staan ende niet langer als het ons gelieven sal. In sulc-
ker vougen dat den eygendom ende vrije dispositie over 
deselve boomen, selfs int snoiyen ende hacken aan ons als 
heer van Voorschoten sal moeten blijvkaatsen. Aldus gedaan 
op onsen huyse van Duvenvoirde ende dese door onsen 
secretaris doen teyckenen op den 22ste Martij 1600 negen-
envijftich. Ter ordonantie vande welgemelte Hooch Ed. Heer, 
bij mij secrets. F. van Slingelshouck 1659.

Op 26 november 1660 staat hij in een voogdij akte.25 In 1663 
werden de maten waarmee de drankjes in de herberg werden 
uitgeschonken gecontroleerd, zoals gebruikelijk in die tijd. Zo 
ook in de Vergulde Leeuw, Leendert van Tijlingen heeft dan 20 
tinnen en 19 aarden kannen in voorraad alsmede een houten 
maat.
Hij hertrouwt pas na dertien jaar en zijn tweede huwelijk is 
geregistreerd op: 24 november 1665 Leendert Cornelis van 
Teylingen weduwenaer van Gertge Jans van Rietbrouck, 
wonen de Voorschoten en Annetge Jacobsz van der Marck 
wonende Valckenburch. Zij ging op 7 november 1665 in onder-
trouw begeleid door haar vader Jacob Jacobsz van der Marck. 
We weten niet waarom Leendert zijn zo succesvolle zaak in 
Voorschoten verliet en een nieuwe zaak in Noordwijk begon. 
Zoals hierboven besproken kocht zijn vader het grote pand in 
de Voorstraat van Noordwijk al in 1667. Wat er die jaren met 
dit pand gedaan werd is niet duidelijk. Waarschijnlijk zal hij 
kort nadat zijn vader in 1670 is overleden naar Noordwijk 
getrokken zijn , want in 1672 staat hij in Noordwijk op de lijst 
van Weerbare mannen met als wapen een roer, wonende in het 
quartier Voorstraat. Leendert van Teijlingen is dan sersjeant.26 
Een jaar later, 1673, wordt hij in het kohier van het familiegeld 
van Noordwijk ingeschreven als herbergier met het bedrag 
van één stuiver.27

Omstreeks 1675 blijkt dat Leendert van Teijlingen volgens de 
brandgeweerlijsten van Noordwijk (aanpassingen 1675) als 
brandbestrijdingsmiddelen twee emmers met een ladder van 
XX (twintig) sporten had.28 Hij woont nu dus in Noordwijk en 
is druk bezig de drie panden in de Voorstraat op te knappen. 
Hij komt daarbij in botsing met de buurman. In een geding (16 
juni 1677) met eiser Dirk van Zonneveld, en verweerder Leen-
dert van Teijlingen, wordt gesteld dat in een overeenkomst 
gedateerd 27 november 1555, uitdrukkelijk vermeld staat dat 
een breedte van drie voet voor het huis, nu bewoont door 
Leendert van Teijlingen, niet betimmerd mag worden.29 We 
zien dat verbouwingsproblemen niet nieuw zijn. Ook over de 
uitgang aan de achterweg is onenigheid: Cornelis Pietersz de 
Graeff en Joris Pietersz vander Boon beide wonend te Noord-
wijk leggen een verklaring af op verzoek van Leendert van 
Teijlingen. De poort ofwel de in- en uitgang van de tuin aan de 
achterweg heeft aan Ary Cornelis Correl toebehoord en is nu 

van Evert Dircxssz van Vollenhoven. De laatste Evert heeft de 
poort verplaatst ten nadele van Leendert van Teijlingen.30

In 1681 in het kohier van de zoutbelasting staat Leendert van 
Teijlingen ingeschreven in Noordwijk, als een heel capitalist, 
en met beroep tapper. Zijn gezin bestaat dan uit hemzelf, zijn 
vrouw, drie kinderen ouder dan 10 jaar en twee kinderen jonger 
dan 10 jaar, totaal zeven personen.31 Zijn vrouw moet kort 
daarna zijn overleden en Leendert hertrouwt al snel omdat hij 
vijf kinderen te verzorgen heeft naast zijn werk in de herberg. 
Op 5 oktober 1682 trouwt hij voor de derde keer en dit wordt 
ingeschreven in het (rooms-katholiek) huwelijksregister: 
Leendert Cornelisse met Maartie Jacobs. Het parochianen-
boek (1678-1686) vermeldt ook zijn gezin: nr 67 Leendert van 
Teylingen, Mary, Jans, Cornelis, Anna Margariet, Martinus. 
Jans is zijn dochter Jannetje uit het eerste huwelijk. Het is 
onduidelijk waarom de oudste zoon Jacobus er niet bij staat. 
De andere drie kinderen zijn uit zijn tweede huwelijk. Dit paro-
chianenboek wordt in 1686 bijgewerkt, waarna er staat: nr 20, 
Leendert van Teylingen; Marijtge Vx, Anna Margriet, Cornelis. 
Jannetje is dus het huis uit evenals Jacobus en Martinus.
In 1684 verkoopt Leendert per openbare verkoping een stuk 
land genaamd de Claverenberg in Voorhout. Land dat hij waar-
schijnlijk van zijn vader erfde.32

 ... Noch begeert Leendert van Teylingen cum socijs volgens 
de vs generaele als particuliere voorwaerde te v[er]coopen 
een partije wey off hoylandt groot omtrent vijff hondt genae-
mt Claverenberg gelegen inden ambachte van Voorhout 
jegenwoordig belent ten zuitoosten de schousloot van[de] 
Roode moolen polder, ten zuytwesten Huybert Breloffsberg 
en[de] den kinderen van Jan Pieters Naerdenburg, ten Noort-
westen de abdie van Leeuwenhorst en[de] ten Noortoosten 
Claes Pietersz Erffort en[de] Theunisz Warmerdam … Vol-
gens de voors conditie en[de] voorwaerde is cooper vant 
voordenstaende partije landts geworden Huybrecht Jansz 
Breloffsbergen en[de] doen volgens sijn bodt omde somme 
van drije hondert en acht guldens ... huyden den 16 januarij 
1684, onderstaen en[de] was geteeckent Huybert Breloffs-
berg, Cors Jansz van Sonnevelt, Corn. Pietersz Kort.
De naam Claverenberg zijn we eerder in tegengekomen; dit 
stuk land ligt in de Rode Molen polder zuid van de oude boer-
derij Hoogteijlingen. De boedelscheiding van zijn vader wordt 
opgemaakt in Voorhout, de plaats waar zij oorspronkelijk van-
daan komen.33

… v[er]schenen sijn Leendert van Teijlingen voorde eene 
 helfte, item Frans Leendertsz Steenvoorden getrout met 
Jaepge Cornelisdr van Sonnevelt, Hendrick Evertsz Sonne-
velt getrout met Grietge Corn[elis]dr van Sonnevelt, en[de] 
Dirck Cornelisz van Sonnevelt alle v[er]vangen[de] en[de] de 
rato caveren[de] voor Claes Cornelisz van Sonnevelt haer 
broeders te samen naergelaten kinderen van wijlen Trijntge 
Cornelis van Teijlingen en[de] sulcx te samen voorde weder-
helfte, erffgenamen van wijlen Cornelis Leendertsz van Tey-
lingen haer comp[aran]ten vader en[de] grootvader zal[ige]r 
respective. Ende v[er]claerden .....v[er]cost te hebben ...en[de] 
op te dragen aen ... Huybert Jansz Breloffsbergen, waert inde 
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Bontekoe tot Voorhout, de helfte van omtrent vijff honden 
wey ofte hoylandt genaamt Claverenborgh gelegen inden 
Ambachte van Voorhout, jegenwoodigt int geheel belent ten 
zuytoosten de Schousloot vande Roomolen polder, ten 
zuytwesten den cooper selffs, ende de kinderen van Jan Pie-
tersz Naardenb[ ], ten noortoosten Claas Pietersz Erffort, 
ende Jan Theunisz Warmerdam … geteeckent opten XXV 
Julij XVI c vijer en[de] tachtigh.
Hieruit blijkt dat zijn zus Trijntje inmiddels is overleden en 
haar kinderen (van Sonnevelt) nu delen in de erfenis. Er zijn 
geen andere kinderen van Cornelis Leendertsz van Hoog-
teijlingen, dan deze Leendert en Trijntje. Er wordt tevens vast-
gelegd dat eerder dat jaar de erfgenamen de Claverenberg 
verkocht hadden (zie openbare verkoping hierboven).
Over Leendert van Teijlingen bestaat een compleet inventa-
risnummer in het gerechtelijk archief van Noordwijk34, van-
wege de boedelbeschrijving na zijn overlijden. Bij deze docu-
menten vinden we ook een verdwaald uniek stukje papier 
over een alledaags gebeuren, een weddenschap. Zulke gewo-
ne documenten (zie verkleinde kopie) zijn zeer zeldzaam.

Weddenschap

Dat Leendert best een gezellig café kon uitbaten blijkt wel uit 
deze notitie gevonden tussen de papieren van het faillisse-
ment. Zoals blijkt uit dit eenvoudige briefje uit 1685, wordt er 
tijdens één van de discussies aan de bar een interessante 
weddenschap afgesloten (zie het origineel op de volgende 
pagina), lees maar.
Wij ondergesc[revenen] Joris Koolen en[de] Corn[elis] Huy-
b[er]tsz Westermoolen beyde woonachtich binnen den dorpe 
van Noortwijck bekenne bij desen metten andren v[er]accor-
deert en[de] ov[er]een gekoomen te sijn in manieren als 
volght te weten; als dat hij Joris Koolen van dato deses aff te 
reecken[en] binnen den tijt van een jaer met Duyffge Jans van 
Steenvoorden sal getrout moeten wesen. Waerop Leendert 
van Teylingen een stoop wijn heeft uytgeschoten en[de] 
getapt, welckes stoop wijn naer t’ expireren van t’ jaer sal 
moeten betaelt werden als volgt te weten; soo bij aldien – hij 
Koolen het komt te v[er]liesen, sal moeten betalen aen van 
Teylingen aen gelt eerst de voorn[oem]de stoop wijn en[de] 
daer en boven noch een kamvoor v[er]schot off intrest en[de] 
soo hij Westermoolen het soude mogen komt te v[er]liesen 
sal met t’ betalen vande stoop wijn moogen volstaen en[de] t’ 
verder voor intrest bij Joris Koolen moeten werden betaelt, 
en[de] voorts noch geconditioneert dat bij aldien hij Coolen 
t’ selve comt te v[er]liesen sal booven dien noch betalen aen 
den armen twee silvre ducatons. Actum desen 31 Meij 1685. 
[getekent:] Cornelis Huyberts
in present van ons onderges[chreven] als getuygen
Jan Jansz Oosterbaen
Jan Pieterse Beren Dreght
Jan Pieterse vander Boon
Sijmon Arisz Zeestraeten
en Daniel Pietersz van Berendreght

Het was een leuk stel hangjongeren die zoals zo vaak blut 
waren en zonnen op een mogelijkheid om gratis iets te drin-
ken. Cornelis Huybertsz Westermoolen was een echte zee-
man, getrouwd en al kinderen. Jan Pietersz van der Boon was 
degene die een kamer in het huis van de waard Leendert huur-
de. Jan Pieterse Beerendrecht was ook al een paar jaar 
getrouwd met Wijntie Everts Vliegenthart en hij was altijd 
samen met zijn jongere broer Daniel Pietersz van Beren-
dreght. Jan Pieterse was behoorlijk conservatief, dat bleek 
wel toen hij zijn twee kinderen vernoemde naar beide opa’s, 
Evert en Pieter. Jan Jansz Oosterbaen was al sinds 1674 
getrouwd met de katholieke Maertge Jacobsdr van Warmen-
hoven. De jongens stoorden zich er niet aan of je katholiek of 
gereformeerd was. Joris was helemaal gek van Duyffge Jans 
van Steenvoorden. Het idee was snel geboren. Cornelis 
 Huyberts Westermoolen was, als zeeman, dol op gokken; als 
hij nu eens zou wedden met Joris dat die zou trouwen met 
Duyfje, dan zou er vast wel wat te drinken kunnen worden los-
gepeuterd van de waard. Er werd gewed dat Joris Koolen bin-
nen een jaar met Duyffge Jans van Steenvoorden getrouwd 
zou zijn. Deze weddenschap is toen in 1685 op papier gezet.
In ieder geval konden ze die avond vrij drinken, een hele stoop. 
Op 20 januari 1686 schreef de schepen in het trouwregister: 
Joris Pietersz Coolen, jm van Noortwijckerhout, met Duijfje 
Jansdr van Steenvoorden, jd van Noordwijck. Joris won dus 
zowel de weddenschap als zijn geliefde Duyfje.

