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Van de redactie
Dit nummer openen wij met aandacht voor een eeuwen-
oud beroep: passementerie ofwel het maken van versier-
selen op kleding. Het is werken met zeer verfijnde stoffen 
en technieken en vergt een grote handvaardigheid. Emile 
Rijpert beschrijft de familie Hirdes die generatieslang dit 
ambacht heeft beoefend en daarin zeer ondernemend is 
geweest.
Koos de Vlieger beschrijft de herkomst van zijn familie, 
Doopsgezinde vluchtelingen uit Vlaanderen die zich in het 
tweede kwart van de 17e eeuw in Renesse hebben geves-
tigd. Zijn studie steunt vooral op oude publicaties van zijn 
familie en schepenbankarchieven.
Voorts neemt Willem Bruijnesteijn ons mee naar een sen-
sationele ontknoping van zijn voorgeslacht in Denemar-
ken en Petronella Elema beschrijft de herkomst van een 
kleine Groningse familie uit het huidige Tsjechië. Verder 
wordt in een drietal portretten een inkijkje gegeven in het 

leven van mensen uit de negentiende eeuw.
Op heraldisch gebied wordt door Norbert Biezen aan-
dacht geschonken aan een stempel van de familie Schuur-
beque Boeye waarin ook de vraag aan de orde komt of de 
overledene terecht of onterecht het predicaat jonkfrouw 
kreeg toegedicht. De bekende heraldicus Anton Zeven 
trekt conclusies uit het gelijktijdig naast elkaar voorko-
men van een wapen en een merk. Voorts treft u weer een 
aflevering van de wapenregistratie van het Nederlands 
College Heraldiek aan.
In de rubriek Vanalles sluit Antonia Veldhuis haar Top-10 
aan tips voor beginners en gevorderden af. En tot slot is 
de rubriek Tijdschriften dit keer gewijd aan genealogische 
en heemkundige tijdschriften uit Nederland en familiebla-
den.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Bij de voorplaat 
Passementwerk op militaire kleding uit de 18e eeuw. Bron: Met Museum.
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Het einde is in zicht
Nee, niet van de NGV, maar wel van die o zo verlammende coronapandemie. We 
zien in de verte het einde van de tunnel en daar zijn we blij om. Eindelijk kunnen 
we als vereniging weer gaan doen wat we zo graag doen zoals lezingen en cur-
sussen organiseren, vooroudergesprekken houden en toch ook en vooral weer 
samenkomen om met elkaar onze hobby te beleven. En intussen . . . . moet er 
hard gewerkt worden aan de toekomst van de NGV. Die voorziet namelijk ook 
een aantal niet geringe uitdagingen zoals in de vorige Gens Nostra al is gemeld. 
Een flinke klus, of liever gezegd aantal klussen. Want het zijn – hoewel onderling 
verbonden – heel verschillende aandachtsgebieden en die vergen elk een eigen 
benadering en uitwerking. Waar hebben we het dan over?

Om te beginnen, kampen we – net als vele verenigingen overigens – met een al jaren gestaag 
dalend aantal leden. En dat heeft gevolgen voor de vitaliteit en duurzaamheid van de vereni-
ging. Immers, minder leden betekent minder contributie-inkomsten en dat kan nu eenmaal niet 
met een eenvoudige contributieverhoging worden gecompenseerd. Zo willen we bij de NGV 
niet met onze leden omgaan. Maar om een succesvolle ledengroei te kunnen realiseren, zullen 
we moeten weten waaróm we minder nieuwe dan vertrekkende leden hebben. De vergrijzing 
van onze samenleving is een voor de hand liggende oorzaak. Maar zijn er ook andere en zo ja 
wat zijn daarvan dan de kenmerken en vooral: wat betekent dat voor onze wervingsinspannin-
gen. Kortom, eerst achterhalen waarop we ons moeten richten en dan het groeiplan ontwerpen 
en uitvoeren. Binnen het hoofdbestuur zijn er inmiddels twee leden, die dit oppakken. 

We kampen ook – en ook daarin zijn we als vereniging niet uniek – met een steeds nijpender 
tekort aan vrijwilligers, zowel voor bestuurstaken als voor overig vrijwilligerswerk. De vereni-
ging draait volledig op vrijwilligers, dus een tekort daaraan, heeft een flinke impact op het func-
tioneren van de NGV. En we mogen er niet van uitgaan, dat de overige vrijwilligers dat er dan 
wel bij zullen doen. Maar met alleen vrijwilligers werven zijn we er niet. We zullen ook kritisch 
moeten kijken naar onze organisatie en “bedrijfsprocessen”. Kan het ook anders, met minder 
vrijwilligers en/of bestuurders en zo ja, hoe dan en wat betekent dat dan? Ook daarvoor zijn in 
het hoofdbestuur twee leden die zich daar het hoofd over gaan breken.
Maar we hebben nog meer hoofdbestuursleden, dus vooruit. De financiële deskundigen in het 
hoofdbestuur gaan de planning en control en de (financiële) administraties doorlichten en toe-
komstproof maken. Dat doen ze ook met z’n tweeën.
Dan houden we nog één hoofdbestuurslid over en dat is de voorzitter, die dat alles mag leiden 
en coördineren.

Is er haast geboden? Ja. We kunnen het ons niet permitteren om er langer over te doen dan 
noodzakelijk is, maar we moeten het met elkaar wel goed doen en vooral toekomstbestendig.
Het hoofdbestuur kán en wíl dit niet alleen doen. We vragen daarom hulp en bijstand van de 
leden en willen graag hun deskundigheden gebruiken om een bloeiende NGV te helpen realise-
ren. We gaan de ontwikkelde mogelijkheden en plannen in den lande voorleggen om er zeker 
van te zijn, dat we de goede keuzes maken en op zoveel mogelijk draagvlak binnen de vereni-
ging kunnen rekenen.
Dus, als je wilt helpen, laat ons (secretaris@ngv.nl) weten op welk gebied je wilt en kunt helpen. 
De hele vereniging zal er dankbaar voor zijn!   

BESTUURSTAFEL
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Bij mijn onderzoek naar passementbedrijven in Breda stuitte ik al snel op 
Leonardus Hirdes, die komende uit ’s-Hertogenbosch in Breda zijn eigen 
bedrijf opzette. Om zijn achtergronden goed te ontrafelen heb ik de 
 Bossche familie in kaart gebracht. Dat leverde zoveel materiaal op dat een 
apart verhaal onvermijdelijk werd.

Hirdes, een passement
werkers geslacht uit 
’sHertogenbosch

1.  Interieur fabriekshal Hirdes, 30 maart 1955. Fotobureau Het Zuiden. Bron: Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

EMILE RIJPERT
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Stamvader Georgius Wilhelmus Hirdes1, oorspronkelijk uit 
Waalre, was nog timmermansknecht. Met zijn vrouw Anna 
Maria Elisabeth Nold, die in Heeze is geboren, kreeg hij in Den 
Bosch vijf kinderen, waarvan slechts twee zonen volwassen 
werden: Jacobus (geboren 1810) en Franciscus Hirdes (gebo-
ren 1821). De laatste werd timmerman en zijn nageslacht blijft 
hier verder buiten beschouwing. Jacobus was bij zijn huwelijk 
met Catharina Hoppenbrouwer in 1840 hoornblazer in het 
leger. Later werd hij timmermansknecht om te eindigen als 
ziekenbroeder. Hij werd slechts 36 jaar en was maar zes jaar  
getrouwd. Het echtpaar kreeg één zoon, die de grondlegger 
zou worden van een toch omvangrijk passement- en textiel-
geslacht. Deze Martinus Hirdes (geboren 1829) zou vanaf 
midden negentiende eeuw flink bijdragen aan de industriële 
ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch. Hij trouwde in 1854 met 
Antonetta Nabbe en zij zouden een flink nageslacht krijgen: 
negen kinderen en eenenveertig kleinkinderen. Negentien 
daarvan overleden (zeer) jong of werden doodgeboren. Ook 
deze familie ontkwam dus niet aan de dramatische zuigelin-
gen- en kindersterfte in die tijd. Martinus werd passement-
maker genoemd, later fabrikant.

naar dat er handgetouwen bij moesten en de werkplaats te 
klein werd. In 1874 wordt de firma Hirdes en Zonen opgericht. 
Een nieuwe fabriek maakte het mogelijk dat ook de productie 
van gordijn- en meubelgarneringspassementen werd opge-
start. In die periode was alles nog handwerk, vakmanschap 
stond voorop. Machinale productie werd echter onvermijde-
lijk. In 1885 dient Martinus Hirdes bij de gemeente het ver-
zoek in tot het mogen plaatsen van een 2pk stoommachine in 
het pand wijk E 307 aan de Korte Putstraat. Jacquard getou-
wen met 10 spoelen deden hun intrede.

In 1890 volgt het verzoek tot aankoop van een perceel 
gemeentegrond omsloten door de Muntelstraat, Muntelwal, 
Aawal en Hinthamereinde om daar een fabriek te bouwen. In 
België moesten zelfs twee voorraadmagazijnen worden 
opgericht, terwijl ook Engeland als afnemer eene voorname 
plaats innam.4

De oudste zoon

Maar liefst vijf zonen zouden het passementvak leren. De 
oudste zoon Leonardus (geboren 1855) gaat zich in 1888 ves-
tigen in Breda. Hij zal tot die tijd in het bedrijf van vader heb-
ben meegedraaid. Het is raden naar de reden van zijn vertrek 

Hirdes, een passement
werkers geslacht uit 
’sHertogenbosch

Passement

Het begrip passement verdient toelichting. Het omvat 
een breed assortiment van producten. Denk aan al het 
borduurwerk op (kerkelijke) gewaden, uniformtekens, 
bedrijfsemblemen, onderscheidingstekens, vaandels, 
franjes, allerlei soorten band, galon, koord en lint, 
rouw artikelen en meubelstofafwerking. Aanvankelijk 
hoorden hier ook goud- en zilverdraadtrekkerijen bij. 
De passementbedrijfstak ontwikkelde zich in diverse 
richtingen. Bijvoorbeeld tot gespecialiseerde weverij-
en. We zullen dat bij de familie Hirdes nader bekijken. 
In ’s-Hertogenbosch waren in 1858 zeven passement-
makerijen actief met in totaal 35 arbeidskrachten.2 De 
kwaliteit van de Bossche passementen was goed. De 
bedrijven van J. Verhagen en C. van der Veer kregen 
eervolle vermeldingen op de nationale nijverheids-
tentoonstelling van 1861.  

De start van Hirdes

In het jaar 1866 werd op bescheiden schaal, door wijlen den 
Heer M. Hirdes Sr. een aanvang gemaakt met het vervaardi-
gen op handweefgetouwen van passementen, welke toen in 
hoofdzaak bestonden uit zuiver zijden franjes voor garnee-
ring van omslagdoeken en kapmantels.3 Er was zoveel vraag 

2. Pentekening van gebied aangekocht door Hirdes voor bouw 
 passementenfabriek, 1890. Bron: Erfgoed ’s-Hertogenbosch.
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uit zijn geboortestad. Was er onenigheid, verschil van inzicht? 
Had hij behoefte om op eigen benen te staan? Had hij laten 
blijken dat succesvol te kunnen? Waren er teveel familieleden 
bij het bedrijf betrokken? Het argument van mogelijke ver-
borgen werkloosheid (teveel eters uit dezelfde ruif) lijkt mij 
niet van toepassing. Misschien was er sprake van schaamte 
over het incident in 1886. Zijn vader en twee broers waren 
betrokken bij een geweldsincident en zijn daarom te vinden in 
het archief met Criminele Vonnissen.5 Op 8 april 1886 moes-
ten zes verdachten voorkomen op beschuldiging van openlij-
ke geweldpleging en onderlinge vechterij op 7 februari van dat 
jaar. Vader Martinus passementfabrikant (56 jaar) was met 
zijn zonen Martinus (25 jaar) en Josephus (23 jaar), beiden pas-
sementwerker, in Koffiehuis Van Liempt in  een langdurige 
woordentwist en daarna vechtpartij terechtgekomen met als 
opponenten drie heren Scheefhals: vader Franciscus (47 jaar) 
kamerbehanger met zijn twee zonen Johannes (22 jaar) even-
eens kamerbehanger en Antonius Scheefhals (18 jaar) klerk. 
Ze hadden elkaar vastgegrepen, geslagen en gekrabd. De eis 
was f 8,- of drie dagen hechtenis. Omdat bewijsvoering moei-
lijk was en iedereen aangaf zichzelf slechts verdedigd te heb-
ben, besloot de rechter tot vrijspraak. Het frappante aan 
deze geweldpleging is dat opponent Johannes Scheefhals, de 
kamerbehanger, hier aan het vechten was met zijn latere 
schoonvader en zwagers Hirdes. Hij trouwt namelijk met  
dochter Catharina Hirdes op 18 mei 1887. Waren de families 
Hirdes en Scheefhals toen nog onbekenden voor elkaar, was 
er al sprake van verkering tussen Catharina en Johannes en 
werd de huwelijkskandidaat door Hirdes afgewezen of is er 
na de ruzie pas iets opgebloeid? Wie zal het zeggen? Het zou 
kunnen zijn dat oudste zoon Leonardus zich van dit gewelds-
incident heeft willen distantiëren. De ware reden(en) van zijn 
vertrek zullen we nooit weten. Op 33-jarige leeftijd trekt hij 
met vrouw Maria Govers naar Breda. Het echtpaar heeft in 
1885 en 1886 twee zeer jonge kinderen moeten afgeven. Met 
hun derde en dan enig kind Anna Martina Maria Hirdes verhui-
zen ze naar Breda. Daar zouden ze nog een Franciscus op de 
wereld zetten. Beiden werden volwassen. Het vijfde en laat-
ste kind zou zeer jong overlijden. Leonardus vestigde zich in 
Breda uiteindelijk aan de Nieuwe Ginnekenstraat 41. Hij zette 
een passementbedrijf op waarvan het kantoor in 1907 ver-
huist naar de nabij gelegen Tweede Markstraat. Later zou ook 
de productie hierheen gaan. Leonardus had daarnaast een 
misschien nog grotere carrière als grondspeculant, wijkplan-
ner en vastgoedhandelaar. Tegenwoordig zouden we zeggen: 
hij was projectontwikkelaar.

In de onmiddellijke nabijheid van zijn woon- en bedrijfslocatie 
stroomde de Mark om de stad Breda. De rivier was de fysieke 
grens van de stad en de weilanden aan de andere oever lagen 
in de gemeente Princenhage. Leonardus kocht daar gronden 
op, liet er een stratenplanning op los, onderhandelde met de 
gemeente, liet de zeer laag gelegen weilanden tot anderhalve 
meter ophogen om ze bouwrijp te maken om ze daarna weer 
door te verkopen. Onze passementfabrikant uit ‘s-Hertogen-

bosch werd zo de grondlegger van de wijk Oud Boeimeer. Hij 
werd in 1906 grootaandeelhouder en directeur van de Maat-
schappij Boeimeer tot exploitatie van onroerende goederen 
in Breda. Om die gronden, feitelijk buiten de stad, bereikbaar 
te maken werd er een brug over de Mark gebouwd. Deze 
smalle brug zou aan die kant van de stad de eerste oeverver-
binding worden. Hij bestaat nog steeds en is de in Breda alom 
bekende Hirdesbrug geworden. Voor de ophoging van de wei-
landen werd in de onmiddellijke omgeving een zandput gegra-
ven, die Hirdes omvormde tot  bad- en zweminrichting Boei-
meer. Ook daarvan werd hij directeur. Hij acteerde dus op drie 
fronten: in de passementfabriek, bij de projectontwikkeling 
en in de zwembadexploitatie. Dit laatste zou hem fataal wor-
den. Bij de gemengde berichten in het Algemeen Handelsblad 
van 31 augustus 1912 lezen we:  Verdronken. Gistermorgen is 
de heer L.A. Hirdes, directeur der bad- en zweminrichting 
Boeimeer bij Breda verdronken in het bassin gevonden. De 
heer H. kon niet zwemmen.
Een andere krant meldt dat er de avond tevoren op een laat-
ste inspectieronde iets fout moet zijn gegaan en hij te water 
is geraakt. Leonardus zou slechts 57 jaar worden. Zijn vrouw 
zocht daarna voor het passementbedrijf via een veiling een 
opvolger.

Adrianus en Constantinus Hirdes

Martinus Hirdes, de stichter van de Bossche industrie, had 
naast Leonardus in Breda en de hierna te bespreken Martinus 
Johannes en Josephus Hirdes in ‘s-Hertogenbosch, nog een 
vierde  en vijfde zoon in het passementvak. De vierde is Adria-
nus Martinus Hirdes (geboren 1866). Bij zijn huwelijk met 
Maria van Roosmalen op 4 juli 1888 in ’s-Hertogenbosch 
stond hij nog te boek als slagter. Later zien we bij huwelijken 
van enkele van zijn kinderen als beroep passementwerker 
genoteerd. Adrianus heeft mogelijk in het Bossche bedrijf van 
zijn twee broers gewerkt. Er zijn in de archieven geen sporen 
van hem als zelfstandige passementwerker. De adresboeken 
van ’s-Hertogenbosch van 1908 tot en met 1928 noemen hem 
ook passementwerker, in die jaren woonachtig op de Sint 
Jacobstraat 5. Niet zo ver van de Hirdesfabriek. Het privéle-
ven van Adrianus en zijn vrouw was zwaar belast. Van hun elf 
kinderen zouden er slechts twee volwassen worden. Bij broer 
Constantinus Hirdes (geboren 1868) staat in zijn trouwakte 
passementfabrikant, maar hij overlijdt op 34-jarige leeftijd 
als handelsreiziger en was mogelijk in dienst bij zijn broers 
Martinus Johannes en Josephus.

Twee hoofdfiguren en hun zonen

In ’s-Hertogenbosch overlijdt grondlegger Martinus in 1904. 
In  1908 werd de fabriek aan het Hinthamereinde uitgebreid 
met een breedweverij. Het bekendste product daarvan werd 
de katoenen Jacquard loper Humar. Getuige een gevonden 
advertentie werden onder deze weverij-merknaam ook 
 gordijnstoffen, overlopers, traplopers, ligstoellopers, tafel-
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kleedjes, markiezendoek en hand- en theedoeken geprodu-
ceerd.
De zonen Martinus Johannes en Josephus Hirdes zetten de 
zaak aan Hinthamereinde 76 – 78 voort en vormen die in 1909 
om tot de NV Hirdes en Zonen’s Stoompassementfabriek.

3. Bericht van oprichting Hirdes, 4 september 1909, Algemeen Handels-
blad. Bron: www.delpher.nl.

Het merkwaardige is dat beide broers ieder een zoon al op 
jeugdige leeftijd daar directeur laten worden. Martinus Victo-
rius Hirdes (geboren 1884) zoon van Martinus Johannes en 
Hubertus Adrianus Hirdes (geboren 1888) zoon van Josephus. 
De gekozen nv-opzet bleef maar twee jaar bestaan, tot 1911. 
Naast productie en handel in passementen was er ook sprake 
van een stoomweverij en een chemische wasserij.6 Het geïn-
vesteerde kapitaal was f 40.000 verdeeld in veertig aandelen 
van f 1000.
In 1911 wordt de firma omgezet tot NV Hirdes en Zonen. De 
twee jonge neven komen dan wat meer op het tweede plan, 
want de Nederlandsche Staatscourant van 30 januari 1911 
meldt als firmanten Martinus Hirdes sr. en Josephus Hirdes. 
Zij zijn ook met het beheer belast. Als medefirmanten komen 
Hubertus Adrianus (H.A.) en Martinus Victor (M.V.)  in de krant. 
Het is niet te achterhalen of H.A. en M.V. een gelijkwaardige 
positie hadden in de onderneming. In de archieven heten ze 
allebei fabrikant. Hoewel de aanvankelijke bedrijfsopzet voor 
tien jaar was bedoeld wordt de vennootschap op 5 oktober 
1918 weer ontbonden.7

4. Bekendmaking van ontbinding van Hirdes & Zonen 5 oktober 1918, De 
Nederlandsche Staatscourant. Bron: www.delpher.nl.

Is het toch niet zo gelopen als gewenst? Werd er recht gedaan 
aan alle familieleden die in het bedrijf werkten?
In 1918 worden twee nv’s opgezet. De tweede generatie 
 passementfabrikanten, de broers Martinus Johannes en 
Josephus, worden in beide nv’s de leidende figuren. Als voort-
zetting van het bestaande bedrijf wordt eind 1918 / begin 1919 
de NV Hirdes & Zonen’s Stoompassementfabriek en Ververij 
opgezet. De neven Martinus Victorius en Hubertus Adrianus 
houden daarin hun eerdere rol.

Mislukte opzet Luda Kunstzijdefabriek

Voor twee andere zonen zetten Martinus Johannes en Josep-
hus de NV J. en C. Hirdes, Luda Kunstzijdefabriek op.8 Zij zijn 
samen met ieder een zoon firmant. Het zijn de neven: Josep-
hus Leonardus Hirdes, Martinuszoon en Constant Petrus 
Martinus Hirdes, Josephzoon. Het bedrijf is gevestigd in de 
Jan Heinstraat – hoek van Tuldenstraat 2 in ’s-Hertogenbosch. 
De producten waren koord, band en borduurgarens. Het wor-
den bittere tijden. Diverse kranten melden in maart 19209 een 
staking bij J&C Hirdes. De Nederlandse RK Textielarbeiders-
bond St. Lambertus heft een staking van drieënhalve week 
op. De stakingskwestie, waarschijnlijk over de lonen, vermel-
den de kranten niet. Ook niet wie resultaat boekt. Op 29 okto-
ber 1924 wordt de firma failliet verklaard. Deze zakelijke 
opzet loopt dus fout af voor de twee broers en hun twee 
zonen. Het faillissement wordt in 1926 opgeheven. Josephus 
Leonardus Hirdes (geboren 1893) zal de textielsector niet 
verlaten. Zijn vrouw Eugenie Döring krijgt in 1920 en 1921 in 
‘s-Hertogenbosch een kind. Kind nummer 3 wordt in 1923 in 
Vught geboren. Na het faillissement is hij even vanuit Rotter-
dam handelsreiziger, maar aan de geboorteplaats van de 
jongste in Ede in 1927 kunnen we aflezen dat het gezin zich 
definitief daar heeft gevestigd.

Josephus Leonardus is afdelingschef geworden bij de kunst-
zijdefabriek in Ede. Deze ENKA-fabriek was in 1922 gestart en 
zou rond 1928 de grootste fabriek van Nederland zijn. De 
levensloop van Constant (geboren 1892) zou er anders uit gaan 
zien. Hij trouwt als fabrikant in 1918 in Utrecht met Amalia 
Emma Zimmerman. De scheiding is in mei 1924. Volgens de 
scheidingsakte was er sprake van overspel. De teloorgang van 
zijn bedrijf liep parallel aan de mislukking van zijn huwelijk. Aan 
beide projecten hangen de jaartallen 1918 – 1924. Constant zou 
banketbakker worden. Hij keert de passement- textielsector 
de rug toe. De Staatscourant van 9 november 1950 vermeldt 
zijn overlijden op 1 augustus 1942. Constant voer op de s.s. 
Kentar. Dit schip is op 31 juli 1942 getorpedeerd op de Atlanti-
sche Oceaan. Constant krijgt dus een zeemansgraf.

NV Hirdes in de twintigste eeuw

Keren we terug naar het bedrijf dat wel succes heeft: de NV 
Hirdes & Zonen’s Stoompassementfabriek en Ververij. Deze 
fabriek produceerde meubelpassementen, allerlei soorten 
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keperband en schoenstroppenband. Er lijkt even een dreiging 
te zijn geweest van overplaatsing van het bedrijf naar Nijme-
gen. Maar in mei 1919 meldt de krant dat dat gevaar geweken 
is.10

In datzelfde jaar heeft het Algemeen Handelsblad11 een 
opmerkelijk bericht: Naar verluidt zal de tempel der Bossche 
toonkunst, het Concertgebouw, eerlang een meer prozaïsche 
bestemming volgen. De firma Hirdes en Zonen zou het pand 
hebben aangekocht ten einde daarin een kunstzijdefabriek te 
vestigen. Nog opmerkelijker wordt het als vier jaar later het 
concertgebouw weer te koop wordt aangeboden. Te bevra-
gen HIRDES, van Tuldenstraat.12 Het is raden naar de achter-
grond van deze aan- en verkoop van dit gebouw in de Jan 
Heinsstraat. Het idee om een concertzaal om te bouwen tot 
fabriek is toch apart. Waren er uitbreidingsplannen? Was het 
alleen een branchevreemde onroerend goedactie? In 1920 
waren de statuten van de nv aan Hinthamereinde 76 in de 
Staatscourant gepubliceerd. Het bedrijf draaide goed. Er 
werd in 1921 veertien procent dividend uitgekeerd.13 Met 
 enige regelmaat verschijnen er in de kranten berichten over 
de aandeelhoudersvergadering. Ook verscheen een openbare 
kennisgeving over plaatsen en verplaatsen van stoomketels. 
Dan verschijnt er in 1924 een bericht over een aandelenemis-
sie op de Amsterdamse beurs. Het gaat om 38 aandelen à 
f 1000,-14 Het bedrijf ontkwam niet aan sociale onrust door de 
tegenstelling (groot)kapitaal versus arbeiders. In 1927 loopt 
dat uit op een ultimatum van de textielarbeidersverengingen 
St. Lambertus en de Eendracht aan de directie van passe-
mentfabriek Hirdes.

Er zou per 2 mei van dat jaar gestaakt gaan worden om de 
ingevoerde loonsverlaging 10 pCt15 in te trekken en de veer-

tien ontslagen gehuwde arbeiders, vervangen door meisjes, 
weer in dienst te nemen. De krant noemt als stakingsgrond: 1e 
dat de reeds zeer lage loonen der mannelijke arbeiders met 
nog plm. 50 pCt. werden verlaagd: 2e omdat de directie 
steeds meer meisjes tegen schandelijk lage loonen, onder 
toezicht en steun der mannen de machines der wevers liet 
bedienen, met het gevolg dat elke week een gedeelte der 
mannelijke arbeiders werkloos werd gesteld. De gehouden 
conferenties brachten geen oplossing.16 Niet duidelijk is hoe 
dit afloopt. Wel is helder dat arm en rijk in een fel conflict 
tegenover elkaar staan. Op 21 juni 1929 wordt Hirdes & Zonen 
getroffen door een felle brand. Een fabrieksmeisje ontdekt 
de brand in de droogkamer. Onder grote belangstelling 
bestrijdt de brandweer het vuur met tien tot twaalf stralen 
maar kan niet voorkomen dat een tussengebouw geheel in de 
as wordt gelegd. De nieuwbouw bleef gespaard. De productie 
heeft uiteraard onder de brand te lijden.17

In de jaren ‘30 wordt de productie uitgebreid met zijden en 
halfzijden stoffen voor herenoverhemden. Nieuw onheil volg-
de toen in januari 1932 brand ontstond op de zolder boven het 
ketelhuis. Door snel en massaal optreden kon men de brand 
insluiten. Vlakbij de vuurhaard lagen in de opslagplaats ver-
schillende wolsoorten. Er was veel waterschade.18 Onder de 
kop Vreselijke uren op het Hinthamerbolwerk beschrijft de 
krant de strijd in de meidagen van 1940. Om uit te rusten 
waren Nederlandse militairen het St. Jozefhuis binnengegaan. 
Een van hen zag een vreemde colonne naderen en schoot. Het 
schot wekte het vermoeden dat het St. Jozefhuis een kazerne 
was en er ontstond een vuurgevecht. Gebouwen raakten 
beschadigd, ook de watertoren. Nadien ontstond er in de 
omgeving van de passementfabriek der firma Hirdes nog een 
gevecht toen een groep Nederlandsche militairen door de 
Duitschers waren achterhaald en gesommeerd werden zich 
over te geven, aan welke sommatie zij niet voldeden.19 
 Angstige uren voor de burgers in die buurt. In de Jan Heins-
straat vielen die dag vier burgerslachtoffers. De schade aan 

5. Hirdes blijft behouden voor ’s-Hertogenbosch, 15 mei 1919 De Tijd.  
Bron: www.delpher.nl.

6. Aankondiging staking, 30 april 1927 De Tijd. Bron: www.delpher.nl.

7. Brand aan Hinthamereinde, 21 juni 1929. Fotopersbureau Het Zuiden. 
Bron: Erfgoed ’s-Hertogenbosch.
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de fabriek aan ’t Hinthamereinde zou na de oorlog geregeld 
worden. De Hirdes passementfabriek zou haar sociale hart 
nog tonen. Volgens Dagblad Het Huisgezin zou op 21 decem-
ber 1940 een gift van f 100,- door Hirdes zijn gedaan voor de 
Winterhulp Nederland. De jaarlijkse aandeelhoudersvergade-
ring bleef ook in de oorlog op de agenda staan. Wel werd in 
1943 de naam gewijzigd in NV Hirdes en Zonen’s Textielindus-
trie.20 Van het duo directieleden was Hubertus Adrianus 
 Hirdes de man die vooral naar buiten trad. Hij nam deel aan 
het overleg van de Bond van Nederlandse Bandfabrikanten. 
Deze BNB was opgericht in 1933 en was feitelijk tot 1968 een 
kartelvereniging om door prijs- en leveringsafspraken de 
onderlinge concurrentie in Nederland te beteugelen.21 H.A. 
Hirdes was in 1949 vicevoorzitter van de BNB. Van mededi-
recteur, de vier jaar oudere neef Martinus Victorius Hirdes, 
vinden we geen sporen in de publiciteit. Wel is zijn dochter en 
achternicht van H.A. Hirdes op 4 mei 1942 tot onderdirectrice 
benoemd. Het is de dan nog 31-jarige Johanna Wilhelmina 
Christina Maria Hirdes (1910 – 1993). Na de oorlog waren de 
voornaamste producten van  Hirdes’ passementafdeling: 
behang- en meubelkoord, franje voor bijvoorbeeld parasols 
en galons. In de smalbandweverij werden vooral gordijn-
bandsoorten geweven en in de breed weverij was ligstoelen-
doek een groot artikel. Het merk Huma was destijds erg 
bekend. We vonden een advertentie in de Volkskrant van 28 
mei 1955.