Uit het leven van Leendert van Teijlingen

We komen een groot aantal akten tegen waarin Leendert van 
Teijlingen genoemd wordt, vaak als getuige of als eigenaar 
van een belendend perceel. Leendert is geauthoriseerde 
pachter van den impost vanden turff over Noordwijck, 
Noortwijckerhout ende Voorhout.35 Na zijn overlijden blijkt 
dat hij niet erg zorgvuldig met deze taak omging. De bekend-
heid van het Hof van Holland in de regio blijkt wel uit een ver-
klaring van 3 februari 1688: Jan Floorisz Duijndam ca. 38 jr 
cum socio, Maerten Cornelisz van Rhoon ca. 30 jr. en Hend-
rick Philps Heemskerck ca. 27 jr leggen op verzoek van Jan 
Jansz vander Meulen een verklaring af omtrent een vecht-
partij op 28 oktober 1687. Op weg van Sassenheijm naar het 
Hoff van Holland van Leendert van Teijlingen hebben zij 
gezien dat Jan Jansz vander Meulen enige woorden gehad 
had met een zekere Jacob Hendricksz van Boomen, waarop 
deze hem met een zware slag met zijn vuist in het gezicht tot 
bloedens toe geslagen heeft. Jan Flooris en Maerten Corne-
lisz hebben toen de vechter van de geslagene met geweld 
afgetrokken.36

Op 27 februari 1688 bekennen Leendert van Teijlingen en 
Marijtge van Sijp, echtelieden, schuldig te zijn aan de voog-
den van het minderjarige kint van wijlen Johan van Noort een 
som van fl. 1.000, a 4% rente s’jaars. Tot zekerheid wordt 
gesteld: een huijsinge, stallinge, schuer, kaetsbaen, erve 
ende werve, gelegen aan de Voorstraat en genaemt het Hof 
van Hollandt, strekkende van de Voorstraat tot achter aan 
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7. De weddenschap van 1685.
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de Doel of Agterweg. De herberg is nu dus ook uitgerust met 
een kaatsbaan.37

In een volmachtakte van 28 december 1689 lezen we ook de 
naam van zijn vrouw en schoonzussen: Leendert van Teijlin-
gen gehuwd met Marija Jacobsdr van Zijp en Jan Lambertsz 
vander Laen gehuwd met Petronella Jacobdsdr vander Zijp, 
beide zusters van de overleden Cornelia Jacobsdr vander 
Zijp, overleden te Hillegom, geven volmacht ...38

Leendert’s vrouw is aanzienlijk jonger, blijkens een verklaring 
op 7 mei 1689: Aeffgen Adriaensdr Oostdam, 44 jr, Hendrick 
Maenvoorden gerechtsbode 47 jr en Marija Jacobsdr van 
Zijp, huijsvrouw van Leendert van Teylingen 36 jaar, getuigen 
...39 Zij is dan in 1652 of 1653 geboren en dus ongeveer 27 jaar 
jonger dan Leendert.
Hoe precies Leendert zijn rol als collecteur van impost op 
bier, wijn en turf uitvoerde is niet duidelijk. Enkele malen 
wordt hier iets over vermeld zoals op 22 oktober 1692.40 
 Huijbert Pietersz Westermolen, grutter, legt op verzoek van 
Zijburgh van Rhijn, wed. van Isacq ´t Hoven, grutter uit Moor-
seveen onder Gouda, een verklaring af inzake een proces met 
de heren schepen en commissarissen van de stad Leiden over 
import van wijn en bier. Ook Leendert van Teijlingen, hospes 
van ‘t Hof van Holland in Noordwijk legt een verklaring af. En 
ook op 18 december 1693.41 Jan Paulusz Admirael, ca. 29 jaar, 
collecteur van de gemaalpachter over Noordwijk en Magda-
lena Leenderts wed. van Dammis Visser, ca. 50 jaar, verklaren 
op verzoek van Matthijs Willemsz Breda, molenaer, elk, dat 
hij meerdere malen 5 zakken tarwe gehaald en ontvangen 
hebben van Leendert van Teijlingen o.a. op 11 en 14 december 
deses en zij 3 zakken rogge. Beide verklaren dat er met de 
zakken wat was veranderd. Jan Paulus verklaart tevens dat 
hij dat meerdere malen had meegemaakt. Ook de volgende 
verklaring (9 februari 1693) geeft te denken.42 Huijbert Wes-
termolen en Gerrit Arijensz van Velsen verklaren op verzoek 
van Matthijs Willemsz Breda, molenaar, en Theunis Thijmonsz 
Gelenhuijsen dat op een nacht in juli 1687 zij samen waren 
met Matthijs bij Leendert van Teylingen. ... er was een geschil 
tussen Leendert en Matthijs, en geen van de aanwezigen luk-
te het om te bemiddelen.

Het enerverende leven van Leendert eist zijn tol. Eind 1693, 
als hij ziek is, maakt hij op 1 december een testament:43

.. duijsent seshondert drie-ent-negentigh op ten eersten dach 
van december des naarmiddags .... voor mij Adriaen Mens … 
d’eersame Leendert van Teijlingen woonende alhier tot 
Noortwijk mij notaris ende den getuijgen wel bekend en sijn-
de, sieck van lighaem, ... bij desen gemaekt sijn testament 
ende uitterste wille ... dat Jannitge Leenderts sijne voordoch-
ter bij hem geprocreert aen Geertgen Jans van Rietbroeck 
zijne eerste huijsvrouw za[liger], volgens d’akte van uijtkoop 
daer van sijnde voor haer moeders goedt ... voor desen hadde 
ontfangen ende genooten een somme van driehondert gul-
dens, ende dat sij tesenteur sijne respectieve kinderen ende 
... soo wel de versegde voordochter als sijne drie nakinderen 
geteelt bij wijlen Annitge Jacobus dr van der Marck sijne 

tweede huijsvrouwe zaliger sonder onderscheidt ... in alles 
soo veel maar trachtende te egaliseren. ende gelijck te stel-
len dien ende sich vande selve zijne drie nakinderen met 
namen Martinus, Jacobus ende Anna Magariet van Teijlingen 
zoonen ende dochter.
Hieruit weten we dus dat zijn dochter Jannetje uit zijn eerste 
huwelijk is en de drie volgende kinderen uit het tweede huwe-
lijk. Cornelis wordt niet genoemd en is vermoedelijk overle-
den. De zaken gaan nu minder goed en er komen betalingspro-
blemen. Als Leendert begin 1694 komt te overlijden blijken er 
heel wat rekeningen nog niet voldaan te zijn. Zijn kinderen 
zien problemen en verzoeken:44

Aande E. Achtb. Heeren schout ende schepenen de vrije Heer-
lijcheijt van Noordwijk ...
Geven eerbiedileijck te kenne de onder getekende meerder-
jarige, en voogden over de minderjarige kinderen van wijlen 
Leendert van Teijlingen, gewoont hebbende en overleden bin-
nen dese heerlijcheijt, hoe dat sij suppl[ian]ten de boedel van-
den selven haren overleden vader hebben aangevaart onder 
benefitie van Inventaris, bij haer vanden wel[edele] hogen 
 raide in Hollandt geobtineert, … Jacob Boekweijt secretaris 
[get] M. van Teijlingen
J van Teijlingen en anderen
Schout en Schepenen der vrije heerlicheijt van Noordwijk dis-
poneerde op het onderstaande versoeck hebben Jacob 
Boekweijt secretaris gestelt ende gecommitteert tot admi-
nistrateur over den boedel ende goederen van wijlen Leen-
dert van Teijlingen … actum binnen Noortwijck op den twee-
den maart anno XVI vierentnegentigh (2 maart 1694)

Allereerst wordt het gehele ‘Hof van Holland’ verkocht:45

Op 25 jun 1694 ... Jacob Boeckweijt, secretaris, als administra-
teur over de insolvente boedel van wijlen Leendert van Teijlin-
gen, overleden tot Noortwijk, heeft op 9 mrt 1694 in het open-
baar verkocht aan Marijtge Dirksdr Kroon, weduwe van Jan 
Jansz Adegeest: een wel doortimmerde huijsinge, hebbende 
verscheijden groote ruijme kamers ende vertrecken, stallinge 
voor paarden, kaatsbaan, klosbaan ende verder getimmerte 
met een groote wel beplante tuijn ofte boomgaard ende een 
groot ruijm erff, sijnde een herberge genaamt het Hoff van 
Holland, staande aan de Voorstraat tegen over de kerk, belent 
ten NO de koopster self en ten ZW de kinderen van Gerrit 
Jansz. van Sonnevelt, strekkende tot achter aan de Doel of 
Agterweg, alwaar hetselve op twee distincte plaatsen sijn uijt 
en ingangh heeft. Bij den overledene in drie distincte partijen 
aangekocht. De voorsz. huijsinge ende gevolge is bij den over-
leden zelffs bewoond ende gebruijckt, buijten een gedeelte 
van ‘t huijs dat verhuert is aan Jan  Pietersz van der Boon om 
twintigh guldens in ‘t iaer ende rest. de huer sedert meij 1693.
Het huis is belast met een hypotheek van duizend gulden bij 
de erven van secretaris Johan van Noort à 4 procent interest. 
De koopsom met deze hypotheek is veertienhonderdvijftig 
gulden. De administrateur laat een inventaris opmaken van 
alle bezittingen en schulden van Leendert. Deze inventaris is 
33 pagina’s lang.46
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De kinderen/erfgenamen gaan akkoord met deze inventaris. 
Er wordt ook een openbare verkoping gehouden, Op Donre-
dagh ende Vrijdagh den 11 en ende 12en maert 1694. Keurig 
netjes wordt iedereen die wat koopt opgeschreven, dit 
beslaat circa zeventien bladzijden en we komen vele bekende 
namen uit Noordwijk tegen. De verkoop komt op donderdag 
op een totaal bedrag van 354-18-0 guldens, stuivers en pen-
ningen en vrijdag loopt het nog beter en bedraagt de 
opbrengst 686-19-0. In het dossier van Leendert Cornelisz 
volgen nu een groot aantal briefjes met nog meer rekeningen. 
Sommige rekeningen zijn van vele jaren terug, zoals die van 
Willem van Schie die voor geleverde ‘Fransse’ wijnen nog 
69-16-0 krijgt. Ook M. van Teijlingen dient een onkostenreke-
ning in voor allerlei werkzaamheden en gemaakte kosten. Bij-
na alles op dit lijstje is doorgestreept; betekent dit dat zij 
niets krijgt?
Ook medische rekeningen zijn nog onbetaald, zoals: 1691: voor 
eerst hem gecureert van een beseerde voet en teenen komt 
voor verbande en medicamenten 2-10-00. Nogh voor ontrent 
drie jaren scheerens namelijk van den 2 feb 1691 tot 16 jan 
1694 komt voor ider jaar volgens accoort 2 gulden 10 stuij-
vers bedragt samen: f 7-06-00. Zijn laatste ziekte heeft hem 
nog meer rekeningen opgeleverd: ... 1694 Nogh in sijn doot-
siekte hem ruijm 14 dagen getrackteert van een seer swaar 
accident aan ‘t been en een ongemack aan ‘t gemaght, begon-
nen den eersten januari tot den 16 dito komt overleijten en 
verbanden met de medicamenten soo pappen, pleisters als 
anders sijnde daar toe dienstigh f 7-10-00. (Totaal f 17-6-0). 
Verder zijn er nog schulden: Reeckening van verponding ende 
10e penning van 3 huijsen in Noortwijck aen de erfgenamen 
van van Teijlinge debet aen Jacobus Ouwehant; eerst 
 ordinaris verponding van ‘t jaar 1689 t/m 1693, 5 maal 23-7-4, 
100e penning van dato den 5 mrt 1689 t/m 15 jul 1693, 8 maal 
23-7-4, Totaal: 303-14-4 Op 24 july 1694 door secretaris 
Boekweijt voldaan.

Op 11 maart wordt ook nog door zijn vrouw Marijtje van Zijp 
een openbare verkoping van kousen gehouden. Ze betaalt vijf 
procent provisie maar toch brengt alles nog 40 gulden op. 
Uiteindelijk wordt de afrekening door de secretaris 
Boekweijt opgemaakt: Huys verkocht op 9 maart 1694 voor 
2450 gulden, minus de hypotheek bleef 1450-0-0 over. De 
openbare verkoping van de inboedel bracht 1041-17-0 op. Ver-
der zijn er nog wat kleinere inkomsten. De totale uitgaven zijn 
1730-11-8. Er blijft dus nog wat over welcke somme volgens 
vonnisse van preferentie off concurentie gedistribueert sal 
werden aan den geenen die verstaan sullen werden daar toe 
gerechtight te wesen, met andere woorden Leendert was vrij-
wel failliet. Deze afrekening is gedateerd 20 November 1703. 
In de lijst van uitgaven zien we een post: Als comt Marijtie 
Gijsberts van Zijp des overledens wed. een somme van twee 
hondert een endertigh gulden 5 stuiver en veertien pennin-
gen, tot voldoening vant geene bij deselve is betaelt aende 
wed. Jan Jansz Adegeest. Het patroniem Gijsberts is fout en 
moet eigenlijk Jacobs zijn. Er zijn nog meer rekeningen te 

De boedel van Leendert van Teylingen

Inventaris van den boedel ende goederen van wijlen 
Leendert van Teijlingen, overleden tot Noortwijck, 
gemaackt ende in geschrift gestelt bij Nicolaas van 
Leeuwen, deurw[aarder] van den Hogen Raade in Hol-
land, ten versoecke van Martinus ende Jacobus van 
Teijlingen, Leendert Cornelis Breloffsbergh getrout 
met Jannetje van Teijlingen, alle meerderjarige, ende 
Wouter Corn[eli]s Alffijn met Willem Pieters Voge-
lensangh, als voogden over Anna Margarita van 
Teijlingen, nogh minderjarigh sijnde, alle kinderen 
ende erffgenamen van Leendert van Teijlingen voornt. 
ingevolge vande opene letteren van benefitie van 
inventaris, bij hen luijden vanden Hoogen Raade in 
Holland verworven ende geimpeteert in dato den XII 
februarj 1694 omme in tijd ende wijlen te dienen daar’t 
behoort, alles gestelt tot guldens van XL grooten 
t’stuck, stuijvers ende penningen naar advenant

De inventaris is onderverdeeld in:

Gereede Penningen (=bargeld) ... weijnige stuijvers ... 
memorie

Vaste en Onroerende goederen
De huijsinge stallinge, kaatsbaan, schuer ende verder 
getimmerte met een grooten tuijn off boomgaard, 
erve ende werve, staande ende gelegen inden dorpe 
van Noortwijck aande Voorstraat, genaamt het Hoff 
van Holland … is bij den overleden selffs bewoond 
ende gebruyct, buyten een gedeelte van’t huys dat 
verhuert is aan Jan Pieters vander Boon om twintigh 
guldens int jaar ...