Een jaar later overleed in ’s-Hertogenbosch H.A. Hirdes, In 
leven Directeur onzer NV, op 30 oktober 1956. De familie, de 
raad van Commissarissen en Directie, en het Gezamenlijke 
Personeel plaatsen ieder een advertentie.22 Hij werd 68 jaar. 
De sector waarin hij werkte zou moeilijke tijden tegemoet 
gaan. In 1968 werden kartels bij wet verboden. De BNB zou 
opgeheven kunnen worden. Toch besloten de leden door te 
gaan. De Nederlandse bandfabrikanten kregen het steeds 
zwaarder door de importen uit het Oostblok. Rond 1970 kwa-
men daar de goedkope importen uit het Verre Oosten bij. Toch 
werft Hirdes nog personeel. In 1963 bijvoorbeeld zoekt men 
nog zelfstandige vertegenwoordigers en in 1967 een bedien-
de voor de haakgalonmachines.23 In 1969 werd Hirdes en 
Zonen’s Textielindustrie opnieuw door brand getroffen. Dit 
keer was het een brandstichting door een 15-jarige medewer-
ker uit ‘s-Hertogenbosch. Binnen een kwartier hadden de 
brandweerlieden de brand onder controle.24 Martinus Victori-
us Hirdes maakte dit niet meer mee. Hij overleed op 3 mei van 
dat jaar.25 Hij werd 85 jaar en was dus niet meer actief in het 
bedrijf. Toch opmerkelijk dat er van het bedrijf geen overlij-
densadvertentie wordt aangetroffen. Mechelina Cornelissen, 
de vrouw van M.V. Hirdes, overleed kort na hem op 9 septem-
ber 1969. De oude generatie had een voor ’s-Hertogenbosch 
belangrijke industrie opgezet. Het bedrijf zou bestaan tot 
1988 en zou evenals vele Nederlandse textielbedrijven het 
loodje leggen. Van 1950 tot 2002 daalde het aandeel van de 
textielindustrie in de industriële werkgelegenheid van 23 
naar 2,6 %. Mede door het kartel hadden ook de bandweverij-

en nagelaten tijdig te investeren in moderne machines. De 
markt wijzigde zich, confectie- en schoenindustrie verdwenen 
naar lagelonenlanden. Het doek viel voor vele bedrijven tus-
sen 1965 en 1980. Tenslotte ging ook Hirdes dicht. Het BHIC 
geeft in het register van de Kamer van Koophandel van opge-
heven bedrijven als opheffingsdatum op 20 mei 1988. De Hir-
des Textielindustrie wordt dan vermeld als BV. Wie nog iets 
concreets wil zien van de producten kan terecht in het Textiel-
museum in Tilburg. Daar bewaart men een kaartsysteem met 
geproduceerde galons, franjes e.d. van de häkelgalonmachine.

Ingekorte parenteel van Gregorius Wilhelmus Hirdes

I.  Georgius Wilhelmus (George Willem) Hirdes, geboren in de 
gemeente Waalre omstreeks 1769, was een van de 24 lidma-
ten van de Gemeente aldaar (vermelding 1784), rooms gewor-
den (vermelding 1785), timmermansknecht, overleden ’s-Her-
togenbosch 9 januari 1841 (72 jaar), trouwt Anna Maria 
Elisabetha Nold, geboren Heeze ongeveer 1784, overleden 14 
maart 1850 ’s-Hertogenbosch. 
Uit dit huwelijk vijf kinderen.
1.  Joanna Paulina Adriana Herdis, gedoopt ’s-Hertogenbosch 

(rk) 21 mei 1808.
2.  Joannes Cornelius (Johannes Cornelis) Hirdes, gedoopt 

’s-Hertogenbosch (rk) 14 juli 1809, begraven ’s-Hertogen-
bosch St. Jan Kerkhof 12 september 1809.

3.  Jacobus Joannes Hirdes, gedoopt ’s-Hertogenbosch (rk) 
25 september 1810, volgt lI.

4.  Gerardus Antonius Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 29 
augustus 1813, overleden ‘s-Hertogenbosch 4 april 1823.

5.  Franciscus Josephus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 11 
februari 1821, timmerman, overleden Gorinchem 24 febru-
ari 1867, tr. ’s-Hertogenbosch 2 december 1843 Regina 
Elisabeth Loew, geboren Vught 14 april 1821. Uit dit huwe-
lijk zes kinderen.

Hij werd in 1850 veroordeeld voor mishandeling. Hem werd 
met twee anderen in de nacht van 18 op 19 mei 1850 de toe-
gang tot een herberg geweigerd. Er is sprake van slagen, 
 stoten en gewelddadigheden t.a.v. o.a. de herbergier. Hij krijgt 
één maand gevangenzetting en een geldboete van f 8, –. In 
hoger beroep blijft de straf gehandhaafd.

II.  Jacobus Joannes Hirdes, gedoopt ’s-Hertogenbosch (rk) 25 
september 1810, hoornblazer bataljon 7e afdeling, timmer-
mansknecht, ziekenbroeder, overleden ’s-Hertogenbosch 
2  november 1846, trouwt (1) ’s-Hertogenbosch 30 mei 1840 
Catharina Hoppenbrouwer, gedoopt Rotterdam 3 november 
1808, arbeidster,  trouwt (2) ’s-Hertogenbosch 4 december 
1847 Arie van Leeuwen, ziekenoppasser, arbeider, geboren 7 
december 1815, overleden ’s-Hertogenbosch 2 februari 1873. 
Uit het huwelijk Hirdes – Hoppenbrouwer één zoon, volgt III.

III.  Martinus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 21 juli 1829, 
passementmaker, fabrikant, overleden ’s-Hertogenbosch 30 
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juni 1904, trouwt (1) ’s-Hertogenbosch 4 november 1854 Anto-
netta Nabbe, geboren ’s-Hertogenbosch 22 juli 1830, overle-
den ’s-Hertogenbosch 17 maart 1871, trouwt (2) ’s-Hertogen-
bosch 22 juli 1890 Philomena Henrica van Gemert, geboren 
’s-Hertogenbosch 23 december 1839, overleden St. Michiels-
gestel 17 februari 1922. Zij trouwt (1) Hedel 20 mei 1869 
Leonardus Peters, geboren Hedel 3 augustus 1838, overleden 
31 juli 1888. 
Uit het eerste huwelijk negen kinderen:
1.  Leonardus Adrianus Hirdes, volgt IVa.
2. Adriana Catharina Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 7 

februari  1857, overleden Culemborg 17 maart 1922, trouwt 
(1) ’s-Hertogenbosch 22 mei 1878 Petrus Koch, geboren 
’s-Hertogenbosch 1 augustus 1853, kledenmaker, overle-
den ’s-Hertogenbosch 4 juni 1897. Uit dit huwelijk drie 
 kinderen. Zij trouwt (2) ’s-Hertogenbosch 20 mei 1899 
Stephanus Arnoldus Zümbuöhl, geboren Linschoten 6 juni 
1854, sigarenmaker, overleden Culemborg 15 mei 1923. Uit 
dit huwelijk twee kinderen. Stephanus trouwt (1) Mont-
foort 23 mei 1878 Dirkje Hendrika Achterberg, geboren 
Zuilen 27 juni 1849, gescheiden, trouwt (2) ’s-Hertogen-
bosch 28 juni 1895 Elisabeth Johanna Maria Koch, geboren 
’s-Hertogenbosch 8 februari 1857, gescheiden ’s-Herto-
genbosch 13 april 1899.

3.  Martinus Johannes Hirdes, volgt IVb.
4.  Josephus Hirdes, volgt IVc.
5.  Catharina Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 6 september 

1861, trouwt ’s-Hertogenbosch 18 mei 1887 met Johannes 
Franciscus Scheefhals, geboren ’s-Hertogenbosch 26 
april 1863, behanger, meubelmaker. Uit dit huwelijk zeven 
kinderen Scheefhals: vijf zoons, twee dochters. Catharina 
woont onder andere in Schiedam, Amsterdam en ’s-Herto-
genbosch.

6.  Petrus Hirdes, volgt IVd.
7.  Adrianus Martinus Hirdes, volgt IVe.
8.  Constantinus Hirdes, volgt IVf.
9.  Antonius Alouïsius Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 21 

juni 1870, overleden  ’s-Hertogenbosch 30 maart 1871.

IVa Leonardus Adrianus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 
21  augustus 1855, passementfabrikant, overleden Princenha-
ge 30 augustus 1912, trouwt ’s-Hertogenbosch 28 juli 1884 
Maria Paulina Francisca Govers, geboren ’s-Hertogenbosch 
25 januari 1856, overleden Breda 25 juni 1925. 
Uit dit huwelijk vijf kinderen:
1.  Martinus Leonardus Maria Hirdes,  geboren ’s-Hertogen-

bosch 9 juli 1885, overleden ’s-Hertogenbosch 19 augustus  
1885.

2.  Anna Maria Martina Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 14 
december 1886, overleden ’s-Hertogenbosch 3 februari 
1887.

3.  Anna Martina Maria Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 11 
november 1887, trouwt Breda 21 mei 1912 Jo(h)annes Her-
manus Antonius Sluijters, vendumeester, geboren Breda 
13 november 1890. Uit dit huwelijk één dochter.

4.  Franciscus Wilhelmus Leonardus Maria Hirdes, geboren 
Breda 9 april 1889, ober, kelner, restaurateur, werkte in 
Breda – Helmond – Amsterdam – Zutphen, trouwt Breda 
29 april 1918 Hermina Maria Johanna Hoefnagels, geboren 
Bergen op Zoom 19 december 1891. Uit dit huwelijk één 
zoon: Leendert Cornelis Franciscus Hirdes, geboren  Breda 
30 november 1919.

5.  Paulus Gijsbertus Maria Hirdes, geboren Breda 19 decem-
ber 1890, overleden Breda 7 mei 1891.

IVb. Martinus Johannes Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 11 
september 1858, passementwerker, fabrikant, overleden 
’s-Hertogenbosch 26 augustus 1927, trouwt ’s-Hertogenbosch 
16 mei 1883 Anna Maria Scheepens, geboren Breda 19 decem-
ber 1852, overleden 7 mei 1929. 
Uit dit huwelijk zes kinderen:
1.  Martinus Victorius Hirdes, volgt Va.
2.  Johanna Catharina Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 

3  mei 1886, overleden ’s-Hertogenbosch 18 juli 1961, 
trouwt ’s-Hertogenbosch 9 juli 1907 Andreas Cornelis 
Gerardus Sterk, borstelfabrikant, geboren ’s-Hertogen-
bosch 7 augustus 1881, overleden ’s-Hertogenbosch 
24  augustus 1943. Uit dit huwelijk twee zoons en een 
dochter. A. Sterk – Hirdes, borstelfabrikant, Snellestraat 
33 ’s-Hertogenbosch, gaat volgens de Nederlandsche 
Staatscourant van 28 maart 1929 failliet.

3.  Maria Wilhelmina Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 8 
september 1888, overleden ’s-Hertogenbosch 7 november 
1925, trouwt ’s-Hertogenbosch 13 januari 1913 Johannes 
Cornelis Gerardus Maria Schopmeijer, koopman, handels-
reiziger, geboren ’s-Hertogenbosch 3 juni 1885, overleden 
10 mei 1927. Uit dit huwelijk een zoon en een dochter.

4.  N.N., geboren/overleden ’s-Hertogenbosch 6 april 1892.
5.  Josephus Leonardus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 

1 maart 1893,fabrikant, handelsreiziger, afdelingschef zijde -
fabriek Ede, trouwt Breda 13 januari 1920 Eugenie Victoire 
Marie Hubertine Döring, geboren Rotterdam 28  februari 
1898. Het paar woonde achtereenvolgens in ’s-Hertogen-
bosch, Vught, Rotterdam, Ede. Uit dit huwelijk twee zoons 
en twee dochters.

6.  N.N., geboren/overleden ’s-Hertogenbosch 11 juni 1895.

Va. Martinus Victorius Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 25 
februari 1884, passementfabrikant, overleden ’s-Hertogen-
bosch 3 mei 1969, trouwt Nijmegen 28 augustus 1909 Meche-
lina Johanna Henriette Maria Cornelia Cornelissen, geboren 
’s-Hertogenbosch 8 juli 1889, overleden ’s-Hertogenbosch 9 
september 1969. 
Uit dit huwelijk vier dochters:
1.  Johanna Wilhelmina Christina Maria Hirdes (Annie Hirdes) 

geboren ’s-Hertogenbosch 13 juli 1910, textielfabrikante, 
onderdirectrice NV Hirdes & Zonen’s Stoompassement-
fabriek op 4 mei 1942, overleden 7 november 1993 
 ‘s-Hertogenbosch, trouwt ‘s-Hertogenbosch 2 september 
1955 Johannes Marie Antonius Coopmans, geboren Breda 
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21 oktober 1914, overleden ’s-Hertogenbosch 28 januari 
1984.

2.  Henriette Martina Mechelina Maria Hirdes, geboren 
’s-Hertogenbosch 13 juli 1910, trouwt ’s-Hertogenbosch 
7  augustus 1935 Cornelis Hendrikus Petrus van Hoeckel, 
geboren ’s-Hertogenbosch 1 oktober 1908, koopman, 
over leden 19 januari 1973.

3.  Jacqueline Mechelina Maria Hirdes, geboren ’s-Hertogen-
bosch 2 juli 1917, woont in den Haag, trouwt ’s-Hertogen-
bosch 29 december 1941 met Bernardus Ignatius Terheij-
den, geboren Leiden 5 februari 1909, manufacturier.

4.  Christina Maria Louisa Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 
13 januari 1920, overleden ’s-Hertogenbosch 22 oktober 
1980, trouwt ’s-Hertogenbosch 27 januari 1949 Franciscus 
Hendrikus Kösters, geboren 13 mei 1919.

IVc. Josephus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 7 maart 
1860, passementwerker, fabrikant, overleden Utrecht 15 
februari 1944, trouwt ’s-Hertogenbosch 10 mei 1882 Wilhelmi-
na Johanna van de Goor, geboren 12 januari 1858, overleden 
Utrecht 20 juli 1926. 
Uit dit huwelijk zeven kinderen:
1.  Wilhelmina Wouterina Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 

20 maart 1883, overleden Maartensdijk (Utrecht) 22 
december 1950, trouwt ’s-Hertogenbosch 27 juni 1910 
Petrus Josephus Mulders, hotelhouder, geboren ’s-Herto-
genbosch 29 augustus 1883, overleden 23 juni 1957. Uit dit 
huwelijk een zoon en een dochter.

2.  Martinus Hubertus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 30 
april 1885, kelner, vonnis i.v.m. verduistering, werkte in 
Londen, Apeldoorn, Rotterdam, Den Haag, overleden Den 
Haag 9 maart 1945, trouwt Londen 28 april 1914 Martha 
Beatrice Emma Young,

3.  Hubertus Adrianus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 10 
januari 1888, passementfabrikant, overleden ’s-Hertogen-
bosch 29 oktober 1956, trouwt ’s-Hertogenbosch 20 juli 
1915 Josephina Elisabeth Maria Mulders, geboren ’s-Her-
togenbosch 6 juni 1891.

4. Maria Leonarda Wilhelmina Hirdes, geboren Breda 17 
november 1890, overleden Utrecht 5 december 1980, 
trouwt ’s-Hertogenbosch 5 september 1916 Nicolaas 

Josephus Theodorus Mulders, hotelhouder, banketbakker, 
geboren 6 december 1889, overleden 30 augustus 1922.

5.  Constantinus Petrus Martinus Hirdes, Arnhem geboren 12 
oktober 1892, fabrikant, banketbakker, voer aan boord 
van s.s. Kentar, werd getorpedeerd 31 juli 1942, overleden 
Atlantische Oceaan bij Trinidad (Staatscourant 9 novem-
ber 1950) 1 augustus 1942 (zeemansgraf), trouwt Utrecht 
27 augustus 1918 Amalia Emma Zimmerman, gescheiden 
Utrecht 26 mei 1924.

6.  Johanna Leonarda Wilhelmina Hirdes, geboren ’s-Herto-
genbosch 1 december 1895, overleden Heemstede 1970, 
trouwt Utrecht 11 juli 1918 Richard Antonie Burgemeister, 
geboren ’s-Gravenhage 17 december 1893, overleden 
Heemstede 3 oktober 1965.

7.  Jo(h)annes Hubertus Wilhelmus Hirdes, geboren ’s-Herto-
genbosch 16 november1898, tandarts, ongehuwd, overle-
den Almelo 8 oktober 1937 (na een val van de trap).

IVd. Petrus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 23 maart 
1864, slachter, overleden ’s-Hertogenbosch 15 januari 1952, 
trouwt ’s-Hertogenbosch 16 oktober 1888 Johanna Maria van 
der Aa, geboren Zaltbommel 1 september 1865, overleden 29 
januari 1937. Petrus woonde in ’s-Hertogenbosch, Cromvoirt, 
Hedel (Maasdriel)  en Sint Michielsgestel.  Uit dit huwelijk 
één zoon.

IVe. Adrianus Martinus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 26 
maart 1866, passementwerker, slachter, de Staatscourant 
van 28 augustus 1920 meldt zijn faillissement als slachter,  
overleden ’s-Hertogenbosch 4 oktober 1943, trouwt ’s-Herto-
genbosch 4 juli 1888 Maria van Roosmalen, geboren ’s-Herto-
genbosch 1 januari 1866, overleden ‘s-Hertogenbosch 17 april 
1936. Uit dit huwelijk elf kinderen, waarvan er twee de volwas-
sen leeftijd bereikten.

IVf. Constantinus Hirdes, geboren ’s-Hertogenbosch 2 sep-
tember 1868, passementfabrikant, handelsreiziger, overleden 
’s-Hertogenbosch 30 augustus 1903, trouwt ’s-Hertogen-
bosch 27 januari 1891 Anna Maria Arnoldina van der Sloot, 
geboren ’s-Hertogenbosch 29 september 1864, overleden 
’s-Hertogenbosch 5 mei 1931. Uit dit huwelijk vijf kinderen.
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In een – ik mag wel zeggen – levenslang onderzoek heb ik de genealogie van de familie 
Bruijnesteijn ontrafeld. De eerste notities dateren van 1941, toen ik negen jaar oud was; 
thans ben ik 89. De stamboom omvat de periode vanaf 1340 tot heden. 
Is ze nu helemaal sluitend? Nou, om eerlijk te zijn zit er één schakel in die niet helemaal 
waterdicht is, een virtueel vlekje op een overigens heel overtuigende familiegeschiede-
nis, die tenslotte vorig jaar in druk verscheen: Kroniek Bruinsteen, door schrijver dezes, 
2020. Maar, of de duvel ermee speelt: terwijl het reeds afgedrukte boekwerk bij de binder 
lag, kwam als mosterd na de maaltijd, de oplossing van die “missing link” plotseling op 
tafel, in de vorm van een email uit Amerika, van FamilytreeDNA.

ontdaan van alle voor dit doel overbodige details. In rood is de 
stamreeks aangegeven die verder onze aandacht zal vragen. 
De proband van onze beschouwingen, Niels Pedersen Halveg-
ge, was geboren uit een tweede huwelijk van zijn vader op 
hoge leeftijd. Het bestaan van Niels (en zijn zuster Anna) was 
aanleiding tot heftige tweespalt in de familie.
In onze stamreeks is Niels de zesde generatie:

W. BRUIJNESTEIJN VAN COPPENRAET

Een sensationele ontknoping
1. Overzichtschema van het geslacht Halvegge.

De oerfamilie, waar het hier om gaat, is het Deense geslacht 
Halvegge, uitvoerig uitgewerkt in de genoemde Kroniek, maar 
ook in het Personal Historisk Tidsskrift (2012), en in Dan-
marks Adels Aarbog 2009-2011. De Halvegges waren “væb-
ners”, ongetitelde edelen, vergelijkbaar met de jonkheren in 
Nederland. 
Tot goed begrip van het vervolg geef ik in afbeelding 1 eerst 
een schematisch overzicht van dit “uitgestorven” geslacht, 
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familienaam Halewegh. Ze zijn op de vlucht geslagen voor de 
komst in 1567 van de nieuwe Spaanse landvoogd, de beruchte 
Hertog van Alva, en opereren als “watergeuzen” in het wad-
dengebied en op de Noordzee.
Jacob Cornelisz blijft ongetrouwd en kinderloos, maar zijn 
voortdurende aanwezigheid in het leven van zijn broer ver-
schaft ons de zekerheid dat we telkens met dezelfde Claes te 
maken hebben.
Samen zijn ze in de winter 1571-72 betrokken bij een drama-
tisch zeegevecht met de Spanjaarden, en als gevangen “zee-
rovers” staan ze in Groningen terecht voor het Spaanse regi-
me. Ze overleven echter en ontsnappen naar Emden. Daar 
trouwde Claes in 1577, en sedert 1584 pachtte hij een “heerd” 
in het dorp Krewerd (evenals zijn broer Jacob een stukje ver-
derop!). Claes Cornelisz stierf in 1605.

09. Zijn zoon Cornelis Claesen, geboren rond 1580, waar-
schijnlijk in Emden, groeide op in Krewerd en trouwde op 23 
november 1617 in Groningen met Sara Bruinsteen, reeds 
tweemaal weduwe en erfgename van een paardenhandel 
aldaar. Sara had reeds vier kinderen, maar kreeg van Cornelis 
nog een zoon en een dochter. Al Sara’s zoons kregen haar 
familienaam: Bruinsteen (in Groningen) resp. Bruijnesteijn (in 
Holland), zo ook:

10. Nicolaas Cornelissen Bruijnesteijn, meester zadel- en 
karosmaker in Den Haag, geboren in Groningen circa 1619, 
overleden in Den Haag circa 1660, gehuwd te Rijswijk 26 juni 
1650 met Maria Witteman.
De volgende generaties zijn zonder meer aan de doop-, trouw- 
en begraafregisters te ontlenen, samengevat:

11.  Johannes Bruijnesteijn, geboren Rijswijk/Den Haag circa 
1655, kamerschilder, begraven Rijswijk 29 december 1712, 
trouwt Den Haag 13 juni 1694 Antonetta van der Horst.

12.  Nicolaas Bruijnesteijn, gedoopt Den Haag 5 november 
1699, meester kunst- en kamerschilder en meubelmaker, 
begraven Den Haag 21 september 1764, trouwt Den Haag 
4 augustus 1726 Francina Robart (1705 tot 1762).

13.  Wilhelmus Antonius Bruijnesteijn, gedoopt Den Haag 16 juli 
1735, begraven Den Haag 31 augustus 1791, trouwt Den Haag 
26 maart 1775 Dorothea van Rosmalen (1746 tot 1798).

Niels Pedersen, zoon van Peder Jensen Halvegge en diens 
tweede vrouw Anna Ingemardr. Grubbe, werd reeds in 1516 
aangeduid als “kongens tjener”. Zijn hele actieve leven was 
toegewijd aan koning Christiaan II in diens strijd tegen zijn 
opponent, de latere koning Frederik.
In 1523-24 was Niels onder Henrik Gøye een van de verdedi-
gers van Kopenhagen tijdens de belegering door Frederik. Na 
de capitulatie op 6 januari 1524 vormde hij samen met enkele 
andere ruiters onder Gøye een kleine verzetskern (“Henrik 
Gøyes Rytter”) in Bremen, in afwachting van betere tijden. 
Deze groep werd in mei 1525 ontbonden. Toen voegde Niels 
zich bij het hof van koning Christiaan, in ballingschap in Lier, 
een klein stadje nabij Antwerpen.
Later opereerde hij als kaperkapitein voor de kust van Meck-
lenburg, met een kaperbrief van hertog Albrecht, een bond-
genoot van Christiaan. Maar in de tussentijd in Bremen en 
Lier, 1524-26, vulde hij zijn ledigheid met het ontwerpen van 
onwerkbare plannen voor de herovering van de Deense troon. 

07. Er is alle reden om aan te nemen, dat Johan Haelwich uit 
Lier (!), van 1542 tot 1546 student in Leuven, een zoon van 
Niels Pedersen was. Een leeftijd van zo’n 17 jaar bij toetreding 
tot de universiteit was toen heel normaal.
Een probleem bij het zoeken naar eventuele nakomelingen 
van Niels is de verwarrende omstandigheid dat meerdere 
namen equivalent waren. Aan het hof in Lier werden vele talen 
gesproken. In het Deens zijn de namen Niels (van Nicolaas) en 
Jens (Johannes) reeds uitwisselbaar. Daardoor is lang ten 
onrechte aangenomen dat bij de verdediging van Kopenhagen, 
in Bremen en aan het hof in Lier steeds twee broers Niels en 
Jens Halvegge betrokken waren. Niels Pedersen noemde 
zichzelf in het Duits Nelus (leidend tot Cornelis). En Nicolaas 
wordt in het Nederlands Claes.
We wagen daarom de voorlopige veronderstelling, dat de 
Rotterdamse reder – met opvallend goede banden met het 
Deense hof – Cornelis Claesen, vermeld 1553-1570, identiek is 
met de Leuvense student uit Lier. Hij vormt echter de zwakke 
schakel in de stamreeks, de “missing link” waar we straks uit-
voerig op terugkomen.

08. De volgende generatie, Claes en Jacob Cornelisz, maakt 
gelukkig weer sporadisch gebruik van de (vernederlandste) 

Stamreeks
0.  Jens (getaxeerde geboorten:) geboren 1270
1.  Niels Jensen van Kværkeby, vermeld 1340 geboren 1300
2. Anders Nielsen geboren 1330
3.  Olaf Andersen geboren 1360
4.  Jens Olafs, vermeld 1416 tot 1429 geboren 1390
5.  Peter Jensen, vermeld 1438 tot circa 1510 geboren 1430
6.  Niels Pedersen, geboren circa 1492, overleden circa 1542



142  –  Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 3

14.  Johannes Franciscus Bruijnesteijn, gedoopt Den Haag 
2 november 1777, kantoorbediende, overleden Amsterdam 
31 juli 1832, trouwt Den Haag 19 december 1802 Cornelia 
Elisabeth van der Zant (1778 tot 1827).

15.  Wilhelmus Henricus Ignatius Bruijnesteijn, geboren Den 
Haag 15 januari 1803, kantoorbediende en handelaar, over-
leden Amsterdam 10 juni 1871, trouwt Amsterdam 1 mei 
1829 Lucretia Maria Schreuder (1789 tot 1854).

16. Bernardus Johannes Antonius Bruijnesteijn, geboren 
Amsterdam 13 juni 1830, afdelingschef van de Nederland-
sche Bank en kunstenaar, overleden Den Haag 8 mei 1920, 
trouwt Amsterdam 24 juli 1856 Catharina Gerarda Cocx 
(1828 tot 1916).

17. Wilhelmus Johannes Martinus Bruijnesteijn, geboren 
Amster   dam 11 november1857, commissionair interieurgoe-
deren, overleden Den Haag 24 mei 1921, trouwt Amster dam 
3 oktober 1889 Gesina Maria Dorothea  Coppenrath (1861 
tot 1943).

18.  Nicolaas Bruijnesteijn, geboren Nieuwer Amstel 24 maart 
1893, kunstschilder, overleden Utrecht 3 maart 1950, 
trouwt Den Haag 1 september 1927 Sophia Theodora van 
Driel (1899 tot 1979).

19. Willem Bruijnesteijn, geboren Laren (NH) 25 december 
1931, kernfysicus (dr.), rector vwo, res. lt-kol. KL, ridder ON, 
wonend in Oosterbeek, trouwt Arnhem 20 december 1971 
Erna Marie de Kreek (1944 tot 2020).

Tot zover waren dus de bouwstenen van mijn stamreeks 
bekend bij de publicatie van de Kroniek Bruinsteen. En toen 
kwam de melding van een yDNA-match, te laat om de aan-
zienlijke consequenties te verwerken in de Kroniek.
In eerste instantie is een match niets bijzonders: binnen de 
twee miljoen geregistreerde yDNA profielen zijn er altijd wel 
een paar die door puur toeval overeenkomen. Maar de zaak 

ligt anders als de verwantschap logisch te beredeneren is, als 
er een vonk overslaat: hé, zou dan toch ...!? En dat laatste is 
hier het geval.

Mijn DNA-kompaan is een Noor, die ik gemakshalve even aan-
duid met zijn voornaam: Henry. Hij woont in het ambt Østfold, 
een dunbevolkt gebied, ten zuidoosten van Oslo tegen de 
Zweedse grens. Het gebied is zo groot als onze provincie 
Noord-Holland (4000 km²), maar met thans een bevolking van 
slechts 300.000 mensen. En Henry’s voorouders in mannelij-
ke lijn – zijn stamreeks dus – hebben sinds mensenheugenis in 
datzelfde gebied geleefd.
Eénmaal in de geschiedenis heeft Østfold een rol gespeeld in 
het geslacht Halvegge. 
Anna, de zuster van Niels Pedersen, was gehuwd geweest 
met Ridder Oluf Galde, leenheer van de Råde gouw in het 
ambt Østfold, en eigenaar van de daar gelegen dominante 
Tomb state. Na zijn dood in 1530 werd Anna door koning Fre-
derik bevestigd in functie en eigendommen van haar man.
En in mei 1531 was Niels Pedersen, ter voorbereiding van een 
invasie door koning Christiaan, in die omgeving geïnfiltreerd, 
er op vertrouwend dat hij bij zijn zuster kon onderduiken. Dat 
werd een falikante misrekening. Hij werd verraden en in 
plaats van onder te duiken, werd hij op erewoord op Tomb 
gedetineerd. Toen koning Christiaan in oktober 1531 binnen-
viel, liep deze in een val, en bleef hij tot zijn dood gekerkerd. 
Niels’ trouw verloor na al die jaren haar basis. Hij wisselde van 
partij, keerde terug naar Denemarken en trok nu dus voor 
koning Frederik ten strijde.
Niels heeft dus in 1531 zo’n half jaar op Tomb in detentie in 
ledigheid doorgebracht, en dat doet erg denken aan de toe-
stand in Bremen en Lier in 1524 - 26.
Henry woont nu, vijf eeuwen later, in Hafslundsøy, hemels-
breed 18 km van Tomb! Toeval?

2. De beide DNA-matchers in 2020: Henry Norman Nilsen (links) / Willem 
Bruijnesteijn (rechts). 3. Het Amt Østfold, ten zuidoosten van Oslo tegen de Zweedse grens.
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Als we accepteren dat er een verband moet zijn (met de DNA-
match in het achterhoofd), ligt de verklaring erg voor de hand: 
Niels was een krijgsman pur sang. Tweemaal in zijn leven 
heeft hij maandenlang gedwongen in ledigheid moeten door-
brengen: in 1524-26 in Lier, en in 1531 in Tomb. Dat kon hij 
 psychisch niet aan: er volgde een testosteronexplosie. Beide 
malen heeft hij bij een onbekende vrouw een zoon verwekt. 
Theoretisch is het mogelijk dat zijn omgeving nog door een 
formeel huwelijk voor legalisatie gezorgd heeft, maar waar-
schijnlijker is dat het buitenechtelijke kinderen waren. Beide 
bastaarden, Cornelis Claesen in Lier, geboren 1525, en een nog 
naamloze NN in Tomb, geboren 1532, staan aan de kop van een 
stamreeks, voortlevend tot op de dag van heden, en verbon-
den door een gemeenschappelijk yDNA.

In Noorwegen zijn familienamen niet gebruikelijk. De Noorse 
stamreeks bestaat dus uit een opeenvolging van patronie-
men. Na nummer 6 Niels Pedersen Halvegge zijn de nummers 
7 en 8 in eerste instantie nog onbekend. In internetbronnen 
wordt nummer 8 benoemd als Jest Pedersen (1562 tot 1651). 
In dat geval zou volgens de regels voor patroniemen nummer 
7 een Peder Nielsen moeten zijn. Maar er zijn goede redenen 
om daaraan geen geloof te hechten. Ik kom daar direct op 
terug. Eerst de stamreeks voorzover die wèl bekend is.

Alle te noemen plaatsen liggen in het ambt Østfold, uitgezon-
derd Fauske, in Nordland. De plaatsaanduiding, benodigd om 
de archivalia te traceren, is soms onbegrijpelijk. Als er drie 
namen staan, betekent dat meestal: naam van de hoeve; oord 
(cluster van bedrijven); gouw. Allen, behalve de beide met 
 “soldaat” aangeduiden, runden met hun gezin een agrarisch 
bedrijf als pachter namens een hoger gezag.