Ongemunt gout en silver, huysraat ende inboedel
Een lange lijst met alle boedel volgt, alles is netjes 
gerangschikt per kamer, een bedde en peulue met twee 
hooftkussens voor 55 gulden, duur zijn ook 95 servet-
ten voor 54 gulden, een horologie wordt op 24 gulden 
geschat. Alles bij elkaar komt deze lijst op f. 1032-16-0.

Inneschulden
Een aantal nog niet gespecificeerde posten, waarvan 
gezegd wordt dat ze moet wachten om te zien of er 
nog iets te verdelen is.

Schulden ende lasten des boedels
Natuurlijk is er de hypotheek op het huis van duizend 
gulden en verder volgt en lange lijst van schuldeisers. 
Aldus geinventariseert ... deurwaarder hebben gete-
kent op den 2e maart anno XVI c vierentnegentigh 
[2 maart 1694].
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betalen. In 1704 gaat er een schrijven uit naar allen die nog 
geld van Leendert menen te krijgen. Dit schrijven wordt gepu-
bliceerd in Leyden (12 januari 1704), Katwijk (13 januari 1704), 
Noortwijckerhout (13 januari 1704) en Voorhout. Er blijkt nu 
een behoorlijke lijst te komen die tot een bedrag van fl 2002 
optelt. Er is echter nog maar achthonderd gulden en de con-
currerende schuldeiser krijgen dus acht stuyvers per gulden; 
5 maart 1704.47 We zien dat Marijtge van Zijp niet bij de 
 pakken neerzit en op een rekening met kwitantie gedateerd 
3 februari 1707 lezen we: Bekenne ik onderget. Wouter Alphijn 
getrout met Marijtge van Zijp de voors.. Zij is dus hertrouwt. 
Hierna wordt voor ieder van de erfgenamen een overzicht 
gemaakt: Corte Instructie voor Anna Margarita van Teijlingen 
wegens haere pretentie waer mede sij sustineertt geprefe-
reert te zijn van den boedel van haere overleden vader Leen-
dert van Teijlingen, volgens testament van haer moeder sal[i-
ger] Annetje Jacobse van der Merck van dato den 3 aug 1673 
... Zij krijgt nog uit haar moeders testament/boedel honderd 
gulden, verder krijgt ze de spullen vergoed die al in 1681 ver-
kocht waren uit haar moeders boedel. Dit wordt gesteld op 
honderdvijftig gulden en hierover krijgt ze nog vier procent 
rente van honderddertig gulden. Verder krijgt ze nog vijf jaar 
onderhoud zedert het begin van janu. 1694 als wanneer haer 
vader is komen of bij reghte worden en dat zij als daer nog 
maer 20 jaer out was ... samen 250 gulden met 50 gulden ren-
te. Na aftrek van wat spulletjes die ze gekocht heeft, krijgt ze 
totaal 625 gulden, een behoorlijke som geld. Jacobus en 
 Martinus krijgen dezelfde Corte instructie. Martinus krijgt 
tweeëntachtig gulden en Jacobus vierentachtig gulden. Over 
Jannetgen lezen we niets.48

Kinderen van Leendert Cornelisz van Teijlingen en Annetge 
Jacobsz. van der Marck zijn dus:
Martinus, geboren ca. 1666 (minderjarig in 1694 en >10jaar in 
1681)
Jacobus, geboren ca. 1668 (tweede zoon naar opa moeders 
kant vernoemd)
Anna Margarita, ca. 1673 (bij nalatenschap vader is zij 20 jaar)
Cornelis, geboren ca. 1666 (alleen genoemd in het parochia-
nenboek, mogelijk jong overleden)

Van geen van deze kinderen zijn nakomelingen bekend. Alleen 
zijn dochter Jannetje uit zijn eerste huwelijk is gehuwd. Janne-
tje koopt op 19 september 1685 negen hond wei- of teelland 
aan de Gooweg waarvan ze de helft reeds had als erfenis van 
haar moeder.49 Jannetje trouwt op 16 mei 168850; Leendert 
Cornelissen Breloffsbergen jm met Jannetie Leenderts van 
Teilingen jd beide wonende tot N. actum den 16 meij 1788. 
Dese sijn getrout den 30 meij 1688. Jannetje woonde in 1693 
met Leendert Cornelisz. Breloffbergh in de Nieuwe Zeestrae, 
zoals vermeldt in de Noordwijkse brandgeweer lijsten. In 1693 
verkopen Leendert en de andere erfgenamen van Cornelis 
Meeszn. Breloffsbergh zeven hond teelland genaamd het 
Hoogje gelegen aan de Leydse Heerweg.51 Ook koopt Leen-
dert van de andere erfgenamen drievierde deel van het huis 

aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen.52

Op 20 april 1699 koopt Leendert Cornelis Brelofsberg, inwo-
ner alhier: een huijsinge ende erve met een tuijn daar achter-
aan, staande ende gelegen binnen desen dorpe van Noord-
wijk aan de Voorstraat tegenover de Linde, belend aan de 
enen zijde ten noortoosten Floris Jacobsz. van den Raad 
doorgaande, ende aan de andere zijde ten zuijtwesten vóór 
de erfgenamen van Hester van der Bouchorst, weduwe van 
Loon ende daarachter Dirck Ouwehant, streckende voor van 
de Voorstraat voorseijd tot achter aan de Achterwegh, met 
conditie dat de cooper de scheijtheijninge aan de zuitwest 
zijde tusschen dit vercofte ende het erve van ‘t huijs van Dirck 
Ouwehant staande in de Swanstege nu ende ten eeuwigen 
dagen alleen sal moeten onderhouden. De koopsom bedraagt 
1660 gulden. Dit huis is later Voorstraat nummer 79. Er wordt 
een volledige hypotheek op verstrekt die op 1 mei 1706 wordt 
afgelost.53

Op 29 april 1706 nemen Leendert en Jannetje een hypotheek 
van zeshonderd gulden op het huis dat dan wordt omschreven 
als:.. een huijsinge ende erve, sijnde een herberg genaamt het 
Hoff van Hollandt, staande ende gelegen binnen desen dorpe 
van Noordwijk aan de Voorstraat, belent aande ene zijde te 
noortoosten Pieter Jansz. Gavrij ende aan de andere zijde ten 
zuijtwesten Daniel van Loon, Meester Chirurgijn ende meer 
andere, streckende voor van de Voorstraat voorn. tot achter 
aan den Doel ofte Achterwegh.54 Bij de verkoop van de inboe-
del van Leendert van Teijlingen was het al opgevallen dat Jan-
netje 200 groote baanballen had verkregen en nu blijkt dus 
dat ze ook de naam Hof van Holland heeft meegenomen naar 
het pand op nummer 79, een paar huizen verderop (van num-
mer 69). De Voorstraat 79 was al heel vroeg een herberg, toen 
genaamd de Swan. Volgens de dorpsrekeningen van 1590 ver-
gaderden de geswaorenen in Noordwijk dat jaar voor het 
laatst in de Swan. Het pand werd verbouwd en de Swan ver-
dween. In 1639 verwerft Jacob den Dubbelden het grote huis 
en erve met boomgaard en in 1640 koopt hij ook het ernaast 
gelegen kleine huis en erve van Gerrit Jansz Sonnevelt.55 Deze 
naam zagen we ook als buurman van Leendert van Teijlingen 
toen hij zijn huis kocht in 1676 (zie boven). De twee panden lig-

8. Hof van Holland.
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Eindnoten
1 Archief Amsterdam, DTB 491, p.364, Ondertrouwregister: NL-SAA-26501712.
2 H.G.Scholten, 2003, Kwartierstaat Scholten-Gooszen.
3 De Koerier 19 jan. 1881, p. 1; Deventer Dagblad 22 nov. 1890, p. 3.
4 ORA Noordwijk nr183 fol67v.
5 ORA Noordwijk nr180 fol182r.
6 ORA Noordwijk nr180 f95r.
7 Het archief van notaris Delvendiep is niet bewaard gebleven.
8 ORA Noordwijk nr179 f19v.
9 ORA Noordwijk nr179 f20.
10 ONA Noordwijk acte 20 notaris Nicolaes vander Bouchorst.
11 Kohier hoofdgeld over Rijnland : Voorhout RA Leiden inv.nr.4024.
12 OA Rijnland Morgenboeken van Voorhout 1612.
13 OA Rijnland Morgenboeken inv nr 7782 Voorhout 1621.
14 NA Klooster archief Leeuwenhorst Inv nr 491 Volgnr/map 447 regest 00491 

1460.
15 NA 4.VTH Kaartboek van Abdij Leeuwenhorst, collectie Hingman.
16 ORA Voorhout inv.nr.5 fol.92-93 datum 3-8-1634.
17 ONA Voorschoten inv.nr.1 fol 2 datum 16-12-1655.
18 ORA Wassenaar ondertrouw 10-1-1649.
19 ONA Leiden 924-56 akte22 datum 12-1-1656.
20 ORA Voorschoten 1 fol 49: datum 6-9-1670.
21 ORA Voorschoten 14/f 90v datum 19-6-1682.
22 ONA Noordwijk6289 akte 68 datum 1-12-1693 testament Leendert van 

Teijlingen.
23 ONA Leiden 506 inv nr 933 f9 datum 12-12-1665.
24 ORA Voorschoten 1 fol 9 ook ORA Noordwijk inv.nr 108 Verzoek Lindebomen 

datum 22-3-1659.
25 ORA Voorschoten 1 fol14v voogdij datum 25-11-1660.
26 Weerbare mannen 1672 Noordwijk.
27 Noodwijk kohier familiegeld 1673 nr 101.
28 brandgeweerlijsten van Noordwijk aanpassingen 1675.
29 ORA Noordwijk nr. 44. 16 jun 1677.

30 ONA Noordwijk 6283 f124 datum 4-5-1679.
31 Kohier van zoutgelden 1681 Noordwijk nr 7.
32 ORA Voorhout 16 januarij 1684 niet gevonden.
33 ORA Voorhout 25-7-1684. (NA nr3.03.08.196)
34 ORA Noordwijk inv. nr. 108. Dit gehele inventarisnummer is via internet (scans) 

te raadplegen. ELO Leiden
35 ONA Noordwijk inv. nr 955, akte 82.
36 ONA Noordwijk 6287 akte 66 datum 3-2-1688.
37 ORA Noordwijk nr. 183, fol.68v. datum 27-2-1688.
38 ONA Noordwijk 6288 akte 38 datum 28-12-1689.
39 ONA Noordwijk 6288 akte 12 datum 7-5-1689.
40 ONA Noordwijk 6289 akte 22 datum 22-10-1692.
41 ONA Noordwijk 6289 akte 73 datum 18-12-1693.
42 ONA Noordwijk 6289 akte 38 datum 9-2-1693.
43 ONA Noordwijk 6289 akte 68 datum 1-12-1693 testament.
44 ORA Noordwijk 108: Verzoek van de erfgenamen van wijlen Leendert van 

Teijlingen een inventaris/taxatie op te maken van de boedel.
45 ORA Noordwijk 184 fol.115 datum 25-6-1694.
46 ORA Noordwijk 108 Inventaris lijst.
47 ORA Noordwijk 108.
48 ORA Noordwijk 108.
49 ORA Noordwijk 182 fol.169v datum 19-9-1685.
50 DTB Noordwijk 13-II, ondertrouw f140.
51 ORA Noordwijk 184 fol.27 datum 20-1-1693.
52 ORA Noordwijk 184 fol.32 datum 26-2-1693.
53 ORA Noordwijk 185 fol.94v.
54 ORA Noordwijk 186 fol.91.
55 Boek Hof van Holland van Miep Smitsloo-de Graaff.
56 ORA Noordwijk 187 fol. 122 datum 30-10-1712.
57 ORA Noordwijk 187 fol. 147 datum 19-7-1713.
58 ORA Noordwijk … 123 datum 29-4-1706.

gen dus vlak naast elkaar. Het pand Voorstraat nummer 79 is 
het nieuwe Hof van Holland geworden, dat tot de dag van van-
daag is gebleven en recent geheel is gerenoveerd.
Als in 1712 haar man overlijdt gaat het minder goed met Janne-
tje. Op 30 october 1712 tekent zij een schuldbekentenis: Jan-
netje Leendertsdr. van Teijlingen, weduwe en boedelhoudster 
van wijlen Leendert Cornelisz. Brelofsbergh ... schuldig te 
wesen ... te samen een somme van fl. 980 guldens a 3% rente 
per jaar. Tot zekerheid wordt gesteld haar huijs ende erve 
staande ende gelegen aan de oostzijde van de Voorstraat.56 
Een jaar later overlijdt ook Jannetje en wordt het huis 
omschreven als een huijs ende erve met een tuijn, kaats ende 
klosbaan daar agter aan, staande en gelegen binnen desen 
dorpe van Noortwijk aan de Voorstraat tegen over de Linden, 

streckende tot agter aan den Agterwegh, door de curator op 
13 juli 1713 verkocht voor negenhonderd gulden.57

Bij de verkoopakte zit nog een briefje waarop staat: den reke-
ninck van de dienstbode in het Hof van Hollandt over een half 
iaer huer 12 gulden 10 stuijvers. De voorstaende fl. 12,10,0 
 ontfangen door den secretaris Boekweijt op den 2 apr 1715. 
‘t  merck (kruisje) is gestelt bij Trijntie Florisdr”58. Of deze 
rekening nog openstaat voor het Hof van Holland is niet zeker.