08. Giest, overleden Lervik; Aremark 1657-58.
09. Brønild Giestsen, geboren ? 1614, overleden Lervik; Are-

mark.
10. Hans Brynildsen, geboren Lervik Nordre; Aremark 

1655/56, begraven Mellemdalen Østre; Rakkestad 29 mei 
1729. Uit het eerste huwelijk met NN:

11. Ingebret Hansen, geboren Mellemdalen Østre; Rakkestad 
1681, begraven Murtnes; Degernes; Rakkestad 23-01-1763, 
trouwt Ingield Andersdatter, geboren Kilebu; Degernes; 
Rakkestad 1685.

12. Lars Ingebretsen, soldaat, geboren Mellemdalen Østre; 
Rakkestad 1714/15, begraven Finpaa; Mellemdalen Østre; 
Rakkestad 16 maart 1777, trouwt Rakkestad 7 januari 1751 
Kari Hansdatter, geboren Rakkestad 1726/27, begraven 
Finpaa; Mellemdalen Østre; Rakkestad 23 oktober 1791.

13. Anders Larsen, soldaat, gedoopt Finpaa; Mellemdalen 
Østre; Rakkestad 8 april 1759, overleden Murtnes; Deger-
nes; Rakkestad 21 augustus 1823, trouwt Rakkestad 25 
maart 1790

 Kirsti Nielsdatter, gedoopt Sørdalen; Degernes; Rakke-
stad 10 december 1758, overleden Murtnesplass; Murtnes; 
Degernes; Rakkestad 23 april 1809.

14.  Nils Andersen, gedoopt Sørdalen; Degernes; Rakkestad 13 
december 1795, overleden Jøngerud; Kirkeby; Øymark 21 
februari 1862, trouwt Øymark 14 april 1832 Lisbet Nilsdat-
ter, geboren Torkildsrud; Bergstrøm; Aremark 13 juni 1811, 
overleden Huset; Kirkeby; Øymark 2 oktober 1894.

15.  Nils Nilsen (Høvik), geboren Jøngerud; Kirkeby; Øymark 9 
maart 1851, overleden Høvik Vestre; Rokke; Berg 30 maart 
1937, trouwt (2) Berg 18 januari 1884 Marte Johannesdat-
ter, geboren Grimsøen Østre; Ingedal; Skjeberg 25 augus-
tus 1857, overleden Høvik Vestre; Rokke; Berg 3 mei 1936.

16.  Nils Nilsen, geboren Moseby; Kirkeby; Øymark 20 april 
1893, overleden Degernes Aldershejm; Rakkestad 21 janu-
ari 1975, trouwt Berg 2 november 1929 Karla Agnes Johan-
sen, geboren Ugjestby Nordre; Asak; Berg 1 maart 1903, 
overleden Sarpsborg Hospital 22 maart 1973.

17.  Henry Normann Nilsen, geboren Holen; Degernes; Rakke-
stad 9 mei 1931, wonend Hafslundsøy; Sarpsborg, trouwt 
Tune; Sarpsborg 25 november 1961 Bjørg Magdalena 
 Wangen, geboren Fauske, Nordland 2 juni 1930, overleden 
Haflundsøy; Sarpsborg 31 oktober 2003.

Zoals gezegd gebruikte men slechts patroniemen. Indien ze 
zich van hun status bewust waren geweest hadden al deze 
 lieden zich echter met de geslachtsnaam Halvegge kunnen 
tooien.

De gegevens van de Noorse stamreeks vanaf nummer 09 zijn 
in eerste instantie door Henry Nilsen zelf vergaard, maar 
recent door een professioneel genealoge, Mrs. Cathrine Apel-
seth - Aanensen in Moss, Østfold, Noorwegen geverifieerd en 
aangevuld. En deze heeft het vervolgens ook als een uitdaging 
gezien het hiaat aan de kop van de Noorse stamreeks op te 
helderen. De enige bron daarvoor is een reeks belastingregis-
ters betreffende pachtboerderijen in het Rijksarchief te Oslo.
Het oudste uitgangspunt was een vermelding van november 
1664 betreffende Brønild Giestsen, oud 50 jaar, als pachter 
van de hoeve Lervik. Dat geeft ons het geboortejaar 1614. 
Giest zowel als Brønild als pachters van de hoeve Lervik 
komen vóór 1664 nog vele malen voor, maar uitsluitend als 
enkele naam zonder patroniem.
Giest wordt in 1630/31 voor het eerst op Lervik genoemd; in 
1629/30 woonden daar nog anderen. In 1633/34 geldt Brønild 
als medebelanghebbende. In 1646 worden terloops vrouw en 
dochter van Giest vermeld. In 1657 worden Giest en Brønild 
voor het laatst samen genoemd. In de tussengelegen periode 
1634-1657 is Giest duidelijk wel de baas. Maar vanaf 1658 is 
alleen Brønild de pachter. Blijkbaar is in 1657/58 Giest overle-
den.

Verder komen we helaas niet. Het lijkt alsof er een taboe rust 
op de afkomst van Giest. Ook valt op, dat hij gezien vanuit 
Tomb wel zo ver mogelijk weggestuurd is binnen het ambt 
Østfold (zie het kaartje).
In een poging dit te begrijpen analyseren we de gebeurtenis-
sen op de Tomb state rond die bewuste periode, aan de hand 
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van de Kroniek Bruinsteen, hoofdstuk 6: Het Deense geslacht 
Halvegge.
Oluf Galde, ridder en rijksraad van Noorwegen was in 1527 
door koning Frederik beleend met de gouw Råde en resideer-
de op de Tomb state. Hij trouwde in 1528 met Anna Pedersen 
Halvegge. Voor beiden was het een tweede huwelijk: Oluf 
 Galde was weduwnaar van Ulvilde Friis; Anna had een kort-
stondig huwelijk met een boerenknecht Peder NN achter de 
rug. En allebei hadden zij een kind uit hun eerdere huwelijk.
Heel verwarrend (voor latere genealogen) is, dat de dochter 
van Anna Pedersen dezelfde naam had als haar moeder, en 
bovendien al op negentienjarige leeftijd trouwde met de zoon 
Svend van haar stiefvader. Zie schema 4.

Oluf Galde overleed al in 1530, en bij koninklijk besluit ging zijn 
hele erfenis, inclusief Tomb en het gezag als leenvrouwe van 
Råde over op de weduwe Anna (senior). Na een veertienjarig 
bewind, waarin zij ook geconfronteerd werd met de inval, 
arrestatie en detentie van haar broer Niels, en de geboorte 
van diens bastaard in 1532, overleed Anna (senior) in 1544, en 
ging de hele nalatenschap over op Svend Galde. En Svend 
beschouwde ook Anna’s dochter als deel van de erfenis, en 
besloot haar te trouwen.
Men stelle zich nu de situatie voor: Van Olufs dood in 1530 tot 
haar eigen dood in 1544 had Anna (senior) naast haar ambte-
lijke taken een dochter en een stiefzoon op te voeden, maar 
bovendien werd ze in 1532 opgescheept met het bastaardkind 
van haar broer. Aangezien haar eigen blazoen ook niet vlekke-
loos was, mogen we veronderstellen dat ze ook deze taak 
gewetensvol vervuld heeft.
Na haar dood kozen Svend en Anna (junior) voor elkaar en 
trouwden. Maar wat moesten ze met die inmiddels twaalf- of 
dertienjarige bastaardjongen? Mijn inschatting is, dat hij op 
tactvolle wijze is ingekocht in een pachtboerderij ver weg, aan 
het andere einde van Østfold, aan de Zweedse grens, en zo 
anoniem mogelijk.
Het is te danken aan de moderne DNA techniek en een 
samen loop van omstandigheden, dat we hem althans een 
nummer 07 kunnen toekennen.

De yDNA match, in combinatie met de onwaarschijnlijke “toe-
valligheid” van de gebeurtenissen in Tomb, maken dat we nu 
bewezen kunnen achten dat de beide matchpartners nakome-
lingen in rechte mannelijke lijn van Niels Pedersen Halvegge 
zijn. Dat neemt niet weg, dat de stamreeksen nog op onderde-
len aanvechtbaar kunnen zijn. Behalve de identiteit van de 
Noorse nummer 07, zouden we ook graag een bevestiging wil-
len hebben over de Nederlandse nummer 07, de Rotterdamse 
reder. Maar voor het overige kunnen we er nu van uitgaan dat 
alle veronderstelde vader-zoon relaties biologisch juist zijn, 
een zekerheid die menige stamboom ontbeert !
Ik meen, dat een dergelijk DNA verwantschapsbewijs over 
13 + 11 = 24 generaties nogal zeldzaam en opzienbarend is !

Tenslotte hier nog een totaaloverzicht.

4. Schema van de kinderen van Oluf Galde en Anna Pedersen Halvegge.

5. Overzicht van de beide stamreeksen.
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Rond 1900 liet de Hilversumse onderwijzer Johannes Gerard Marks, geboren op 16 janua-
ri 1863 in Leiden en in Hilversum op 13 juli 1919 overleden, zich met zijn gezin fotografe-
ren door zijn zwager Abraham Koorenhoff (geboren te Leiden op 4 juni 1844 en aldaar 
overleden op 26 februari 1917). Koorenhoff was ten tijde van zijn eerste huwelijk met 
Dina Chrispijn nog huisverver1, maar vestigde zich later als fotograaf, eerst aan het 
Gerecht 5, en daarna aan de Aloëlaan 35 te Leiden. In deze hoedanigheid maakte hij zelfs 
reclame als ‘photograaf van Z.M. den Koning’.2 Na het overlijden van Dina hertrouwde hij 
op 17 maart 1897 met Marks’ oudste zuster, Christina Allegonda, geboren op 11 december 
1846 in Leiden en daar in oktober 1926 overleden.3 Koorenhoff zette zich in Leiden als 
(adjunct) brandmeester tevens in voor het algemeen nut. 

De vader van Johannes en Cristina, was Pieter Marks. Hij werd 
in Leiden op 16 september 1823 geboren en is daar op 14 mei 
1895 overleden. Hij was in die stad op 7 mei 1846 met de op 8 
mei 1820 in Tiel geboren Jantje Andernach getrouwd. Ook zij 
overleed in de Sleutelstad, op 3 mei 1916, maar liefst 95 jaar 
oud. Pieter Marks was huisverver en ontwikkelde zijn nering 
op kleine schaal tot onderneming. Hij richtte in 1881 aan de 
Leidse Hooigracht tezamen met een andere zoon van hem, 

Pieter Frederik Casper, de vennootschap P. Marks en zoon op 
met als doel uitoefening van de ‘huisschildersaffaire’.4 Vader 
Pieter was ook lid van de Vereeniging van Huisschilders- 
Patroons waarvan zijn (latere) schoonzoon Koorenhoff nog 
een tijdje secretaris was. Zijn vader, Lambertus, en groot-
vader Pieter5 waren eveneens huisschilder of ‘witwerker’, 
maar hun voorvader Hendrik die het geslacht Marks vanuit 
Frohngau bij Blankenheim in de Eifel naar Leiden bracht werd 

Het gezin Marks – Van Wijk

JAN SCHULTHEISS PORTRET
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waarschijnlijk aangetrokken door de reputatie van de stad als 
één van textielindustrie want hij was van ambacht droog-
scheerder. Hendrik werd geboren in 1728 en is op 10 december 
1820 te Leiden overleden. Hij trouwde in 1760 te Leiden met 
de daar geboren en op 31 maart 1812 overleden Helena Berke-
veld.

De op 1 februari 1866 in Leeuwarden geboren echtgenote van 
de geportretteerde Johannes, Marretje van Wijk, overleed al 
jong in Leiden op 19 januari 1901 in het Hôpital Wallon (toen 
een ziekenhuis, nu een befaamd studentenhuis aan het 
Rapen  burg). Zij was onderwijzeres, en zal haar man dus wel-
licht in het onderwijs hebben leren kennen. Zij verzocht de 
gemeenteraad radiovan Leiden in augustus 1892 om ontslag 
uit haar betrekking als derde onderwijzeres aan de plaatselij-
ke openbare school der 4de klasse No. 1, een verzoek dat haar 
per 1 oktober van dat jaar werd ingewilligd.6 De reden van 
haar vertrek was waarschijnlijk gelegen in haar huwelijk met 
Marks op 12 oktober 18927 en het feit dat laatstgenoemde op 
18 juni 1889 was benoemd tot onderwijzer met de acte Engels 
aan de school aan de Kerkbrink te Hilversum.8 De vader van 
Marretje, Dirk Frans van Wijk (op 24 december 1856 in Leiden 
getrouwd met de eveneens in die stad geboren Elbertje Los) 
had bij zijn eerste registratie in Leeuwarden nog fabrikant als 
beroep opgegeven, maar was bij de geboorte van Marretje 
‘meesterknecht bij den arbeid in de Strafgevangenis’, dus 
blijkbaar als ondernemer minder succesvol dan zijn vader Wil-
lem Frederik van Wijk die als dekenwever aan de wieg stond 
van de door twee stiefbroers van Dirk uitgebouwde, ooit gro-
te Leidse Wollendekenfabriek Gebroeders Van Wijk & Co.9  

De twee kinderen van Johannes en Marretje uit hun huwelijk, 
en die dus ook op de foto staan, waren:
1. Pieter Marks, geboren op 12 augustus 1893 in Hilversum 

en overleden op 30 december 1981 te Zeist; en
2. Albertha Marks, geboren op 2 juli 1896 te Hilversum en 

overleden op 21 juli 1945 te Banjoebiroe, kamp 10, in 
Nederlands-Indië. 

Pieter vond na zijn eindexamen H.B.S. met vijfjarige cursus 
emplooi bij de Nederlandsch-Indische Handelsbank en was 
voor die bank onder meer agent in Hong-Kong en Singapore. 
Op 26 juli 1915 was hij aangesteld ‘tot geëmployeerde by de 
Kantoren ... gevestigd of nog te vestigen in de Nederlandsche 
Oost Indische Koloniën, en andere gedeelten van Oost- en 
Zuid-Azië’ waartoe als datum van vertrek werd vastgesteld 
de ‘14de Augustus 1915 ... per SS. “Prins der Nederlanden”, als 
eerste klasse passagier, met eerste bestemming Batavia’ 
(een boottocht dus midden in de Eerste Wereldoorlog!) tegen 
een maandsalaris van aanvankelijk fl. 200,- per maand en 
onder het verbod een huwelijk aan te gaan alvorens zijn 
‘maandelyksch inkomen een cyfer van f.350.- heeft bereikt’. 
Dat laatste kwam blijkbaar wel goed, want hij trouwde op 24 
april 1924 in Den Haag met de Nijmeegse tandarts Marga-
retha Geertruida Groot, geboren op 3 oktober 1892 in Nijme-

gen en te Zeist overleden op 16 februari 1979. Zij was de doch-
ter van Pieter Groot, Ridder 2de klasse in de Huisorde van 
Oranje, geboren op 5 maart 1854 te Monnickendam en overle-
den op 31 mei 1927 in Den Haag, voor het Staats Spoor onder 
meer stationschef in Zutphen, Den Haag en Leeuwarden, en 
Johanna Elisabeth Opsomer, geboren op 8 april 1867 in Nijme-
gen en daar overleden 26 augustus 1927. Margaretha had als 
eerste van haar familie aan de universiteit gestudeerd10, in 
Utrecht, en zich daar ook maar meteen actief in het studen-
tenleven gestort en was onder meer vice ab-actis (secretaris) 
van de senaat van het op 21 november 1911 opgerichte Unitas 
Studiosorum Rheno-Traiectina en vice ab-actis van een 
sub-vereniging daarvan, de Utrechtsche Studenten-Tooneel 
Vereeniging “Euterpe”.11 Haar moeder was de dochter van een 
timmerman en latere aannemer uit Nijmegen; een klein aantal 
door hem ontworpen en gebouwde panden is in Nijmegen nog 
overgebleven, zoals een huis uit 1883, gelegen aan de Park-
weg 126 aldaar.12

Albertha trad in de voetsporen van haar vader en moeder en 
werd onderwijzeres. Zij trouwde op 10 februari 1921 te Hilver-
sum met de onderwijzer Alphonsus (Fons) Johannes van 
Straaten, geboren op 29 juli 1897 in Amsterdam, zoon van 
 Alphonsus Johannes van Straaten en Maria van den Broek, en 
op 2 mei 1966 te Hilversum overleden. Het echtpaar vertrok 
al spoedig naar Nederlands-Indië waar Fons als onderwijzer 
aan de slag ging. Albertha zou de bevrijding van Nederlands 
Indië helaas niet beleven. Zij stierf kort voordien in juni 1945 
aan ziekte en ontberingen in een Jappenkamp. Het gezin, 
vader Fons en zijn twee tienerdochters, keerde na de oorlog 
terug naar Nederland.