En zo eindigt het horeca avontuur van de Hoogteijlingen, die 
zich van Teijlingen noemden, en dat onze Leendert in Voor-
schoten begon met ‘de Vergulde Leeuw’, in Noordwijk werd 
voortgezet met het ‘Hof van Holland’, en werd overgenomen 
door zijn dochter met een nieuw ‘Hof van Holland’.

9. Genealogisch schema.
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Nederland

Alkmadders, jg. 37, 2019 nr. 147. A. Bakker: Schansen in Alke-
made 1573-1840 [historie]; F. van Rijn: Jan Wesselman ging zijn 
eigen gang [(1898-1978), magnetiseur en geweermaker]; W. 
Luyten: Het bakkersgezin Luyten op de Nieuwe Wetering; 
G.-J. van Beek: De bakkerskar van Bakkerij Van Pelt [Dekker, 
Bakker].

Amstelodamum, jg. 106, 2019-3. P. van den Hooff: Lotgevallen 
van een gaper in uniform [uithangteken van apothekers kwam 
bij Friese schoenenzaak terecht]; M.A.F. Peters: Allesbehalve 
een kleine man uit de Jordaan [Abraham Francen, geportret-
teerd door Rembrand, blijkt apotheker, arts en papierkunst-
verzamelaar met zakelijke en familiaire banden met de elite; 
Molenijser, van der Hem, Quast].

Aold Hoksebarge, jg. 52, 2019-3. B. Otter: De 21 burgemees-
ters van Haaksbergen sinds 1825 [elk wordt besproken]; B. 
Morsinkhof: Pancratiuskerk onder de loep [boek]; C. Wentink: 
Achter de gevel (3): De Bleeck in oude glorie hersteld 
 [Jordaan]; J. van der Zanden: Het verhaal achter een schilderij 
van huize Zonnebeek [Leppink]; E. Ooink: Begraafplaatsen in 
de gemeente (2) [verv.].

Archievenblad, jg. 123, 2019-8. T. Lobbes, A. Wiersma: Kolonia-
le archieven onder de kritische loep [in Nederland en België]; 
S. Neugebauer: De straat op! [100 jaar Vrouwenkiesrecht; 
Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging]; V. Wete-

rings: Historici op zoek naar 
diversiteit.
    Idem, 2019 nr. 10. W. van Dijk: 
De rol van pamfletten in de 
vroegmoderne tijd; M. Spruit: 
Geluk en verdriet in de stam-
boom [overbrugging privacyperi-
ode van akten met behulp van 
familieadvertenties uit kranten]; 
V. Weterings: Genealogie 2.0 
[volop mogelijkheden met inter-
actieve apps en nieuwe technie-
ken].

Arent thoe Boecop, 2019 nr. 110. W. van IJken: Lucas Zegerius 
(1721-1799). Rector van de Latijnse school in Elburg [uit Zwolle; 

Koldeweij, Ruijsch, de Hes, Rau-
wenhof]; J.K. van Rossem: Her-
vormd Doornspijk op de grens 
van de 20ste eeuw [ds. Hendrik 
Bax (1828-1911); de Doleantie, 
schoolstrijd; Wijnveldt]; K. van 
den Bosch: Ontstaan, groei en 
ontwikkeling van de vakvereni-
gingen in Nederland en speciaal 
in Elburg [algemeen historisch; 
Ruijter, Hup, Meijer, Koopmans, 
Schenk]; L. Knol: Een kleine 
geschiedenis aan de Nunspeter-

weg, 100 jaar Molendorp [garagebedrijf; familie Knol-Weste-
rink]; A. van Wezep: Harmen van Wezep (1928-2019) [inter-
view, familiegeschiedenis; Zoet, Junte, Meester, Nagelhout].

De Aschpotter [Sassenheim], jg. 23, 2019 nr. 45. M. Tibboel: 
Garage Willem Bakker bestaat 101 jaar; M. Tibboel: Transport-
bedrijf J. Nicola & Zn. bestaat 125 jaar; J. Bergman: Sassen-
heim op de drempel van de moderne tijd; kadastergegevens 
van 1832; A. van der Geest: De achtervolging tot aan Sassen-
heim, 9 juli 1573 [de val van Haarlem in de Tachtigjarige 
 Oorlog]; P. Rewijk: Over de Teijlingerlaan, de Hortus en de 
 Kastanjelaan; A. Lelijveld: Portret uitgelicht: Johannes van 
Nieuw koop.

De Baron [Kesteren e.o.], jg. 2, 
2019-3. C. van der Heyden: Wil-
liam Leech uit Manchester [her-
plaatsing, in vorig nummer onvol-
ledig afgedrukt]; J. Honders: 
Cunera deel III [de Cunerakapel, 
de ommegang en het Egelmeer; 
R. van Doorn: Huize Nederwijk 
[de Vree, Lutterveld, de Leeuw, 
Glummers]; J. Honders: Kerme-
stein te Lienden? [prent blijkt 
niet Kermestein te zijn, maar 
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huis Ter Lee van de familie van Lynden]; Kwartierstaat van 
Arien Jordaan [(1845-1914), Meijering, van Eck, van Lent, 
Specht, Menso].

Bie t Schild, jg. 19, 2019-2. J. Steenhuizen: Excursie Weener 
2019 [Organeum (orgelgeschiedenis); Hesse, Schnitger, Hinsz, 
Wenthin, Iben, Lohmann, Cirksena]; A. Wildeman: Smederij 
Tjabringa [Folkersma, Dalinga, van Tholen, Vegter, Poort].

Bolswards Historie, 2019 nr. 17. J.J. Sangers: Van Tram naar Sik 
[historie]; D.J. Van der Spoel: Vier weverkens zag men ter 
Botermarkt gaan... [van der Spoel, Toonstra, Velsen, Kok]; 
M.S.I. De Groot: Fokke Laases, een Bolswarder schipper uit 
de achttiende eeuw [schippergeschiedenis]; D. Bosma-Faber: 
De vrolijke tweeling krijgt een duobaan als conductrice [Ring
la]; D. Bosma-Faber: Jan Offringa ging met de LAB op stap 
[historie busonderneming]; J. Keuvelaar: Te water [trekschuit, 
trekvaarten, tolgaarders].

Dwars Op [Voorhout], 2019 nr. 66. M. van Buul: De man en de 
Messerschmitt [Hermans, Jansen]; K. den Elzen: Jacoba van 

Beieren van Teylingen [wens tot 
identificatie aan de hand van een 
haarvlecht; TBC]; K. den Elzen: De 
5600 doden van de Junyo Maru 
[schip getorpedeerd door Brit-
ten bij Benkoelen 1944]; A. Vlas-
veld: Het Voorhout van Aad Vlas-
veld (2): Naar ‘de lering van het 
geloof’ [verv.; van Sazen, Huijer]; 
K. den Elzen: De Elsgeester-
polder en zijn molens [naams-
verklaring, reglement; Kros, van 
Winsen]; T. Oostdam-van der 
Hulst, M. van Buul: De bruid die 

niet geboren was [ongeldige aangifte in 1929, ontdekt bij 
voorgenomen huwelijk 1953]; M. van Buul: Van Stationskoffie-
huis tot café Boerhaave [historie; van Steijn, Wubbe, Paarde-
kooper; met kwst. Kerkvliet, 31 kwn.].

Gen. [CBG], jg. 25, 2019-4. W. Willems: De Muze van een 
Wereldwandelaar [onderzoek naar een groepje globetrotters; 
van der Hoorn, Zwarts, Perforts, Mossel]; J. den Oudsten e.a.: 

Van schoenlapper tot drossaard 
[migrantenfamilie Wigtendaal, 
18e eeuw]; J. Verkleij: Doofpot of 
antipapistische veldtocht? [fei-
ten en verzinsels na de moord op 
Mia Kessels in 1900 te Tilburg]; 
E. van der Plicht: Het zenuw-
moordende vak van de Belinfan
tes [grootste jounalistenfamilie 
van Nederland in de 19e-20e 
eeuw]; Familieadvertenties bij 
het CBG [historische ontwikke-

ling advertenties]; P. van Dijk: Wereldnieuws uit Leiden [18e 
eeuwse krantenfamilie Luzac]; Wat als Delpher het niet weet? 
[zoeken in regionale krantenbanken]; L. Brouwer: Geluk in het 
blaadje van een oudpapierclub [digitalisering verenigingsbla-
den door Delpher]; L. Wessels: Een meisje met twee gezichten 
[interview met Greddy Huisman over dagboek van Belle van 
Ittersum]; F. Janssen: Spoorloos verdwenen? [Nederlanders in 
het Franse Vreemdelingenlegioen 1930-1940].

Geestgronden [Egmond], jg. 26, 2019 nr. 75. R. Leijen: Kerkslui-
tingen 2019 [terugblik bouw kerken]; J. Otsen: Het kerkraam 
van Purmerend in de Slotkapel [1631]; N. de Jong-Lambregts, J. 
Roefstra: Nieuw onderzoek op oud terrein [abdij]; L. Lassche, 
G. Zwaan: Egmonders in het leger van Napoleon (1): de con-
scriptie [naamlijsten met data; kaart met Franse indeling 
Nederland, België en Nedersachsen], (2): Jacob Cornelisz 
Schuit [uitgewerkt voorbeeld; met kinderen en (groot)ouders: 
Groot, Zwart, de Ruiter]; K. Floor: Een kustkaart uit 1851; A. 
Baltus: Van schelpen tot kalk. De kalkovens in Egmond aan de 
Hoef [Ruigewaard]; H. Stam: Jeugdherinneringen uit eind 
jaren veertig ‘om Braemt’.

Genealogisch Erfgoed Magazine, jg. 27, 2019-4. F. van Oost-
voorn: Melgert van Oostvoorn, een schippersknecht in het 

leger van Napoleon en Willem I 
(1) [uitvoerige beschrijving van 
de inlijving bij en de veldtochten 
met het 72e RIL (regiment de 
Ligne) 1813; dagboek van Pieter 
Esveld]; C. Heystek: De geschie-
denis van het notariaat in Neder-
land [tekst en uitleg]; M. Roefs: 
Van tienden, cijnzen en renten 
[tekst en uitleg]; Wapenregister 
[11 wapenbeschrijvingen]; M. 
Ame  rica: BHIC maakt archief 
Memories van Successie digi-
taal doorzoekbaar; D. Kranen: 

Dienstbode Ida voortijdig vertrokken, dat kon niet zonder 
gevolgen blijven [Venlo, 1703; contractrecht en contractbreuk, 
proces; Gielissen, Duijckers].

Gens Germana, jg. 45, 2019-3. H. & H. Hungerige: Maurits Hon
gere van Paterborn (2) [verv. met parenteel  4 gen. van Gott-
schalck Hungerige (1704-1765); Schlüter, Dickman, Haase, 
Vogt]; G. Slee: Verder onderzoek naar de familie Slee/Schlee 
[uit Freren; stamreeks 7 gen.; Deters, Brink, Reisiger, Ötker]; 
H. Beudeker: Fragmentgenealogie Varenhorst/Vahrenhorst 
(Ev.L.) [uit Halle (Ravensberg) en Quakenbrück; 4 gen.; Wel-
linghorst, Ubbings, Bruns/Braunes, Bödeker, Wördemans, 
vom Kampff]; D. Paetzel-Veenstra: Meer over Hannekemaai-
ers [o.a. Trekroutes]; Boekbespreking: M. Molema, M. Schroor: 
Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord- 
Nederland. Bronnen, aanwijzingen en voorbeelden bij grens-
overschrijdend onderzoek.
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Geschiedenis van Ursem, jg. 39, 2019-1. A. Vonk-Tiebie, E. Rut-
ten-Teuben: Twee- en drielingente Ursem (2) [verv.; van der 

Bijl, Zegers, Ton, Straaijer, Leurs, 
Lengers, Klijn, Kenter, Hornkamp, 
Durak, Boots, Beemsterboer]; J. 
Otsen: Het kerkraam van Ursem 
en Hensbroek [schenking 1659]; 
N. Mulder: Thijs van der Lee ver-
telt [interview]; H. van Doornum: 
Het Ursem van toen... 1918-1919 
[herinneringen]; M. Nicolai, A. 
Schaap: De verdwenen molens 
aan de Rustenburgerdijk te Rus-
tenburg [historie 16e-19e eeuw; 
molenaarsfamilie Jonker, 6 gen., 

1770-1994; van Duvenvoorde, Appel, Bakker, Schreuder, Brak, 
van de Nes, Commandeur].

Hangkouserieën [Hillegom], jg. 27, 2019 nr. 80. M. Bultink: De 
historie van Java ofwel het Nutsgebouw [Kuijk, van Mansum, 
van der Haven]; L. Speleers: Jan en Cornelis Soutman (slot) 
[verv.; juweliers en kalkbranders, 18e eeuw]; A. Maas: Hillegom 
in kaart gebracht (2): de Wilhelminalaan [verv.; Six, Schoenie, 
van Kuijk].

Heemtijdinghen [Woerden e.o.], jg. 55, 2019-3. E. Beekink, J. 
Kok: Lengte als graadmeter voor ‘gezonde’ jeugd [studie eer-
ste helft 19e eeuw in Woerden; W.J. Raven: De sier van sober-
heid [Doleantiekerkje Linschoten 1893]; C. Haars, N. Stoppe-
lenburg: Archeologische vondsten in Oudewater (2) 
[Remigius, munt van Gerlach van Nassau (*1322) bisschop van 
Mainz].

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 36, 2019-4. J. Immerzeel: 
Landwaart. Van kruidenier tot supermarkt [familiebedrijf, 
sinds 1922]; J. Hendriks: Ruigthandel in de crisisjaren [histori-
sche schets, crisisjaren ‘30]; G. van Rijn-Luier: Van huizen 
gesproken [de melkboeren; Hagen, van den Ancker, Jansen, 
Veenendaal].