En de geportretteerde Johannes Marks? Die hertrouwde op 
20 augustus 1906 te Leiden met Adolphina Johanna Maria 
Oostveen, weduwe van de in 1898 overleden klerk Hendrik 
Arie Prins, geboren 18 februari 1860 als dochter van Paulus 
Johannes Oostveen en Niesje Retel en op 4 februari 1937 in 
Hilversum overleden. In een op 24 september 1911 opgestelde 
verklaring schreef K. Westerling, hoofd der Openbare School, 
afdeling Jonkerweg, te Hilversum onder meer dat Pieter en 
Albertha aan hun tweede moeder ‘eene voorbeeldige verzorg-
ster gevonden hebben. Beiden hebben zich steeds onder-
scheiden door hun ijver, hun gedrag en hun plichtsbesef. Zij 
ontvingen dan ook eene uitstekende opvoeding en munten uit 
door beschaving en goede manieren’. Toen ze overleed was 
niet enkel Pieter in het buitenland, maar ook zijn zuster Alber-
tha. De gezinnen hebben op dat moment hun afstand daad-
werkelijk als een gemis ervaren. Ze waren zeer aan hun stief 
(groot)moeder gehecht geraakt, maar een snelle terugkeer 
naar het vaderland was in die tijd nu eenmaal niet mogelijk.
Bij het overlijden van Johannes zelf berichtte de lokale krant 
op de voorpagina onder het “Plaatselijk Nieuws” dat deze ‘ 
[m]et grooten ijver en nauwgezette plichtsbetrachting … zijn 
taak als opvoeder der jeugd [heeft] vervuld. Hij was bemind 
door zijn leerlingen, geacht door zijn collega’s en geëerd door 
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zijn superieuren, zoodat zijn verscheiden door allen ten zeer-
ste wordt betreurd. Ook aan de herhalingsschool heeft de 
heer Marks bijna 30 jaren lang zijn beste krachten gewijd en 
groot is het aantal dat op ouderen leeftijd heeft geprofiteerd 
van het onderwijs in de Engelsche taal door dezen sympathie-
ken onderwijzer gegeven’.13 Zijn zoon Pieter verbleef ten tijde 
van zijn overlijden te Singapore maar had middels ‘telegra-
fisch bericht’ van het overlijden vernomen en plaatste in Het 
nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 31 juli 1919 
een kleine rouwadvertentie.

De ontwikkeling die de leden van het gezin Marks en hun ver-
wanten gedurende het fin de siècle van de negentiende eeuw 
doormaakten laat zich lezen als één van de handarbeid van 
ambachtslieden naar een generatie die de overall verwisselde 

voor het nette pak en met name voor een carrière in het lager 
onderwijs koos. Niet voor niets werd de kweekschool in die 
tijd ook wel de ‘universiteit van de kleine luyden’ genoemd. Nu, 
ruim honderd jaar later staan we wellicht aan de vooravond 
van een ommekeer in deze ontwikkeling: het aantal afgestu-
deerden met een HBO- of universitaire opleiding is in de afge-
lopen circa honderd jaar enorm toegenomen, terwijl er een 
groot tekort aan ervaren ambachtslieden lijkt te ontstaan. 
Tegelijkertijd is het beroep van onderwijzer aan een basis-
school nogal in aanzien gedevalueerd, geeft het hoofd van de 
basisschool in de regel zelf al lang geen les meer maar leidt 
een heus management team, en zorgt de nogal eenzijdige 
instroom van de pedagogische academie voor het basis-
onderwijs voor een bijna complete feminisering van het lager 
onderwijs. Tijd voor herbezinning? 

Noten
1 Erfgoed Leiden en Omstreken, Huwelijken 1865, archiefnummer 516, archief 

van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928, inventarisnummer 4856, 
aktenummer 145.

2 Bijvoorbeeld in Leidsch Dagblad, 9 juni 1880, p. 4.
3 Erfgoed Leiden en Omstreken, Huwelijken 1897, archiefnummer 516, archief 

van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928, inventarisnummer 4893, 
aktenummer 64.

4 Leydse Courant, 12 juli 1881, p. 4.
5 Rond 1809 kreeg zijn loopbaan, als men daar al van kan spreken, blijkbaar een 

andere wending. Vanaf 17 augustus 1809 diende hij als soldaat in het Hollandse 
6de Regiment en werd van daaruit onder stamboeknummer 1829 ingeschreven 
in het Franse 125e Regiment Infanterie van Linie en daarna in november 1810 
overgeplaatst naar het Franse 123ste regiment (stamboeknummer 1924) waar 
hij op 2 oktober 1813 de dienst verliet op basis van ‘Congé de Réforme’, dus 
wegens verdere ongeschiktheid voor de militaire dienst. Het lijkt alsof hij niet 
dienstplichtig was, maar per 1 juli 1810 vrijwillig in het toen Franse leger had 
bijgetekend ‘par engagement qui aboite le 2 decembre 1815’. Bij zijn inschrijving 
in het 125e regiment staat als beroep vermeld ‘menuisier’, dus schrijnwerker of 
timmerman, maar geen huisschilder. Bron: stamboeken van het 125ste en 123e 
regiment geraadpleegd via de website http://www.memoiredeshommes.sga.
defense.gouv.fr/ en daarin in de respectievelijke lots SHD/GR 21 YC 874 en 
SHD/GR 21 YC 865. Het onderzoek naar het hoe en waarom van de militaire 
dienst van Pieter loopt nog.

6 Handelingen van de Raad, 15 augustus 1892, p. 2, via https://leiden.courant.nu/ 
(5 februari 2019). Marretje - toen al werkzaam aan een openbare lagere school 
in Leiden - werd op 11 mei 1885 aan de gemeenteraad van Leiden voorgedragen 
als één van de drie kandidaten voor de functie van derde onderwijzer aan de 
school der 4de klasse no. 1 op een jaarwedde van f 550. De functie lijkt toen 
echter vergeven aan de heer Franciscus Fredericus Duyverman (Handelingen 
van de Raad, 12 mei 1885, p. 1).

7 Erfgoed Leiden en Omstreken, Huwelijken 1892, archiefnummer 516, archief 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928, inventarisnummer 
4888, aktenummer 276.

8 Deze school werd enige jaren later overgeplaatst naar de Jonkerweg in 
Hilversum. Marks had op 17 maart 1888 aan de gemeente Leiden verzocht hem 
per 1 mei van dat jaar eervol ontslag te verlenen als onderwijzer 3e klasse aan 
de plaatselijke openbare school der 4e klasse. Bron: Handelingen van de Raad, 
15 maart 1888, p.2, no. 55.

9 Willem Frederik van Wijk (geboren in Leiden op 31 december 1788 en daar 
overleden op 17 mei 1879, voordat hij in 1832 met de moeder van Dirk Frans, 
Maria Pieternella Rinnaar, was getrouwd, eerst met de in 1828 overleden 
Jannetje Sitman gehuwd en bij beide echtgenotes talrijk nageslacht) diende als 
dienstplichtige in het Franse leger onder Napoleon en, nadat hij krijgsgevangen 
was geraakt, in het Russische leger tégen de Fransen. Zijn herinneringen 
hieraan liet hij aan het eind van zijn leven door een zoon optekenen: Erfgoed 
Leiden en Omstreken, LB 7000 foliodeel Wijk, W.F. van: ‘Bij het fotografisch 
portret van Willem Frederik van Wijk geboren 31 december 1789 [sic], 
overleden op 17 mei 1879 te Leiden’. Karin van Veen heeft van dit egodocument 
een uitstekende transcriptie bezorgd die beschikbaar is op https://
familiesporen.com/van-wijk/ Over de fabriek zie: Textielfabrieken Gebrs. van 
Wijk & Co. N.V. (uitg.), Van schaap tot deken (Leiden 1948).

10 Haar op 28 februari 1897 te Utrecht geboren broer Adrianus Theodorus 
vertrok na zijn eindexamen HBS in Leeuwarden naar de Oost om daar voor de 
N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij te gaan werken (dat is ook hoe zij 
haar man Pieter Marks leerde kennen toen laatstgenoemde op verlof naar 
Nederland kwam en daar de familie van zijn vriend Groot bezocht) maar 
overleed in 1932 in Davos aan TBC. Haar jongere, op 13 april 1894 te Nijmegen 
geboren zuster Geertruida Wilhelmina overleed op 13 oktober 1928 aan de 
Haagweg 395 te Loosduinen waar toen de Psychiatrische Inrichting Rosenburg 
was gevestigd.

11 Tandheelkundige Studenten-Almanak voor 1916, 14de jaargang, uitgeven door 
de Tandheelkundige Studenten Vereniging “John Tomes” te Utrecht, p. 84 en 
Lustrum-Almanak voor het jaar 1917 van Unitas Studiosurum Rheno-Traiectina, 
p. 101.

12 Zie bijvoorbeeld ‘Parkweg 120-124’, https://www.noviomagus.nl/Vrij/
Parkweg120/Parkweg120Cat.html (5 februari 2019).

13 De Gooi- en Eemlander, woensdag 16 juli 1919.
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Op 17 juli 2020 is te Zeist overleden Isa-
bella Schuurbeque Boeye (1947-2020). 
Haar overlijden werd gepubliceerd in een 
tweetal advertenties, respectievelijk in 
het Algemeen Dagblad en in de plaatse-
lijke uitgave van de Nieuwsbode (zie 
afbeelding 1). Op 24 juli daarop volgend 
werd zij herdacht tijdens een dienst van 
de Evangelische Broedergemeente in 
haar voormalige woonplaats alwaar zij 
een benedenhuis bewoonde in een van 
de monumentale panden aan het Zuster-
plein. De eerste rouwadvertentie was – 
gezien de onderschrijving – geïnitieerd 
door Inger Heeramaneck-van Zetten 
(VK), de halfzuster van de overledene, en 
haar dochter, Katya Heeramaneck 
(Nieuw Zeeland). In deze advertentie 

wordt Isabella aangeduid met het predi-
caat ‘jonkvrouw’. De tweede advertentie 
waarin het predicaat ontbreekt, was 
afkomstig van de heer Paul Schenk en 
door een aantal uitsluitend met hun 
voornamen aangeduide personen, ver-
moedelijk de kinderen van de heer 
Schenk. Uit de korte inleidende tekst 
boven deze advertentie kan worden 
afgeleid dat Paul Schenk en Isabella 
Schuurbeque Boeye een (vermoedelijk 
niet geformaliseerde) relatie hadden. 
Reeds kort na het overlijden werden 
door Inger Heeramaneck voorwerpen uit 
de inventaris van de woning van Isabella 
verkocht aan de Utrechtse antiquair mr. 
Joep Haffmans. Hierbij een zegelstempel 
dat via vererving in het bezit van Isabella 

moet zijn gekomen. In dit artikel wordt 
aandacht besteed aan dat zegelstempel 
en aan de daarbij relevante achtergrond-
informatie.

Het stempel
Het stempel (zie afbeelding 2) is van een-
voudige vorm; het bestaat uit één stuk 
zilver, handgreep en stempelvoet als een 
geheel (22 gram). Er is geen zilvermerk 
of meesterteken aanwezig. Het geheel is 
vrij klein, vermoedelijk bedoeld voor 
gebruik vanuit een damestasje. De hand-
greep is vierkant, aan de bovenzijde 17 x 
17 mm. en loopt taps in de richting van de 
stempelvoet, die 12 x 12 mm. meet. De 
stijl past in de periode van rond 1900.

NORBERT J.M. BIEZEN

Een stempel uit het geslacht 
Schuurbeque Boeye

1. De beide overlijdensadvertenties uit het Algemeen Dagblad (links)  
en de Nieuwsbode (rechts).
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Het kan van oorsprong een geschenk zijn 
van een man aan zijn echtgenote bij gele-
genheid van de geboorte van de eerste 
zoon, een niet ongebruikelijk cadeau. Op 
de stempelvoet (zie afbeelding 3) is een 
ovaal wapenschild gegraveerd waarbo-
ven een kroon met vijf parels, conform 
de kroon die bij de Nederlandse adel 
gebruikelijk is voor jonkheren en jonk-
vrouwen. Ovale wapenschilden worden 
gewoonlijk gebruikt voor/door gehuwde 
dames.

Het wapenschild is dat van het adellijk 
geslacht Schuurbeque Boeye, als volgt 
te beschrijven: Doorsneden door een 
blauwe golvende dwarsbalk; I in zilver 
een zwart sluitblok met twee boeien, de 
ene rechts beneden de andere links 
boven; II in rood een aanziende zittende 
zilveren kat, de staart voor de poten 
langs geslagen (zie afbeelding 4). 

Schuurbeque Boeye
Het adellijke geslacht Schuurbeque 
Boeye is voortgekomen uit het oude 
geslacht Boeye dat in de provincie 
 Zeeland een lange historie heeft gekend 
die teruggaat tot in de vijftiende eeuw. 
Leden van het geslacht Boeye hebben 
generaties lang een belangrijke rol 
gespeeld in het plaatselijke bestuur, met 
name in de stad Zierikzee.  De tak 
Schuurbeque Boeye is binnen het 
geslacht Boeye ontstaan doordat de 
latere mr. Johan Schuurbeque Boeye 
(1781-1847), agent van de Algemene 
Rijkskassier, bij zijn geboorte de naam 
van zijn grootmoeder van vaderszijde, 
Anna Schuurbeque, dochter van Iman en 
Helena van den Busse vóór de naam 
Boeye kreeg toegevoegd.  In een latere 
fase van zijn leven is hij bij KB van 24 
maart 1842 no 73, slechts enkele jaren 
voor zijn overlijden, met zijn nakomelin-

gen verheven in de Nederlandse adel, 
met het predikaat jonkheer/jonkvrouw. 
De verheffing vond plaats ‘op grond van 
de diensten door de leden van zijn 
geslacht sinds vele jaren aan de Staat 
bewezen’.  In principe komen dus alle dra-
gers van de naam Schuurbeque Boeye, 
nazaten van genoemde Jhr. Mr. Johan 
Schuurbeque Boeye, in aanmerking voor 
het lidmaatschap van de Nederlandse 
Adel en het voeren van het predikaat 
jonkheer/jonkvrouw. Diens enige broer 
mr. Jacobus Boeye (1790-1865) heeft, net 
als zijn nakomelingen, alleen de naam 
Boeye gevoerd. Van geen van hen is 
opname in de Nederlandse Adel bekend. 
Deze tak is inmiddels rond 1900 in de 
mannelijke lijn uitgestorven. 

2. Het stempel (foto auteur).

3. De stempelvoet (foto auteur). 4. Het wapen Schuurbeque Boeye volgens het Wapenregister van de Nederlandse Adel, 
pagina 181.
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De tak Schuurbeque Boeye  
(Slot Zeist)
De tak-Slot Zeist van het geslacht 
Schuurbeque Boeye is ontstaan door het 
huwelijk te Zeist op 16 november 1899 
van Jhr. Leendert Marinus Schuurbeque 
Boeye (Gorssel/Zutphen 16 juli 1863 – 
Wiesbaden 15 december 1937), zoon van 
Jhr. Raimond Schuurbeque Boeye en 
Paulina Maria Jacoba van Weel, met 
Agnes Henriëtte Labouchere (slot Zeist 
16 november 1873 – Doorn 8 november 
1942), dochter van Mr. Charles Bernard 
Labouchere, Heer van Zeist en Henriëtte 
Maria Jacoba Voombergh.

Slot Zeist kent een bewogen geschiede-
nis. Nadat hij in 1677 de heerlijkheid Zeist 
had gekocht, heeft Willem Adriaan van 
Nassau Lalecq, kleinzoon van stadhou-
der Prins Maurits, het huidige slot laten 
bouwen op basis van een ontwerp van 
architect Jacob Roman. Het Nassau- 
wapen is nog steeds op verschillende 
plaatsen prominent aanwezig. Tot 1745 is 
het slot in handen gebleven van zijn 
nakomelingen. In 1745 werd het verkocht 
en is het in handen geweest van verschil-
lende vooraanstaande families totdat 
het in 1867 werd aangekocht door de 
hierboven genoemde Henriëtte Maria 
Jacoba Labouchere-Voombergh. Zij 
bewoonde het slot tot haar overlijden op 
1 februari 1908, waarna het in 1910 eigen-
dom werd van René Labouchere. Diens 
zuster Agnes Henriëtte Labouchere 
bewoonde met haar gezin de linker-
vleugel van het slot. Een aantal jaren 
daarna is het slot verkocht aan een 
maatschappij die plannen had tot sloop. 
Door aankoop in 1924 is het slot in 
 handen gekomen van de gemeente Zeist.

De hierboven genoemde Jhr. Leendert 
Marinus Schuurbeque Boeye was van 
1907 tot 1919 lid van de Gemeenteraad 
van Zeist (CHU). Hij moet in dit verband 
overigens niet verward worden met zijn 
naamgenoot (1820-1900) die als lid van 
de Gemeenteraad te Zeist het Zeister 
landgoed “Beek en Royen” bewoonde 
(1848 tot 1861).

Van het echtpaar Schuurbeque 
Boeye-Labouchere zijn de volgende 
 kinderen bekend: 

1.  Jkvr. Henriëtte Maria Isabella 
Schuurbeque Boeye, geb. Zeist 27-12-
1900, overl. Amersfoort 5-11-1975, 
tr. Zeist 30-8-1921 Hans Ludwig Carl 
Maria Richard Alfred Freiherr von 
Gablenz-Thürheim, geb. Kefermarkt 
(Kreis Weinberg) 12-8-1900, overl. 
Wenen 16-12-1954, zoon van Freiherr 
Richard Philipp Karl en Maria Leopol-
dine Therese Karoline Klothilde 
 Gräfin von Thürheim.

De echtscheiding werd uitgesproken 
door het Landesgericht te Wenen op 
31 maart 1928, welke uitspraak door de 
Apostolische Nuntiatuur te Feldkirch op 
12 juli 1937 ongeldig werd verklaard en 
daarna werd ingeschreven te Zeist op 
30 juni 1938. Hij hertrouwt Kefermarkt 
(Kreis Weinberg) 23-2-1938 Maria Freiin 
von Seckendorff.

Uit het eerste huwelijk zijn een zoon en 
twee dochters bekend. Voor het familie-
wapen, zie afbeelding 5.
2. Jhr. Raymond Charles Schuurbeque 

Boeye, geb. Zeist 23-9-1902, leraar 
Engels en later antiquair te Ottoland, 
overl. Zeist 5-6-1999.

 In de verschillende uitgaven van het 
Nederland’s Adelsboek wordt van 
Jhr. Raymond Charles geen huwelijk 
vermeld; er zijn ook geen nakomelin-
gen genoemd.5

3.  Jhr René Schuurbeque, geb. Zeist 
3-5-1904, overl. ald. 23-12-1916.

4.  Jkvr. Pauline Joanna Margaretha 
Elisabeth Schuurbeque Boeye, 
geb. slot Zeist 11-1-1906, overl. 
Utrecht 30-11-1985.

Isabella Scbuurbeque Boeye 
(1947-2020)
Volgens de Gemeentelijke registratie 
van Driebergen-Rijsenburg is de op 17 juli 
2020 overleden Isabella Schuurbeque 
Boeye op 15 januari 1947 aldaar geboren 
als enige erkende dochter van de hier-
boven genoemde jhr. Raymond Charles 
Schuurbeque Boeye (1902-1999). Zij 
wordt ook geregistreerd als dochter van 
Jacoba Eijskoot (1920-2003).  Hoewel 
hier en daar op internetsites wordt 
gesuggereerd dat er sprake zou zijn 
geweest van een huwelijk - in 1947 - 
 tussen jhr. Raymond Charles Schuur-
beque Boeye en Jacoba Eijskoot is bij de 
raadpleging van de gemeentelijke 
 registraties van beide betrokkenen hier 
niets van gebleken. De Gemeentelijke 
registratie vermeldt wel beider relatie 
tot Isabella, maar er wordt over een 
huwelijksrelatie tussen beide ouders 
van  Isabella niet gerept.

Bij de behandeling in 1994 van artikel 3 in 
het wetsontwerp inzake modernisering 
van het Nederlandse adelsrecht is in de 
Tweede Kamer der Staten Generaal een 
amendement aan de orde geweest 
 waarbij “adeldom gaat ook volgens de 
bestaande regelingen met betrekking 
tot adeldom over op buiten het huwelijk 
geboren kinderen.  Deze modernisering 
van het adelsrecht is op basis van de 
resultaten van de behandeling in het 
Parlement evenwel beperkt gebleven 
tot ‘buiten het huwelijk geboren kinde-
ren die geboren zijn op of ná augustus 
1994’, de datum van de inwerkingtreding 
van de wet. Zoals de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State heeft 
vastgesteld, heeft de wet geen terug-
werkende kracht . Op grond daarvan 
moet worden geconstateerd dat de toe-
passing van het predicaat ‘jonkvrouw’ in 
de door haar (half)zuster opgestelde 
advertentie ten onrechte heeft plaats-
gevonden.

5. Borduurwerk met het wapen van het 
echtpaar Von Gablenz-Schuurbeque Boeye. 
Bijzonderheid: het manswapen heeft geen 

betrekking op de baronnen Von Gablenz 
maar op de graven Von Thürheim.  

(foto mr. F.J. Haffmans).
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Jacoba Eijskoot was eerder gehuwd 
geweest en wel op 1 oktober 1941 te 
 Zuilen met Lammert van Zessen (1904-
1984). Uit dit huwelijk zijn te Zuilen twee 
dochters geboren: op 9 december 1942 
een levenloze en op 16 juni 1944 Engelina 
Engelberta Adriana (Inger) van Zessen. 
Laatstgenoemde is degene die - inmid-
dels bij een huwelijk de naam Heera-
maneck verworven hebbende - de over-
lijdensadvertentie van haar halfzuster 
Isabella, met wie zij samen bij haar vader 
is opgevoed, nadat de relatie met Jacoba 
Eijskoot was geëindigd, heeft geplaatst. 
Waarschijnlijk is zij niet voldoende op de 
hoogte geweest van het Nederlands 
Adelsrecht dat afwijkt van de ter zake in 
het Verenigd Koninkrijk geldende regels 
en gebruiken.

Isabella Schuurbeque Boeye bewoonde 
in Zeist een benedenhuis in een van de 
monumentale panden aan het Zuster-
plein. Uit de overlijdensadvertentie kan 
worden opgemaakt dat zij een relatie 
had met Paul Schenk, een relatie die 
 minstens al sedert 2014 bestond.  Isabel-
la was Lid van de Evangelische Broeder-
gemeente en ze was kunstenares. Bij de 
Rijksdienst voor Kunsthistorische 
 Documentatie (RKD) in Den Haag staat 
zij als zodanig ingeschreven, maar 
 nadere gegevens ontbreken; ook van 
haar werken zijn daar geen afbeeldingen 
weergegeven. Op Facebook wordt als 
opleiding vermeld: Kunstacademie en 
Universiteit Utrecht (monumentale 
kunst, Engels en kunstgeschiedenis) en 
Friends School te Great Ayton, North 
Yorkshire, Engeland. Bekend is dat zij in 
1992 in de vleugel galerie van Slot Zeist 
werk van haar hand heeft tentoon-
gesteld. Naar eigen  zeggen werd deze 
expositie destijds geopend door haar 
vader, jhr. Raymond Charles Schuur-
beque Boeye. Ook maakte zij boekillus-
traties. Ik heb tot nu toe helaas geen 
voorbeelden van haar werk kunnen 
 vinden, afgezien van een (gesigneerde?) 
tekening in Oost-Indische inkt (zie 
afbeelding 6). De signatuur ‘Isabella 
Boeye’ (zonder de toevoeging Schuur-
beque) lijkt een onderdeel te vormen van 
de tekening, wellicht bedoeld als aandui-
ding van de geportretteerde. Vermoede-

lijk gaat het om een (schets ter voorbe-
reiding van een) zelfportret. Mogelijk 
kunnen de katten gezien worden als een 
allegorie van het familiewapen waarin de 
kat een dominante rol vervult.

De vererving van het zegelstempel
Het circa 120 jaar oude zegelstempel is - 
samen met een aantal antiquarische 
voorwerpen - na het overlijden van Isa-
bella verkocht aan mr. F.J. Haffmans, 
antiquair te Utrecht. Isabelle moet het 
stempel samen met de andere voorwer-
pen hebben geërfd van haar vader, jhr. 
Raymond Charles Schuurbeque Boeye 
die in Ottoland het beroep van antiquair 
heeft uitgeoefend. Als men er van uit-
gaat, zoals in de tweede paragraaf van 
dit artikel werd gesteld, dat het stempel 
een geschenk zal zijn geweest van jhr. 
Leendert Marinus Schuurbeque Boeye 
aan zijn echtgenote Agnes Henriëtte 
Labouchere in 1902 bij de geboorte van 
hun oudste zoon, zal deze laatste, jhr. 
Raymond Charles, het stempel op zijn 
beurt geërfd hebben na het overlijden 
van zijn moeder, Agnes Henriëtte in 1942. 

Het is dus mogelijk om de loop van het 
stempel door de geschiedenis van het 
geslacht Schuurbeque Boeye te volgen, 
totdat het in 2020 door mij is aange-
kocht en een plaats heeft verkregen in 
mijn verzameling.

Noten
1.  Wapenregister van de Nederlandse Adel, Zwolle 

2014, pag. 181-182. Wat opvalt, is dat in deze 
beschrijving geen melding wordt gemaakt van 
een rangkroon tussen het schild en de helm 
terwijl die op de afgebeelde wapentekening wèl 
is opgenomen.

2.  Nederland’s Patriciaat 9 (1918), pag. 37-40.
3.  Nederland’s Adelsboek 80 (1989), pag 110-112.
4.  Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en R.P.M. Rhoen, De 

Gemeenteraad van Zeist 1851-1976, Zeist 1994, 
pag. 23.

5.  Er zouden volgens een opmerking in Nederland’s 
Patriciaat 9 (1918) nog nazaten van Jacobus in 
Zuid Afrika kunnen wonen.

6.  De informatie in deze paragraaf is ontleend aan 
Nederland’s Adelsboek 89 (1998).

7.  Gegevens afkomstig uit de basisregistratie 
Personen (BPR) van het CBG verstrekt door de 
woongemeente van de overledenen.

8.  De informatie in deze paragraaf is ontleend aan 
het Wapenregister van de Nederlandse Adel, 
Zwolle 2014, pag. 57-59.

9.  Op 27-2-2014 werden bij het overlijden van Ada 
Schenk te Oudorp NH in de lijst van nabestaan-
den in de rouwadvertentie de namen opgenomen 
van Paul Schenk en diens partner Isabella 
Schuurbeque Boeye.

6. Jeugdig (zelf)
portret van Isabella 
Boeye (1947-2020) 
met katten (foto mr. 
F.J. Haffmans).
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In Band 10 van de collectie 
Arnoldus Buchelius (Het 
Utrechts Archief online, 
 toegangsnummer 355) vond ik 
de volgende verkoopakte 
(zie afbeelding 1). 
De aanhef ‘Ex orig:d.de Hoenc.’ 
zal verwijzen naar een door 
Buchelius gemaakte afschrift 
van een afschrift, zoals die 
door Adriaan van Winssen en 
Hoencoop, compaan van 
Buchelius, gemaakt was. 
Buchelius’ zegeltekeningen 
zijn nagetekend uit van 
 Hoencoops aantekening.

Samenvatting van bovenstaande 
akte:
Herboerd van Pallaes1 en Jacob de Cuper, 
kerkmeesters van de Buurkerk te 
Utrecht, hebben aan Nicolaes de 
 Ketelaer en zijn zonen een grafstede 
verkocht. Deze grafstede bevindt zich 
aan de zuidzijde van de nieuwe weg in de 
Buurkerk naast het graf van Peter 
 Scorre. De verkoopakte is gedateerd: in 
het jaar onzer heer 1344 op zondag voor 
onze Vrouwendag Lichtmisse (2 februa-
ri). De verschillende websites voor het 
bepalen van welke weekdag op 2 februa-
ri 1344 viel, zijn niet in overeenstemming.2

Beide kerkmeesters ondertekenden de 
verkoopakte. Pallaes met zijn zegel, en 
de Cuper met zijn merk. Het zegel van 
Herbert van Pallaes is een schildzegel 

van groene zegelwas. Het wapen is: een 
dwarsbalk beladen met een zwemmend 
of pootloze vogel en vergezeld boven 
van twee en beneden van één vogelkop. 
Van het omschrift resteren de woorden 
VAN en LAES. Het merk is waarschijnlijk 
met een penne (ganzenveer) getrokken. 
Bij het merk schreef Buchelius backer. 
Misschien was dat ter verduidelijking 
nodig. De Cupers bakkersmerk was dus 

gelijkwaardig aan een zegelafdruk.
Een schildzegel is een heraldische zegel, 
dus met een wapenschild. In later 
geschilderde wapens is het zwemmend 
vogeltje op de balk verdwenen. 
 Misschien was dit vogeltje een breuk, 
dat wil zeggen zijn persoonlijke toevoe-
ging om zich te kunnen onderscheiden 
van andere (Herbert) van Pallaes- 
naamdragers.

ANTON C. ZEVEN

Het wapen van Herbert van Pallaes en 
het bakkersmerk van Jacob de Cuper

1. Verkoopakte uit 1344 in Band 10 van de collectie Arnoldus Buchelius  
(Het Utrechts Archief online, toegangsnummer 355).

2. Links het zegel van Herbert van Pallaes 
en rechts het bakkersmerk van Jacob de 

Cuper.
3. Wapen van Floris van Pallaes.
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In vroegere tijden moesten bakkers bij 
meerdere bakkers in de stad of dorp hun 
bakkersmerk3 in het deeg van elk brood 
drukken. Hierdoor kon de stedelijke en 
lagere overheden de bakker, die een 
slecht brood (te licht bevonden, te veel 
roggemeel in tarwebrood, te veel zand in 
roggebrood) leverde, traceren en straf-
fen. Een straf kon zijn: de hele brood-
voorraad van die dag als ‘geschenk’ naar 
de armen. Ondanks het zand zullen zij er 
blij mee geweest zijn.4

Tot slot: hoewel Jacobs tweede naam 
(familienaam?) de Cuper is, was hij bak-
ker en geen kuiper. Misschien voerde de 
(bij)naam van zijn vader, omdat er al in 
Utrecht een Jacob de Bakker was.