Historisch Purmerend, 2019 nr. 50. P. Hartog: Hartog drie 
generaties in melk [familiebedrijf; Pronk, van Dijk, Bloem, Sie
mer]; Verhalen uit de duivensport [Bandt]; N. Koning, R. Nooij: 

Drie broers Nooij naar 
Nederlandsch- Indië [1946-49]; J. 
Otsen: Vis koper, familiebedrijf 
in winkelbetimmeringen [van 
Gijlswijk, de Boer, Weel]; B. Mid-
delburg: Gruwelijke spiegelstraf 
in de Wijdewormer [babymoord 
1659, ongehuwde moeder 
terechtgesteld; van Raacken-
burch, van Limmen, Riccen]; B. de 
Lange: De afslagvereniging B.P. 
& O. (2) [verv.]; S. Besseling: Pur-

merend en de Tachtigjarige Oorlog [algemeen historisch 
 overzicht; belang in Beemster en Wormer; stadsbestuur]; 
B.  Vlak-Mol: Moerbeek scheepsbouwers en badmeester 
[familie  bedrijf 1857-1984; Post, Oud, Kieft].

Historische Kring Eemnes, jg. 41, 2019-3. E. van Andel: Wakke-
rendijk 27 [vermoedelijk 16e eeuws; Hoogeboom, Hilhorst, 
Bruijndt, Schouten, van Aken]; W. van IJken: Eemnes en de Eer-
ste Wereldoorlog (4) [verv.]; H. van Hees: Oostenrijkse kinde-
ren in Eemnes (3) [verv.; Süssenbach, Termaten, Baurek]; C. 
van Rijsdam: In gesprek met Gerard Wortel [interview]; H. van 
Hees: Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen (2) [verv.; 
van Swieten, Kamphorst, Schouten].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 46, 2019 nr. 205. J. Mol: 
Loosdrechtse bootbouwerijen (10) [Navis, Scherpel, Baaij, 
Visser]; F. Brand: Bovenlanders in Loosdrecht [afkomstig uit 
Westfalen; seizoenarbeiders en hannekemaaiers 18e-19e 
eeuw; Rempe, Masmeijer, Zurstraessen]; A. de Kloet: Loos-
drechters op de rol (1): Jannigje Schuitemaker Houtlosser 
[voor het gerecht; diefstal].

Historische Vereniging Rijswijk, jaarboek 2019. R. Poortier: 
De oudste jaarrekeningen van de protestantse kerk, 1579-

1599 [Suys, de Bye, Hoogenhou-
ck, van der Speck, Coningsloo, 
van Eyll]; W. Dammers: ‘Huis te 
Hoorn’: een verdwenen landhuis 
en buitenplaats [onderzoek his-
torie en eigenaren/bewoners; 
Doedijns, Thierens, Hooreman]; 
R. Poortier: Het Kerkhof bij de 
Oude Kerk [historie, ontwerp, 
renovatie; familiegraven Caan, 
van Neck, Onderwater, Tollens, 
Schuurman]; M. Thieleman: 
Biblio theek Rijswijk: een eeuw 

culturele kracht ‘avant la lettre’ [von Fisenne, Greve, ter Hall]; 
W. van der Ende: ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ afde-
ling Rijswijk (1912-1919) [Broese van Groenou, van Pesch, 
Barendrecht-Kuenen]; M. Thieleman: opkomst en ondergang 
van zakenman Dick Korteland [(1912-1985)]; F. Holtkamp: Kees 
Kort, jongen in Indië [memoires van een huzaar, 1947-1950]; H. 
van der Neut: De Indische buurt van Rijswijk.

Holland, jg. 51, 2019-3. R. Kroeze: Hoe Hollandse bedrijven hun 
geschiedenis (ook kunnen) schrijven [bedrijfspolitiek]; K. Lur-
vink: Schimmige Hollandse slavenverzekeringen [18e eeuw; 
onderzoek in de Middelburgse Commercie Compagnie]; M. 
van Duijnen: Geweldig Hollands [geweld als thema in 17e 
eeuws werk van Jan Luyken en Romeyn de Hooghe].

De Kleine Meijerij, jg. 70, 2019-3. F. Schure: Waarom Oister-
wijk nog eens opnieuw goed moet kennismaken met mijn opa 
Jan Maissan [(1857-19??), oprichter tekenschool; exm. Oost-
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injen]; J. van Leest: Gerard Mascherin, eenmarkante en tech-
nisch begaafde Oisterwijker [terrazzo- en granietwerker, elec-
trotechnicus]; J. Traa-van Rijswijk: Een karakteristiek gebouw 
in het centrum van Helvoirt (2) [verv.; de Kort, Danklof, van 
Rijswijk]; J. van der Loo: De Udenhoutse familie Robben als 
representant van kapitaalopbouw in het 19e-eeuwse Uden-
hout.

Kringblad [Bemmel], jg. 29, 2019-3. E.Damen: Zal dit nog ooit 
goed komen? [de puinhoop na de bevrijding]; H. Borgers: Ver-

dwijning Bemmels Heilig Hart-
beeld blijft raadsel; A. van Abel: 
De eerste officiële vlag van de 
voormalige gemeente Bemmel; 
R. Derksen, R. Haegens: Arnoud 
Jan Herckenrath. Achtste burge-
meester van Bemmel (1930-
1939) [met kwartierstaat 31 kwn.; 
van Eekeren, Megens, van Elk, 
Pansier]; P. Oostervink: Ton Bre
die (1937-2009), de archeoloog 
[biografie en werk]; P. Ooster-
vink: Momento Mori voor Johan-

nes Otto van Olst (1689-1768) [uit Andelst, predikant te Wins-
sen; stamboom 4 gen., 1653-1830;  van Reijen, van der Weyde, 
van Ommeren]; H. Banen-Bauw: Stadskind tijdens de oorlog in 
Haalderen; A. Stuart: Van Huus Uut (13) [verv.].

Het KrommeRijngebied, jg. 53, 2019-3. A.A.B. Van Bemmel: 
De vergeten woontoren Jagenstein in Nederlangbroek [Bem-
mel, van Broeckhuysen, van Sterckenburch, Pawe, van Zijl, van 
Woudenberg]; F. Magdelyns: Aardbevingen in het Kromme 
Rijngebied [11e-20e eeuw].

De Kroniek [Graft-de Rijp], jg. 36, 2019-4. D. Grasboer: 45 jaar 
Volkstuinvereniging ‘Ons Genoegen’ uit De Rijp [historie, inter-
views]; J. Leegwater: Bedrijvigheid in West-Graftdijk rond 
1960 [overzicht met namen en aantal werknemers]; J.  Surie: 
Borkumer auf Walfang [boekrecensie; transcriptie logboeken 
en brieven commandeur Roelof Olferts Meeuw; 29 schepen 
van de Hollandse walvisvloot in 1798 door de Engelse marine 
in beslag genomen; bronnen liggen in Kew (GB)]; F.  Hoek: 
Brandstofoorlog [na WOII; Gravesteijn, Hottentot, de Jonge, 
Blokdijk]; C. Ney-Bruin: Van hannekemaaier tot watermolenaar 
[genealogie Wiedijk, 7 gen., 1720-heden; afkomstig uit Drohne, 
Westfalen; Wedig, Seckriede, Schuijt, Zwart, van Til].

Kroniek van het land van de zeemeermin [Schouwen-Duive-
land], 2019 nr. 44. H. Landheer: De storm van 9 november 
1800, de gevolgen en de verwerking ervan; M. Jongejan: Een 
visreis in 1822 [de Nieuwe Visscherij van Zierikzee, sloep de 
Hoop; van Dueren]; A.P. Van Vliet: Van Speyk-gekte? [Zierik-
zeese reacties 1831]; D.M. Schorer: Fortuin en liefde anno 1852 
[van Breugel, de Jonge, Badon, de Crane]; R.C. Van Leeuwen: 
Na drie eeuwen in 1877 weer nonnen in Zierikzee; J.G. Steen-

hof de Jong: De elektrificatie van Schouwen-Duiveland; H. Uil: 
De oprichting van de Vereniging Stad en Lande van Schou-
wen-Duiveland en het instorten van het Mosselpoortje in 
1939.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 47, 2019-3. H.J.L.M. 
Boersma: Joannes Godefridus Lebens en Anna Lousberchs 
hun voor- en nageslacht [totaal 7 
gen., ca. 1480-1764; Suti, Hoffen, 
Vencken, Ruth/Rutten]; W. Luys: 
Van Cuijlen naar Luijs (Luys). 
Onderzoek naar een molenaars-
familie; R. de la Haye: Rouwbor-
den in de kruisgang van de OLV-
kerk van Maastricht (4) [verv.; de 
Baltin, van Brienen, Poilvache, 
van den Biesen, de Hoyos, van 
Wassenaer van Nieuwkoop]; F. 
Savelkouls: vader en zoon Savel
kouls komen uit de kast [zoek-
tocht naar Duitse tak; stamreeks 9 gen., 1659-1971; Schrage, 
Wennemaekers, Ancque, Priem]; A.J. Sasse: Dopen van Maas-
schippers te Olne (provincie Luik) 1676-1678 [Bours-Clouns, 
Hacken-Paradys, Cloens-Kreften/Creefs, Mona-Baen].

Mars et Historia, jg. 53, 2019-3. K. Bootsma: Een ‘papieren’ 
exercitie? [vrouwen in gevechtsfuncties; Verdrag van New 
York]; B. van der Mooren: Positionering van het Camp 
d’Utrecht bij Zeist in 1804; Napoleon, Viesse de Marmont]; R. 
Enthoven, P.C. Boer: De lobby voor een nieuwe ‘Karel Door-
man’ [voorgangers fregat Groningen en het Engelse vlieg-
kampschip Venerable]; D. Starink: De luchtafweer in de Eerste 
Wereldoorlog (2) [verv.]; H. Koopman: Vergeltungswaffe Eins 
in Oost-Nederland [inzet V1 1944/45].

Mededelingen [HK West-Betuwe], jg. 47, 2019-2. A.F. Verste-
gen: Uit de geschiedenis van Rhenoy (1) [de Borch of Alden-
burgh en Huis te Rhenoy; van Herve, de Cocq, van Haeften,, 
van Beest van Renooij; wapens verschillende geslachten]; 
P.A.P. Van Mook: Het raadsel van de verdwenen missionaris 
[L.C. Van Avezaath (1843-na 1912), vertrokken naar Mongolië 
1867, terug 1870, uitgetreden en gehuwd (Frankrijk?) met 
Ellen Etty vóór 1876];

    Idem, 2019-3. R. Mink-Gijzen: 
Burgemeester Ger Baris van 
Geldermalsen [(1930-2018), over 
persoon en werk]; P. van Mook: 
Gellicum – 16 juni 1896 – drie hui-
zen afgebrand [Mus, van Dieën, 
Versteegh]; R. Mink-Gijzen: Drie-
hoekclub voor meisjes in Acquoy 
[historie; scouting op gerefor-
meerde grondslag].
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Met gansen trou [Onsenoort], jg. 69, 2019-8. B. Beaard: Kapu-
cijner broeder Wenceslaus van Heusden [1874-1973]; N. Dirck-
sens: Oorlogsjaren, oorlogsverhalen [1944]; A. Verboord: 
Schoenen in de Langstraat [historieverhalen].
 Idem2019-9. B. Meijs: Een koper- en blikslager uit Nieuw-
kuijk [Snijders, Rouppe van der Voort]; F. Durant: ‘De Engel-
sche ziekte’ rond en na de bevrijding van Drunen [verschil-
lende interpretaties]; B. Beaard: Schepping in beelden [Niel 
Steenbergen (1911-1997), beeldhouwer, tekenaar, medail-
leur].

Misjpoge, jg. 32, 2019-3. K. Sturkop: De diva Jetta Goudal – 
haar inspiratiebronnen [artiestennaam van Julie Henriëtte 
Goudeket (1891-1985), exm. Warradijn; Roeg, Arnold, Judels, 
Bondy]; E. Salomons: Asjkenazische Joden in Suriname (2): de 
Hammelburgclan [verv.; 6 gen., ca. 1620-1766; Polak, Eliazer, 
Suskind]; M. Maas: Jules Boesnach (1881-1927), piano-humo-
rist [trad internationaal op; kwst. 4 gen.; Lorjé, Erlandsdotter, 
Hart, Verplancke]; E. Salomons: Een kastijding die uit de hand 
liep [dodelijke afranseling van een slavin in Paramaribo 1773; 
rechtszaak gaat als nachtkaars uit; Eliazer, Wichers]; B. Zuss-
man: Sjnoderboek: een speurtocht naar een merkwaardig 
fenomeen; Protocolboek synagoge Edam [gerestaureerd en 
gedigitaliseerd].

De Nederlandsche Leeuw, jg. 136, 2019-3. C.R.H. Snijder: 
 Vijftiende- en zestiende-eeuwse scherprechters te Kampen 

[goed gedocumenteerd over-
zicht, bevat ook mutaties in Arn-
hem en Nijmegen; naamlijsten 
met periode; Kruys, van Aldenho-
ven, Ross]; L.J. Joosse: Een jonge 
Groninger in Brasil postuum 
onder kritiek [betreft Ipo Eisens 
(ca. 1606-1636); genealogie 4 gen. 
1538-1674; Ritzema/Klinckema]; 
R.A. Van der Spiegel: Het trieste 
verhaal van Florentina van der 
Elst [incestvoorbeelden]; K. Kui-
ken: Van Kleeff-van Hogezand 

[kwst. K.W.B. Van Kleeff (1854-1930), 9 gen. met hiaten, veel 
Joodse kwartieren]; N.J.M. Biezen: Een signet met het wapen 
van Oranje-Nassau [beschrijving; kritische kanttekeningen bij 
toekenning aan Willem IV]; Aanvullingen en verbeteringen 
[(van) Barendregt, 4 gen., 1616-1820].

Het Nederlandse Landschap, jg. 37, 2019-2. W. Ottens, E. van 
der Laan: Verbinding van historische landschapsparken met 
het huidige cultuurlandschap [oude kaarten, nalatenschap van 
landmeters; Den Alerdinck, de Colckhof, Twickel, Windes-
heim]; C. Mooij, D. Groenendijk: Het zeedorpenlandschap in de 
Hollandse Duinen [o.a. Duinlandjes, stroperij, visserij en histo-
rie duinvorming]; A. Haartsen, B. Olde Meierink: Drie sluizen in 
Halfweg [totaal kunstwerk van de bekende 17e eeuwse archi-
tect Pieter Post; hij ontwierp ook het gemeenlandshuis]; 

T.  van de Mortel: Verbonden over de breuk [de Heiakker in 
Deurne en de Peelrandbreuk].

‘t Onderschoer [Denekamp], jg. 41, 2019-3. F. Broekhuis: Kunst-
werken van Jan Schoenaker in Denekamp [*1923, beeldend 
kunstenaar, glazenier en maker van muurschilderingen en 
mozaïeken]; S. Benerink: De (bouw)geschiedenis va boerderij 
Aveskamp (2) [verv.]; H. Smienk: Lattrop-Breklenkamp 200 
jaar kerk en 200 jaar Jongkind [(1819-1891), kunstschilder, 
exm. Van der Burght].

Ons Voorgeslacht, jg. 74, 2019 nr. 722. K.A. Reuvers: ‘In God 
verstorven’. Beschrijving grafzerken Hillegersberg [75 oude 

grafzerken in de kerk, waarvan 
60 niet eerder beschreven; alles 
voor zover mogelijk aangevuld 
met gegevens uit andere bron-
nen de 10e penning en de ding- of 
vierschaarboeken; o.a. Kop, 
Romeijn, Bleijswijck, Vermeer, 
Versijden, Stolk, Cleijwegh, van 
de Bregge].
    Idem, 2019 nr. 723. P. Hooger-
brugge, C. Slootweg: Een familie 
Conincxbrugge (Doessen) uit 
Hazerswoude [uitgebreide ana-
lyse morgenboek, herkomst 

familienaam; 8 gen., 1500-1773; Craen, Koeij, Elsthout, Grims, 
van der Plas, van der Velden, van Lodesteyn, Planck, Elsevier]; 
Aanvullingen: De Soete/Zoete en Goedhart.
 Idem, 2019 nr. 724. T.E. De Vroom: Beursmakelaar Sebas-
tiaen Pitavin, zijn kinderen en kleinkinderen [17e eeuw; van 
Honfleur, 5 gen., 1580-1706; van Surck (3 gen., 1566-1628), 
Buremans, van Dorp, Cloppenborcht, Urseling, Kieft]; W. van 
Workum: Het familieboek van de familie van Groenesteijn 
(1606-1740) [de Piet, van Doornick, van Haaften, van Rödern, 
Luls]; M. van Bourgondiën: De familie van de Watering uit de 
polder Zestienhoven [6 gen., 1593-1717; Oudenknecht, de Rid-
der, ter Bregge, Coddebij, Verheul, van der Burgh, Starren-
burg]; F. van Rooijen, R.A. Van der Spiegel: Het kohier van het 
weekgeld 1573 betreffende Nieuweveen onder Den Haag 
[transcriptie; Booijen, Bruyn, Cock]; B. de Keijzer, H.M. Kuypers: 
Leerbroek, 10e penning 1553 [transcriptie].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder
zoek, jg. 36, 2019-4. M. Kruijt: Oranje Boven, Manes Vriesen 
zingt... [*1753; spotlied op de Fransen]; H. Nevis: Was Jacobus 
een biologische zoon? [Jacobus van Herwaarden (Amster-
dam, 1758-1854), koperslager te Aalten 1823-1848]; G. 
Stokreef- Braakman: Wie was de heggendokter? [=ongeëxa-
mineerde veearts; Jan Beltman (1819-1892); met parenteel 
van Jan Cappert [te Verwolde  begin 18e eeuw, 7 gen.; Beltman, 
Velderman, Soerland, Asselman]; G. Rossel: ‘Naar Eskes 
gebracht’ [begraafplaats in Vorden]; A. Overmars: Smederij 
Garretsen aan de Onderstraat in Bronkhorst [verhalende 
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genealogie rondom een erf; 
1770-heden]; G.J. Goorman: Kol
kert en Kolkman. Over de juiste 
afstamming van twee Overijssel-
se families met Larense wortels 
[auteur weerlegt op deskundige 
wijze een aantal foutieve publi-
caties, foutieve interpretatie van 
begrippen en het gebruik van de 
naam Colmschate]; W. Groot 
Enzerink: De Abresons: het was 
moeilijk kiezen tussen kerk en 

hormonen [drie generaties hebben problemen met huwe-
lijkstrouw; machinaties om tot een proces te komen]; G. Ros-
sel: Huizen als kastelen: Kamphuizen [historie ontwikkeling].

OudCastricum, jg. 42, 2019. H. van Weenen: Kasteel ontdekt: 
‘’t Blockhuijs’, aan de rand van de Breewechergeest [Jan II van 
Polanen; 14e-17e eeuw; veel personen maar onder patronym]; 
N. Kaan: Geheim agent Co Brandjes in de Tweede Wereldoor-
log [(1922-2000), exm. Res; met korte genealogie 3 gen.]; J. 
Mooij: 90 Jaar EHBO vereniging; S. Zuurbier: Van Peperstraat 
naar Dr. Jacobilaan: huizen en bewoners (noordzijde) [Peper-
laan, van Velzen, Stuifbergen, IJpelaan, Louter, en vele ande-
ren]; A. Beentjes, C. Loogman: Wie was... Kees Bakker (1925-
2015) [verpleegkundige en amateurkunstschilder]; T. de Groot: 
Het verhaal achter het Monument voor de Gevallenen [20 
gevallenen belicht]; P. Mol: Achter de voordeur... Chaja Kau
se-van Bergen [mensen met een verhaal; WOII]; S. Zuurbier: 
De Castricumse familie... Sprenkeling [ontstaan uit Spenke-
link in Goor; 4 gen. 1830-heden; Schellinkhout, Snijders, Zon-
neveld].

OudDordrecht, jg. 37, 2019-2. K. Sigmond: Dordtse Bronnen – 
een digitaal vervolg [kohieren 10e penning, pandpondregis-
ter]; K. van Goor: Willem Laurens van Blijenbergh, koopman, 
calvinist en filosoof [parenteel 4 gen., 1609-1697; wapens van 
Blijenbergh, van Wesel, Nolthenius, Spinoza]; H. Aardoom: De 
geur van geld (4) [verv.; van der Nath, van der Meulen]; E. van 
Dooremalen: Gravenstraat 17 [bouwhistorie; Tricx, van der 
Heijden, van Hoogstraten]; M. Lefeber-Karres: Margaretha 
van Godewijck (1) [een hoogbegaafd meisje in de 17e eeuw]; M. 
van de Sandt: A.L. Govers: journalist-gijzelaar-perszuiveraar- 
voorlichter-pleitbezorger [biografische schets]; Ch. Ritter: 
Verteld Verleden: Jaap Schallenberg; J. van Wageningen: Wil-
lem the Bold en Googie the Beautyful [Noëls van Wagenin
gen, Bär, Withers]; M. van Vliet: het eerste jaar van de Bataafse 
Vrijheid (9) [verv.].

Oud Rhenen, jg. 38, 2019-2. W.H. Strous: Lodewijk Napoleon 
formeert leger na Engelse invasie op Walcheren [kostte Rhe-
nen veel geld]; H. Deys: Hendrik Roodenburg, etser en schil-
der van Rhenen [(1895-1987), ontmoetingen met andere 
 kunstenaars]; J.M. Doorman: Het huis Angelus Ridet aan de 
Achterbergsestraatweg [verslag zoektocht; Smit, van Aken]; 

B. Huiskes: Met de rug naar de 
21e eeuw [gezicht op Rhenen 
1910; schilders: Wiggers, Bilders- 
van Bosse, Tholen]; B. van Laar, 
G. van Nieuwenhuizen: Veel 
media-aandacht voor negen 
kraakpanden aan de Cuneralaan 
[beeldverhaal, Cord Otting].

De Proosdijkoerier, jg. 35, 2019-
3. J. Frankenhuizen: Wilnis, een 
plaats om niet te vergeten; F. 

Compier: De Proosdijlanden: niet hetzelfde als De Ronde 
Venen [historie en verschillen]; Stef Veerhuis: Genealogie is 
gebaseerd op nieuwsgierigheid [onderzoeker en verhalenver-
teller]; Historisch materiaal hoort toegankelijk te zijn [inter-
view met Klaas Bakker, coördinator documentatiecentrum]; 
S. Veerhuis: Over van Doesburg en hun Lindeboom (3) [verv.].

Scoronlo, jaarboek 2019. J. Hopman: Hoe een glazen kunst-
werk van de aardbodem verdween [kunstschilder en glaze-
nier Thijs Sterk, ovl. 1982]; A.F.J. Leysen: De Schoorlse buson-
dernemingen [de Jong, Hopman, Leysen, Glas]; H. Stapel: 
Theunis Brouwer (1850-1927), een vergeten redder [voorge-
schiedenis Petten; ontstaan Hondsbossche zeewering; red-
den, bergen en jutten; Langedijk, Mooyman Hoed, Snip, Vos]; 
K. Bant: Schoorl en het vreemdelingenverkeer [historie 
19e-20e eeuw]; Panden die verdwenen [met bewoners; Stoel, 
Hoogvorst, van Wijk, Maars, Stroker, van Essen, van Duin, 
Jonker].

n Sliepsteen [Enschede],jg. 35, 2019 nr. 139. G. Aal: 125 Jaar 
Twentsche Pluimveeclub Enschede en Lonneker [historie]; J. 
Brummer: Lutje Schipholt Hairfashion, geknipt voor het kap-
persvak [historie]; J. Brummer: Buitengoed Nieuw-Lust – van 
wandelpark tot brouwerij [historie].

De Sneuper, jg. 32, 2019 nr. 135. T. Jippes-de Boer: Jeppe-
mastate en haar bewoners [sinds 1431; Jeppema, Helbada, 

Unema, Botnia, van Roorda, Gro
vestins]; A.J. Van der Meulen: Uit 
de schaduw van Bonifatius [ds. 
Dirck Rafaelsz Camphuysen 
(1586-1627), lieddichter; Colom]; 
R.J. Broersma: De dorpswapens 
van Augsbuurt & Burum; R. Tols-
ma: Ropta te Metslawier [stins, 
eerste vermelding 1422; Rober-
de, Wibalda, Jaersma, Ropta, 
Ukema, Schenk van Toutenburg, 
Sternsee, Cammingha, Humal-
da]; A. Dijkstra: Familie van Kui

ken, nog wat onderzoek te doen; M. Bruining-Hoeksma: 
Dezelfde voorouders als... Gerrit Hiemstra [bekende Neder-
landers; Algra, Atsma, Hoeksma].
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De Spuije [Bevelanden], 2019, Bevrijdingsnummer. J. Brouwer: 
Een nacht vol wonderen in Kapelle [crash 1943, verhalen over-

levenden; van der Endt]; F. de 
Kaart: Zwijgen en doorgaan [her-
inneringen  van Corrie van Boven; 
verzetsstrijder Mol]; G. de Fouw, 
B. van Leerdam: Een vergeten 
oorlogsmonument in Wissenker-
ke [Dieleman]; C. Rus: Hij heeft er 
nooit over kunnen praten [inter-
views met D. Kluiver]; J. Minn-
aard-Verheijke: Herinneringen 
aan de bevrijding in 1944; J. 
Boogaard: Nicolaas Corstanje, 
een bijna vergeten verzetsstrij-

der; De bevrijding van Rilland 1944 [delen uit briefwisseling 
Ds.  H. Aalbers]; F. de Klerk: Waarde, 194-1945 [interview met 
M. Krijnssen]; F. de Klerk: Strafkampen op de Bevelanden, 
1945-1947 [met collage van 36 pasfoto’s van inwoners van 
Kloetinge].
 Idem, 2019 nr. 108. J. de Jonge: Het dagboek van Kees van 
de Vrie 1943-1945 [tewerkgesteld door de Arbeitseinsatz in 
Noordoostpolder, Bad Zwischenahn en Wilhelmshaven (D)]; 
H. van Rees: Slag om de Schelde, waarom eigenlijk vergeten?; 
K. van den Bovenkamp: Andries de Koning en Geert de 
Koning, verzetshelden [WOII]; V. Frenks, A. de Bruyn: Vorste-
lijk bezoek: stadhouder Willem V’s tournee op Zuid-Beveland 
(1786) [beschrijving, huldeblijk, onmin en opstootjes]; J. Kou-
wen: Het staat genoteerd: Het Notule Boek van de Israëliti-
sche gemeente te Goes [beschrijving bron]; H. Blok: De klok-
kenluider van Yerseke [Johannes Steenblok (1877-1911)]; G.J. 
Lepoeter, F. de Klerk: Wemeldinge uit het slop gehaald [histo-
rie dorp].

Stad & Ambt Almelo, jg. 27, 2019-4. E. Lambrechtsen: Wele-
veld [havezathe en familie; sinds 1244, in 1526 uitgestorven; 
van Scheles]; H. Krol: De Bendien films [beschrijving collectie 
en inhoud]; A. Broeksma: Gaatske Adriana Ladenius (1883-
1953) [ eerste vrouw in gemeenteraad van Almelo en de sta-
ten van Overijssel]; F. de Graaff: Afscheid Riet Strijker [con-
servator museum].

Stad & Lande [Schouwen-Duiveland], jg. 56, 2019 nr. 156. R. 
van Langeraad: De herkomst van de Schouwse familie Klom-
pe [uit Brouwershaven; der Weduwen, de Bil]; J. Padmos: uut 
de pepieren [uit het eigen archief van S&L]; W. & A.M. de Vrie-
ze: Een oude boerderij aan de Pauwlijntjesweg [uit 1569; histo-
rie en bewoners; Decker, Bloms, Willemse, Bliek, Bos, de Bak-
ker].

De Stamboom [Sliedrecht], jg. 21, 2019-4. Z. Erkelens-Aanen: 
Ooggetuige verslag van de watersnood 1953; Z. Erkelens- 
Aanen: Over een schoolmeestersdochter [verv.; erfgenamen 
in 1744; naamlijst schoolmeesters en voorzangers; Visser, Pijl, 
van der Hoek, van de Donck, Both, Collot d’Escurij]; Z. Erke-

lens-Aanen: VOC opvarenden uit Sliedrecht [Damen, van der 
Wiel, de Groot]; Diverse reacties op kwst. Cornelia de Groot 
[van den Berg, Terlouw, Dogterom, Suwijn/Suin, Muijs, 
Hengst man, Pierhaagen, de Mick, Brut, de Gids].

Streekarchief IJsselmonde, jg. 34, 2019-3. M. Groeneweg: 
Oude dijken in IJsselmonde (4) [verv.: de Buitendijk]; H. Aap-
kes: Het kruispunt bij café Sport [oud gebied, alliantiewapen 
Everwijn-de Roovere; Plaisier, Kranendonk, de Jong, Zwaal]; 
M. Verhoef: Een bekende Rotterdammer: André van Duijn 
[biografisch verhaal met kwartierstaat; Kijvon, Kloot, Duijs
terwald, Wielders, ten Boden]; H. Aardoom: Verhalen uit de 
Vierschaar: een herroepen verbanning [Leentfaar, 1791, 
1796/97]; M. Verhoef: Geboren in IJsselmonde, overleden in 
WOII [naamlijst].

Terra Westerwolda, jg. 8, 2019-3. B.J. Harding: Een romantisch 
Westerwolds landschap van Jacob Bruggink uit 1847 [(1801-

1855), kunstschilder]; E. Wubs: 
‘Verschrikkelijk veel leerlingen 
heb ik gehad’ [interview met Jan 
Groen, oud-docent geschiedenis 
RSG ter Apel]; J.I. Mihan, G. Vol-
ders: Project ‘Joods leven in het 
grensgebied’ [onderzoek naar 
verbindingen tussen Joodse 
gemeenschappen]; H. ter Heijden: 
Rijksmonumentale bouwval in 
Onstwedde nu écht pronkjuweel 
[expeditie Hutplak; Wakker, 
Meendering]; A. Visser: Mensen-

offers in het moeras? [oude vermoedens, nieuwe theorieën]; J. 
Been: Eerste openbaar vervoerregeling in Ter Apel [postkoets 
1882, omnibus; van der Laan]; T. van Dijk: Bommen op Belling-
wolde [herinneringen 1943; Dinkla].

Tussen Vecht en Eem, jg. 36, 2019-3. Themanummer volksver-
heffers met onder andere: C. Smit: Spinazievreters vol stra-
lende wendingen [volksverheffers rond 1900]; H. Michielse: 
Niet vóór maar dóór de arbeiders [arbeidersbeweging en 
-ontwikkeling]; A. Zondergeld-Hamer: Activiteiten van het 
Nutsdepartement Weesp; C. Baar-de Weerd: Vrouweneman-
cipatie aan de Vecht; G. Hoogendijk: Onderwijs als volksver-
heffing in Bussum en Hilversum; M. van der Heide: Toonkunst 
nog steeds toonaangevend [Heije, Andriessen]; M. Boersen: 
Wally Moes, een sociaal bewogen kunstenares; F. Booy: ‘De 
arbeidersklasse danst een groote reidans’ [Gorter, Roland 
Holst en het proletariaat].

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 55, 2019 nr. 168. R. Blom: 
Sint-Andries in het nieuws [belangrijke schans op de splitsing 
van Maas en Waal in de Tachtigjarige Oorlog; historie, fraaie 
kaarten]; J. van Willigen: Een onderoek naar Brakels gebrand-
schilderde ramen [1647; glazenier -én organist- blijkt Willem 
Robbrecht (Robben) van Couwenbergh (1600-1665) te zijn uit 



60  –  Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 1

Zaltbommel, exm. Storm]; M. Witteveen: Brand in de toren-
spits van Zaltbommel [1696, blikseminslag; historie; Hoet, van 
Slichtenhorst, de Bije].

Tweestromenland, 2019 nr. 181. M. Buitenrust Hettema: Emilia 
van Oranje Nassau, kasteelvrouwe in Wijchen (2) [verv.]; L. 

Lemmers: Dijkbrand te Leeu-
wen, 6 oktober 1944 (1) 
[beschrijving oorlogshandelin-
gen]; A. van der Neut-Loeffen: 
Graven van geallieerde piloten 
in Wijchen, Bergharen en 
Batenburg; S. Daverveld: De 
oorlog een gezicht gegeven 
[Jan Janssen (1917-1939)]; M. 
Bergevoet: Dreumel en de 
Lexit [afscheiding van Limburg, 
betrokkenheid van de heer van 

Dreumel 1848/49; wapens, portretten en kwartierstaat; de 
Heusch, van Scherpenzeel, Speyart van Woerden, Clout].

Van Zoys tot Soest, jg. 40, 2019-3. P. Verhoeven: Zuivelfabriek 
De Soester [historie]; D. Top: Zomers Buiten [vakantie-/
rustoord]; P. Verhoeven: Bijzondere bewoners van het veen 
[Jan Muis, G.H.A. Simon alias Karel I, Dorrestein]; J. de Mos: 
Jaap Nooder, een actieve slager [(1878-1966), familie uit 
Hoorn; beknopte familiegeschiedenis over 7 gen., 1752-1966; 
ook actief bij de vrijwillige brandweer, de VVV, het zwembad 
en de gemeenteraad].

Vechtkroniek, 2019 nr. 52. W. van Schaik: Zegepralende Vecht 
= welvarende dorpen? [buitenplaatsen brachten werk mee 
voor het gewone volk]; W. de Kruijter, W. Mooij: Albert Heijn-fi-
liaal in Loenen [historie winkelpand, vanaf 1919; Mielart, Kater, 
Smit]; D. Koen: Fortmanoeuvres in het Vechtplassengebied; J. 
Jonker-Duynstee: 75 jaar EHBO Vreeland; J. Jonker-Duynstee, 
W. Mooij: 70 jaar Loenense schietvereniging; M. Kennis: ‘Zin-
gen hoort er bij’. Oma Lieke, een vrouwenleven in oorlog en 
vrede [Celine (Lieke) Schaake-Verkozen (1899-1989), leven in 
teken van creativiteit en vrije expressie, publicaties, radio-
programma’s].

Velisena [Velsen], 2019 nr. 28. E. Beket: Er is een Bressiaander 
doodgegaan [opstand kanaalgravers 1866; Hubrecht Keijmel 
uit Breskens doodgeschoten; rechtszaak en getuigen verkla-
ringen; Mooij, Brouwers]; M. Kwant: Dina’s Hoeve [naam ver-
klaart met behulp van de beeldbank en genealogisch onder-
zoek onder de opdrachtgevers Graman]; L. Hagen: Het leven 
na de oorlog in een wederopbouw wijk in Velsen-noord; 
W.  Westerman: Lamberta’s sociaal-geografische schets van 
Velsen [proefschrift 1933 van Lamberta van den Bergh van 
Eysinga]; M. Kwant: IJmuider Krachtsportvereniging Hercules 
[historie]; C.C.M. Hamers: Een graf verhuist van Velsen naar 
Denekamp [Cor Weber, eerste Nederlandse neergestorte 
straaljagerpiloot uit Velsen 1954]; M. Kwant: Sint Engel-

mundus kerkhof Driehuis geruimd [Knijf, Pieterman, Wisker]; 
E. Graafsma: De gebeurtenissen in IJmuiden 10-14 mei 1940 
[verslag]; J. Morren: De Tichttiende (2) [verv.; Jongman, Ramp, 
Coijmans, Munter, Trip].

Veluwse Geslachten, jg. 44, 2019-4. P. van den Born: De Ham
mekens in Nijkerk [9 gen., ca. 1350-1652]; A. van Ooik: Het zaad 

van een Bouman geeft vele Dek-
ker’s [5 gen., ca. 1650-1916; staak 
Ivd gaat zich Dekker noemen; 
van de Loosdrecht, Hardeman, 
Verhagen, Storck, van Manen, 
van Dijk, van Holten]; G. Woert-
man: DNA-blog 4 [verv.; at-DNA, 
matches, toepassing genealogi-
cagrafica (programma)]; H.J. 
Hamer: De nakomelingen van 
‘Broek Jan’ Hamer uit het buur-
schap Rhienderen bij Brummen 
deel II (3) [verv.; gen.Vc-Vl].

 Idem, 2019-5. H.J. Hamer: De nakomelingen van ‘Broek Jan’ 
Hamer uit het buurschap Rhienderen bij Brummen (2 en slot) 
[gen. Vm-VIak]; FamilyTreeDNA [projectgroep; matrilineaire 
lijn van Gerritje Mijnbeek tot 1700]; C. de Jong: Wegwijs op de 
website www.veluwsegeslachten.nl; A. Tanke-Oosterbroek: 
De oudste generaties Jacobs uit Velp [4 gen., ca. 1690-1853; 
Onstenk, Peelen, van Reeken/Rekum, Barlage, Verhaaf].

Werinon [Nederhorst den Berg], 2019 nr. 98. K. Joustra: De 
roerige jaren zestig in de dorpspolitiek; G. Baar: Het vliegtuig-
monument: hoe het begon... [historie; onthuld in 2019; speciale 
bijlage: Flight Wellington HE 697 OW ‘M’ 1943-2019]; G. Baar: 
Het lange leven van mevrouw C. Middelkoop-Steenmetz 
[*1917; herinneringen aan Nederhorst den Berg en omstreken].

Zijper Historie Bladen, jg. 37, 2019-3. T. Volkers: Familie van 
Wel van ‘t Buurtje [uit Beneden-Leeuwen 1695; beschreven 
worden 5 gen., 1695-2012; van Hees, Boode, Kooijman]; J. 
Boots: Boerderij Leeuwenhorn [historie en bewoners; de Wit, 
Bloothoofd, Koelma, Bruin].

Verder ontvingen wij
Amstel Mare, jg. 30, 2019 nr. 114. Themanummer Elsrijk [histo-
rie buitenplaats, stedebouw, herinneringen].  
De Angstelkroniek, jg. 19, 2019 nr. 52. C. Dokkum, H. Hoogen-
hout: Meester Dokkum, een icoon uit de Baambrugse samen-
leving [historische schets].
De Bewaarsman [Hoogland], jg. 25, 2019-3. A. de Ridder- 
Hilhorst: Bewaarsman Jan de Ridder vertelt [historie van 
‘bewaarsman’].
Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 35, 2019-2. Themanummer 
Plekken van Plezier/Open Monumentendag.
Eigen Perk [Hilversum], 2019-3. Themanummer Open Monu-
mentendag.
‘s Gravendeel, jg. 25, 2019 nr. 100. Jubileumnummer ‘’s-Graven-

http://www.veluwsegeslachten.nl/
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deel door de eeuwen heen’ [feestelijke herdenkingen].
De Kostersteen [Bennekom], 2019 nr. 150. A. van der Valk: 
Vruchtenwijn aan de Algemeer [bedrijfsgeschiedenis].
Kroniek [Roterodamum], 2019 nr. 23. J.C.J. Wereldsma: ‘Zeven 
officieren en de waard van de Sint Jorisdoelen’, 1604 [enig 
overgebleven Rotterdams schuttersstuk].
Lek en Huibert Kroniek, jg. 21, 2019-4. M. Wittebol, R. Hen-
driks: Sterke vrouwen in Lexmond [A.M. van Schurman]; M. 
Wittebol: Aletta Jacobs (1854-1929).
Nijmeegs Katern, jg. 33, 2019-4.
Oud Scherpenzeel, jg. 31, 2019-3.
Oud Woudenberg, 2019-3.
De Stelling, jg. 38, 2019 nr. 150. G. Bakker: Kleermaker Wilke 
Kwak (1889-1976) [herinneringen, kwst. 3 gen..
Van ’t Erf van Ermel, 2019 nr. 92. J. de Kroon: Boerderijen op 
Veldwijk (10) [verv.; van Loo].
Vosholkroniek, 2019-3. In Paradisum [gebruiken, aanzeggers; 
Bilars, Zwirs, Kroft].

Afdelingsbladen

11 en 30 [Friesland], jg. 24, 2019 nr. 96. F. Kooistra: De Enque-
te-commissie Veenderijen 1891 [doel, commissieleden, lijst 
met gehoorde deskundigen en getuigen; Veegens, van Alphen, 
van Swinderen, Reeling Brouwer]; H. Lindeboom-Postma: 
Hoop [nazaten Molle Sjoerds (ca. 1692-1776) x Drevis]; S. Gie-
zen: Kwartierstaat van Waling Dijkstra [(1821-1914), 78 kwn. 
verdeeld over 10 gen.; Keimpes, Wymers, Gerkes, Rollema, 
Kuiken]; S. Giezen: Voorouders van Ruurd Wiersma [(1904-
1980), kunstschilder; Postma, Wielstra, Dijkstra, van der Meer, 
van der Ploeg].

1340 [Rotterdam], jg. 32, 2019-3. Verslagen.

Amstelland, 2019 nr. 116. H. Bovenkerk: Delpher: ook voor 
Genealogen heel bruikbaar [uitgebreide handleiding]; H. van 
den Dool: Wie was Elisabeth Kok? Het antwoord [overl. 1816 
te Enkhuizen, huwt aldaar 1796 de stadsbullelooper Pieter 
Knip, blijkt niet uit Alkmaar maar uit Edam te komen; Wen-
nink, Hemmers, Velthuis]; W. Furrer-Kroes: Kwartierstaat van 
Gouke van der Wal [verv.; kwn. 16-123; Epema, Wimmers, 
 Beukelaar, van der Lelie].

Aqua Vitae [Betuwe], jg. 21, 2019-2. W. de Kruijff: Zo was de 
Kruijff in Buren [13 gen., 1619-heden (niet compleet), wapen en 
zegel; van Zutphen, van Mill, van Geijtenbeek].

Gene Ver [Zuid-Limburg], jg. 22, 2019-4. P. Servais: Maria Odi-
lia Muijters, haar ouders en grootouders (2) [verv.]; S. Vranc-
ken: Isabella Wijckmans: de ‘lustige Witwe’ [kinderen van 3 
mannen]; W. Nolten: Grafstenen te Heerlerheide [43 grafste-
nen beschreven]; A. Plasier: Karel, Hub en Hein [herinneringen 
1960-1975; genealogieën Wagenaar, Rongen en Coumans.

Genealogie langs Peel en Maas [Land van Cuijk en Raven-
stein], jg. 28, 2019 nr. 82. Het portret van... Poos-Janssen; 
Kwartierstaat Martinus Hanenberg [(1918-2017); Verkampen, 
van den Berg, van der Velden]; M. Roefs: Geplogische her-
komst voorouders [met behulp van Strontium en Ribidium in 
skeletresten]; M. Nillesen: Het archief van de stad Grave nu 
online [via www.bhic.nl naar Stadsbestuur Grave; 225.000 
scans!]; W. Keeris: Amerika, America (21) [verv.].

Gens Propia [Kennemerland], 2019 nr. 96. De opa van Alex 
Dekker [WOII, met links]; De historie van Nederlandse Ridder 
Ordes; Houtrijk en Polanen in de Spaarndammerbuurt.
 Idem, 2019 nr. 97. Pruiken en patriotten/de weeën van onze 
democratie; H. Werk: Willem Stuvé’s noga in Haarlem [historie 
suikerwerkkraam en handel]; H. Koelman: Kalkbranderij Zel-
den-Rust, Waarderpolder [Huijgens, Elias en de ‘Rode freule’].

Hollands Noorderkwartier, jg. 33, 2019-4. R. Kaas: Geboren 
als Jantje Hillen, overleden als Jannetje Volkers [(1817-1910); 
verslag zoektocht]; R. Kaas: Van Dieuwertje Voogt naar Dieu-
wertje Boom [*1832; naamswijziging bevolen door de recht-
bank bij haar huwelijk in 1862, het waarom blijft ondanks 
intensief speurwerk onbekend];

Koggenland, 2019-3. Jubileumnummer 35 jaar NGV Oostelijk 
West-Friesland. Hoornse wezen in 1825 naar Veenhuizen 
[rebellie tegen het wegzenden 1826; genealogieën rebellen: 
Bosch, Takken, de Best, Klopper, Waij, en van weeskinderen: 
Hartog, Ruijter,, Smink, Som, Hamerling].

Kwartier van Nijmegen, jg. 28, 2019-4. E. Kam: Varende goede-
ren (1) [wat je allemaal uit een tolregister kunt leren]; H. van 
Haarst: Maanden en zijn synoniemen [de Franse revolutionai-
re kalender]; E. Kam: Buskruijt [waar berg je dit gevaarlijke 
goedje op in de stad?, 1758]; E. Kam: Memorie van defecten 
[rapport 1774, n.a.v. geconstateerde bouwvalligheden in 1769]; 
Red.: Spiegels van het verleden [boekrecensie De Bruijn; kwst. 
W.A.M. de Bruijn, *1945, 31 kwn.; Simonis, Verberne, Beijnes, 
van Bijsterveld]; F. Savelkouls: Twee huwelijkssluitingen in 
 Nijmegen [2 voorouderparen die op dezelfde dag in dezelfde 
kerk trouwden: 30-11-1791 statie Augustijnen; Luermans, 
 Hasseloo, Hoogenboom, Willemsen]; A. Neggers: Dirck is 
 Theodorus [schema met roepnaam en Latijnse naam].

Stichtse Heraut, jg. 31, 2019-4. Verslag lezing ‘Woeste wijven 
en wijze vrouwen’ [lijst met 10 namen en bijzonderheden]; Y. 
Jansen-Linse: 100 jaar Vrouwenkiesrecht; Kwartierstaat 
DrenthAartsen [63 kwn.; van Hemert, Kool, Hauer, Lebbe, van 
Sandwijk, Flantua]; J.F. Van der Horst: Zoektocht naar een 
schadevergoeding [boedelverdeling waarbij in 1845 blijkt dat 
een gedeelte door de gemeente Utrecht is gamoveerd waar-
door het erfdeel minder waard is geworden, zaak sleept tot 
1872]; H. Venema: Politieverslagen brigadier Roskam [verv.]; H. 
Venema: Verwerving [opslaan van erfgoed om te voorkomen 
dat het in de container verdwijnt].

http://www.bhic.nl/
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Threant, jg. 30, 2019-4. G.J. Pottjewijd: Kwartierstaat van 
 Aaltje Brinks (1) [* 1937, 7 kwn.; afwijkende en verwarrende 
nummering]; H. Hillinga: Het Surinaams slavenregister; J. Eef-
ting: Genealogie Lovise, een uitgestorven familienaam [5 gen., 
ca. 1748-1933; Hartog, Eefting, Timmer].

Wij van Zeeland, jg. 21, 2019-4. J. Midavaine: Een buitenplaats 
genaamt Borndal... [verv.; boedelrekening; Hildernisse, de 
Vriese, Schatser, Wels, van der Port]; W. Leijnse: Twee broers, 
Janus en Jozias Leijnse [oorlogsherinnering]; E. Rutgers e.a.:  
Een ontmoeting tussen verre verwanten [zoektocht naar 
Vogelenzang voert naar Klosterzimmern in Zwaben; Veltman]; 
S. Beerens: Hoe een familiefoto uit Zeeuws-Vlaanderen tot 
een verslaving kan leiden [Beerens, Rosseel, Wimbisfelder/
Wemelsfelder]; P. Huijbregtse: Waar komt mijn achternaam 
vandaan? [8 gen. Huijbregtse plus 4 gen. Lievense, uit Ritthem, 
1622-heden].

Familiebladen

Afmanuscript, 2019 nr. 39. Lemoine en Foster op rondreis in 
Europa 2017; M. Afman: Het olografisch testament van Har-
manna Numan van den Bos; M. Afman: Een onverwachte erfe-
nis...
Aldfaers Erf [Schotanus], jg. 63, 2019 nr. 221. Drie Schotanus-
sen die de oorlog niet overleefden [3 tragedies].
Alweer een Vermeer, jg. 23, 2019 nr. 45. Genealogisch over-
zicht van de Vermeers uit Hendrik-Ido-Ambacht [11 gen., ca. 
1623- heden; van Wingerden, de Ruijter, Buijs, Schouten, Over-
beek]; Herman Vermeer over Drukkerij Misset; Taxi Vermeer; 
Familiewapen Harderwijkse Vermeers; Galerij Vermeer 
[vrouw met weegschaal]; Age Vermeer verlaat Dura Vermeer 
[bouwbedrijf]; Eerbetoon aan laatste vrouwen in klederdracht 
[Willemijntje Vermeer-Koelewijn]; Genealogisch overzicht van 
de Tilburgse (5), Loon op Zandse en Turnhoutse Vermeers 
[verv.; gen.VIj-VIIIb].
Andringa Staach Nijs, 2019 nr. 70. Mem Grytsje... eerst bij 
YB13, later YB11221, ra, ra, hoe kan dat...; Roadtrip door 
Zuid-Afrika (2); Documenten en fotomateriaal inventariseren 
en vastleggen.
De Booij Bode, jg. 15, 2019 nr. 59. Levensverhaal Wim Booij 
09.1967-2017 [verv. en slot]; Vera Al-Booij [schilderes]; In 
memoriam mijn grote zus [Aafje Booij].
 Idem, 2019 nr. 60. Herinneringsmonument familie Hart-
man-Booij [gemaal Buma, bij de Friesche sluis];  Kapitein Ger-
rit Booij (1901-1975) [met dagboekverhalen]; Even voorstel-
len:... Tineke Booij.
De DobbelBeker, 2019-2. T. Dobbelaar: België wilde 100 jaar 
geleden Zeeuws-Vlaanderen annexeren; Van Onze-Lieve-
Vrouw-Lombeek naar Sint-Kwintens-Lennik [nieuwe tak, 
17e/18e eeuw, meisseniers, 8 gen., uitgestorven 1975]; Van 
babyborrels en doopregisters; Het belang van doopregisters 
voor stambomen.
 Idem, 2019-3. Nieuwe aanvulling voor tak 20/26 [Eeklo-St. 
Laureins-Watervliet; vermeld gen. III-VII; Dobbelaere, Blan-

kaert, Gevaert, Derijcker, Martens, van Meenen, de Vriendt]; 
M. van Stappen: Dobbelaeres in de renteboeken van de heer-
lijkheid Ronsele (17e eeuw) [levert een fragment-genealogie 
op van 3 gen.].
Door ‘n Roosje, jg. 30, 2019 nr. 61. Donateurdag St. Roelof 
Fransen Roosje te Veendam [verslag; resultaten vragenlijst].
De Drudenvoet [Klapwijk], juli 2019. Uitnodiging familiedag.
 Idem, 2019-3. Geslacht Klapwijk in de 18e eeuw [verv., 
Delfgauw 2: Moerkapelle, 4 gen.]; ‘t Haantje, een bijzonder 
verhaal: een aanvulling; Twee zussen Klapwijk: Maartje en 
Jopie [(1922-2017) resp. (1929-2018)]; Interview met Willem 
van der Noll.
De Eendenkooi, jg. 46, 2019 nr. 164. Terug in de tijd en weer 
naar NU (3 en slot); Dick Marck bezoekt zijn Van der Kooij his-
torie (2) [verv.]; jacobus (Koos) van der Kooij honderd jaar; Her-
komst D-stam [Voorschoten].
 Idem, 2019 nr. 165. Het acrhief vertelt...; Interview Huig van 
der Kooij; De Dordrechtse Van der Kooijen, ook wel de G-stam 
genoemd.
De Engelenbrug, jg. 21, 2019 nr. 45. uit het archief: Vondsten 
uit de Tweede Wereldoorlog en foto’s uit Broek in Waterland; 
Jaap van Engelenburg en de restauratie van de Utrechtse 
Domtoren; Gevonden: Boeken en een website met een (Van) 
Engelenburg-tintje.
Faber! Magazine, jg. 39, 2019-2. H. Faber: Anthonie Tjalling 
(Anthony/’Tony the fisherman’) Faber (1879-1943) – een mys-
terieuze man [weggelopen van huis, duikt op in Australië]; J. & 
H. Faber: Jan Hendrik Faber (1864-1921)[inspecteur volksge-
zondheid en huisvesting 1902-1914]; H. Faber: Vier Fabers, de 
vader, 2 zonen en een kleinzoon, waren directeur van vijf plaat-
selijke gasfabrieken [met relatieschema; in Drachten, Lemmer, 
Maarssen en Rhenen]; Suzanne faber (*1987) – Haar onderzoek 
naar de bodemvervuiling van de gasfabriek van Utrecht; Bij 
Heleen Faber (*1960) is de muziek ‘komen aanwaaien’! [accor-
deonvereniging]. Met korte stamreeksen bij de artikelen.
Familieblad Stichting Jacobus Lautenbach, 2019 nr. 63. In 
gesprek met: Johan Lautenbag [voorzitter]; Op zoek naar 
voorouders van onze stamvader [interview met Gerrit Vene-
ma]; Aanvullingen familieboek.
Familiekrant Stam Joosten, jg. 30, 2019 nr. 118. Drie boeren 
Joosten uit Helden die het gemaakt hebben in Canada; 
 Kwartierstaat van Catharina Gerarda Martina (Toos) Joosten 
[(1937-2019), 18 kwn.; Rongen, Leijssen, Beijers, Kerckels, 
Fleurkens, Vullings].
 Idem, 2019 nr. 119. Familie van Hall-Joosten [uit Ned. Patrici-
aat, wapen; stamreeks]; Kwartierstaat Jozef Jan Joosten (1949-
2019) [31 kwn., Plas, Plessers, Beliën, Poelmans]; Bidprentjes bij 
familieonderzoek; Familiegeschiedenis van der Valk (1) [hotel-
exploitant M. Heinrichs, exm. Van der Valk, huwt E. Joosten].
De Nijdamstra Tynge, 2019-2. Wapen Nijdam en vlag geregis-
treerd; Correcties en aanvullingen op het Nijdamstraboek: 
deel 2. Birde Ids, stamvader van twee takken Nijdm [met 
gedeeltelijke stamboom, 6 gen., vanaf 1525-1744]; Op bezoek 
bij natuurboer Murk Nijdam; C. van der Hout: Het reilen en 
 zeilen aan boord van een ‘skûtsje’ (2) [verv.].
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