Bronnen
- Coll. Arnoldus Buchelius, Het 

Utrechts Archief online. Toegangs-
nummer 355. Band 10, pag. 47.

- Anton C. Zeven. Classificatie en 
 definities van typen van persoonlijke 
merken met voornamelijk 
 Nederlandse voorbeelden.  
www.antonzeven.nl. Met iets andere 
titel in Heraldisch Tijdschrift 16 
(2010): 110-127.

- Zie ook Familiewapens te Neerlang-
broek pag. 122-127, en Familiewapens 
te Odijk pag. 134-135 in: Ad J. de Jong. 
Familiewapens in Zuidoost Utrecht. 
Voorthuizen, 2015.

Noten
1.  Hij zal zijn Herbert Florens van Pallaes, heer van 

Oudenrijn, geb. ca 1300,www.genealogieonline.nl. 
Deze Jacob de/die Cuper/e of een naamgenoot 
bezit in 1345 grond in Nichtevelt (= Nigtevecht). 
Internetbron: Registers van Hollandse 
grafelijkheid 1299-1345.

2. T oentertijd werd in Utrecht nog de Juliaanse 
kalender gebruikt. In de overgangsperiode naar 
de Gregoriaanse kalender werd aangegeven of 
men de datum in de Oude Stijl of OS gaf. Data 
verwijzende naar de Gregoriaanse kalender 
worden aangeduid met Nieuwe Stijl of NS.

3.  Soortgelijke merken worden vaak foutief 
huismerk genoemd. Echter een huismerk staat 
op een huis en niet op een brood. Een 
tonnenmerk staat op een (boter-, bier- of haring)
ton.

4.  Door het zand in het brood sleet het gebit, maar 
van het zand zullen de vermoedelijk al tandeloze 
armen geen last hebben gehad.

Rectificatie

In Gens Nostra 2021 nummer 1 zijn in het 
artikel over ‘de heraut van de Lage Lan-
den’ helaas drie fouten geslopen.
Pagina 29 afbeelding 2: het afgebeelde 
wapen is niet van Engelbert II van Nas-
sau-Vianden maar van Filips de Schone. 
Het gevierendeelde wapen is samenge-
steld uit: I Oostenrijk, II Oud-Bourgondië, 
III Nieuw-Bourgondië, en IV Brabant en 
voorzien van een hartschild met wapen 
van Vlaanderen. Engelbert II voerde een 

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/

wapen zoals afgebeeld op de heraut in 
afbeelding 1 op pagina 28.
Pagina 30 afbeelding 9: de afgebeelde 
koningskroon is uit de tijd van de Repu-
bliek en dus niet van een gekroonde 
vorst maar symbool van de soevereini-
teit van de republiek. De koninklijke 
kroon dateert uit 1816 toen hij per k.b. 
werd vastgesteld.
Pagina 32 afbeelding 15: dit is niet Erik 
Hazelhoff Roelfzema, RMWO,  als koning 
van wapenen, maar Liepke Scheepstra, 
RMWO, die daar de baton voert. 
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1. Renesse en het Huis Moermont rond 1632. Bron: nr. XLVIII Historisch kadaster Renesse, http://datemulder.woelmuis.nl

Herkomst van de familie De Vlieger uit SchouwenDuiveland

KOOS DE VLIEGER
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De door de boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill te Leiden in 1908 in druk uitgege-
ven ‘Bijdragen tot de genealogie van het geslacht de Vlieger door dr. A. de Vlieger, dr. P.J. 
de Vlieger en C.P.I. Dommisse start omstreeks 1700 met een zekere Jan de Vlieger. Daarin 
is ook opgenomen het losse segment over de jaren 1600 tot 1700. Ir J.H. de Vlieger 
 vermeldt in zijn handschrift over de genealogie van de familie1 ook losse fragmenten uit 
de jaren vóór 1700 van naamgenoten wonende in Dreischor en in Renesse en omstreken. 
Deze fragmenten heeft zijn familielid, dr. P.J. de Vlieger, gekregen van P.D. de Vos, de 
archivaris van Zierikzee, die deze voor hem uit de oorspronkelijke doop- en trouwboeken 
heeft gehaald. Door de brand in de Middelburgse abdij, veroorzaakt door een bombarde-
ment van de Duitsers in mei 1940, zijn de dbtl-boeken van de gemeenten op Schouwen en 
Duiveland, beginnend met de letters O tot Z verloren gegaan. Hierdoor waren van 
 Renesse alleen de door P.D. de Vos vóór 1908 verzamelde gegevens die door J.H. de 
 Vlieger in zijn verzameling zijn opgenomen beschikbaar. Deze gegevens konden gelukkig 
worden aangevuld met beschikbare gegevens van schepenbanken bij het gemeentear-
chief in Zierikzee. Hiermee kon een min of meer compleet plaatje worden geschetst.

De oudste gevonden voorvader is Pieter de Vlieghere die in 
Egem (België) omstreeks 1600 is geboren. Hij was landbou-
wer. Hij is in Renesse overleden tussen 25 mei 1640 en 17 mei 
1653, de datum waarop zijn zoon Pieter in ondertrouw gaat. 
Voor zijn komst naar Nederland is hij in België omstreeks 
1625 getrouwd met zijn vrouw Jerinken. Haar geboortejaar en 
achternaam, c.q. patroniem is onbekend. Jerinken is overle-
den in Renesse vóór 19 januari 1658. Hun twee oudste kinde-
ren zijn in België geboren, de andere vijf kinderen in Renesse.

In België is een gehucht Egem bekend gelegen in Bambrugge, 
een deelgemeente van Erpe-Mere gelegen ten westen van 
Aalst in Oost-Vlaanderen. Daarnaast is er een deelgemeente 
Egem van de gemeente Pittem gelegen ten westen van Tielt 
in West-Vlaanderen. Uit welke van de twee plaatsen Pieter 
kwam is niet bekend. De reden voor zijn vertrek heeft zeer 
waarschijnlijk te maken met zijn religie. Hij was namelijk 
doopsgezind, een geloofsrichting die in België al vanaf haar 
ontstaan hevig werd vervolgd. Doopsgezinden maakten een 
relatief groot aandeel uit van de personen die veroordeeld 
door de inquisitie en op de brandstapel stierven. Omstreeks 
1630 werd een grote doopsgezinde gemeente in Lovendegem 

ontdekt. Daardoor werd de vervolging van de doopsgezinden 
verhevigd en werden velen gearresteerd. Anderen weken uit 
of hielden zich onder een andere naam schuil2. 

Doopsgezinde kinderen werden pas op latere leeftijd en op 
grond van hun belijdenis gedoopt. Hierdoor is het lastig om 
van hen de exacte geboortedatum vast te stellen. Als er al 
een doopdatum is vastgelegd dan is het schatten, bijvoor-
beeld aan de hand van de trouwdatum van de ouders, wat de 
leeftijd van een doopgezinde is. Maar ook zijn niet zoals bij de 
kinderdoop de namen van de ouders vermeld bij de aanteke-
ning van de volwassendoop. Ook de ondertrouw en/of trouw 
van een doopsgezind stel is in België meestal niet vastgelegd 
in de dtbl-boeken van de katholieke kerk. In Nederland vind je 
hun ondertrouw vermeld of in de dtbl-boeken van de gerefor-
meerde kerk of bij het gerecht ter plaatse zoals in schepen-
boeken. De kerkelijke inzegening van het huwelijk werd wel 
vermeld in trouwboeken van de doopsgezinde gemeenten. De 
vervolging in België maakte het bovendien riskant om doop 
en lidmaatschap in dtbl-boeken vast te leggen. In België is 
informatie over doopsgezinden behalve bij hun kerk te vinden 
met name in de ‘staten van goed’ en bij overzichten van 

Herkomst van de familie De Vlieger uit SchouwenDuiveland
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geloofsmartelaren. De problemen hier beschreven hebben 
ertoe geleid dat ik tot op heden nog geen relatie tussen Pieter 
en zijn Belgische voorouders heb kunnen leggen.

In Renesse waar Pieter kwam wonen was geen afzonderlijke 
doopsgezinde gemeente. Wel zijn volgens W. Stuve3 in de ver-
slagen van de classicale vergaderingen van de gereformeerde 
classis Zierikzee tussen 1643 en 1650 aantekeningen te vinden 
over activiteiten van doopsgezinden in Renesse en Haamste-
de. Ze hielden er zelfs bijeenkomsten. Verder werden doops-
gezinden enigszins gewantrouwd omdat ze weigerden een eed 
af te leggen en ook geen militaire taken wilden vervullen. Pie-
ter was landbouwer. Ook in Renesse had hij een boerenbedrijf. 
Het was een bedrijf met duingrond dat wil zeggen met ‘verse 
of zoute haymannen’. Een hayman is een stuk in cultuur 
gebrachte binnenduin dat afwisselend als weiland en akker-
land werd gebruikt. Het land was begreppeld en er was een 
geregelde afwatering. Bovendien was het perceel omgeven 
door een houtwal, die diende als veekering en bescherming 
tegen de zeewind. Naast ‘verse’ haymannen kende men ook 
‘zoute’ haymannen. Deze lagen lager en konden bij een over-
stroming onderlopen. Vanwege de geringe vruchtbaarheid van 
de duingrond werden ze voor een geringer deel van hun totale 
oppervlakte aangeslagen voor het ‘duingeschot’ waaruit de 
beplanting van de binnenduinen tegen verstuiving en het 
onderhoud van de watergangen werd betaald. Voor zoute 
 haymannen moest bovendien een bijdrage worden betaald in 
de dijklasten. Dit werd aangeduid met de term ‘gegoed’.4 De 
oppervlakte van het land werd uitgedrukt in aantallen ‘gemet’ 
en in ‘roeden’, waarbij het Schouws gemet 0,4268 hectare 
groot is en elk gemet driehonderd roeden groot. 

3. Buitengebied van 
Renesse met daarin 
de namen van de 
boerderijen of hun 
eigenaren 
omstreeks 1800. 
De boerderij van 
Pieter de Vlieger uit 
Egem, zijn zoon en 
kleinzoon was in dat 
jaar eigendom van 
A. Tjoeke. Bron: 
nr. XLVIII Historisch 
kadaster Renesse, 
http://datemulder.
woelmuis.nl

2. Titelblad van het boek ‘Bijdragen tot de genealogie van het geslacht de 
Vlieger’, Leiden 1908.
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Op 25 mei 1640 maakte notaris Paulus Waeys sr. een ‘insinua-
tie’ akte op, waarbij Pieter samen met Marinus Jobse getuige 
was. Insinuant was Lenaert L Crijnsse en notaris Bossenblij 
heeft de insinuatie in Zierikzee aan de heren Brandijn en Bolle 
voorgelezen.5 Dit betekent, dat Pieter op 25 mei 1640 nog 
leefde en pas na die datum is gestorven.

Op 19 januari 1658 verkopen de erfgenamen van Jerinken Vlie-
gers te weten Michiel, Pieter, Aert, Joris en Joos de Vlieger en 
Pieter Aelbrechts, als getrouwd hebbende Maaiken de Vlie-
ger, aan Jan de Vlieger hun broer een hoeve, huis, schuur en 
gevolge met zoute en zoete haymannen en boomgaard, gelijk 
die door hun moeder voornoemd is gebruikt en gekocht 
geweest, gelegen in het bevang waar ‘Moermont’ staat, waar-
aan belend aan de oostzijde Adriaen Huybrechtsen, zuid en 
west jonkheer Daniël van Wijngaerden en noord de weg. Op 
die dag transporteren zij ook de hoeve en de grond.6 In deze 
akte wordt de naam van Pieters vrouw genoemd en de namen 
van zijn kinderen. Ook valt hieruit op te maken, dat Jerinken 
voor haar dood het bedrijf leidde en dat Pieter eerder dan 
Jerinken gestorven is. Verder maakt de akte duidelijk, dat 
Jerinken vóór 19 januari 1658 is gestorven, vermoedelijk 
ergens in het jaar 1657. Jonkheer Daniël van Wijngaerden is 
heer van Werkendam en Benthuizen en door zijn huwelijk in 
1643 met Catharina van Zuijdtland eigenaar van Moermond 
en de bijbehorende landerijen. Pieter heeft de hoeve in erf-
pacht verkregen van Catharina’s vader Iman van Zuijdtland, 
heer van heerlijkheid Zuidland en burgemeester van Zierik-
zee. Bij erfpacht betaalt de koper van dat recht jaarlijks een 
bepaalde som - ‘de canon’ - voor de grond en de gebouwen en 
krijgt hij het recht deze te gebruiken. De eigenaar legde vaak 
ook vast hoe vaak men de grond braak moest laten liggen en 
welk deel als weiland moest worden gebruikt. Wel kan de erf-
pachter het gebruiksrecht verkopen net als de gebouwen. 
Behalve de canon moesten de landbouwers belasting betalen 
zoals grondbelasting, water- en dijkpenningen. Verder waren 
er belastingen voor hoornbeesten en bezaaide landen en 
boomgaarden, en op huizen. Na 1670 nam de belastingdruk 
toe vanwege de oorlogen die Nederland toen voerde.7 Verder 
hadden tiendgerechtigden (dit zijn meestal de eigenaren van 
de heerlijkheid) recht op een vast gedeelte van de oogst van 
graan en geboren lammeren.8

De hoeve waar hierboven sprake van is omvat twintig gemet 
(ongeveer acht hectare) verse en zoute hayman en boom-
gaard gegoed voor 4 gemet en 37 roe. Dit is niet direct een 
groot bedrijf, maar in 1612 en 1654 was in Bruinisse, weliswaar 
op vruchtbaarder kleigrond ongeveer de helft van de bedrij-
ven kleiner dan vijf ha. en nog eens ruim vijftien procent was 
5-10 ha. groot.9 Hoe werd de beschikbare grond gebruikt? De 
boomgaard was onder de hoogstamfruitbomen meestal inge-
zaaid met gras, waarop runderen of schapen graasden. Daar-
naast werd ook een deel van het akkerland als grasland of 
met klaver ingezaaid, vermoedelijk ongeveer de helft. Het 
grasland, de klaver en de mest van de dieren was nodig om de 

hoeveelheid organische stof in de grond op peil te houden en 
daarmee de vruchtbaarheid en het watervasthoudend vermo-
gen. Het belangrijkste akkerbouwgewas was graan, met name 
tarwe. Op de tweede plaats kwamen de peulvruchten zoals 
erwten en bonen. Daarnaast teelde men nog een handels-
gewas, zoals koolzaad en was er braak, om door rust de 
vruchtbaarheid van de grond te herstellen.10 

Genealogie

I. Pieter de Vlieghere, geboren Egem (B) ca. 1600, landbouwer, 
overleden Renesse tussen 25 mei 1640 en 17 mei 1653, trouwt 
Jerinken N., overleden Renesse vóór 19 januari 1658. 
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1.  Michiel Pieterse de Vlieger, volgt IIa.
2.  Pieter Pieterse de Vlieger, volgt IIb.
3.  Maeiken Pieterse de Vlieger, geboren waarschijnlijk 

Renesse na 1630, trouwt Pieter Aelbrechts van Leghwyck, 
geboren circa 1625, overleden kort na 19 januari 1658 vóór 
6 mei 1658.

 Pieter was een broer van Jan Aelbrechts van Leghwyck 
die op 14 mei 1652 komend van onder de jurisdictie van 
Haamstede poorter van Brouwershaven werd. Hij wordt in 
1665 en 1672 als dienaar van de doopsgezinde gemeente 
aldaar vermeld.11 We komen haar en haar echtgenoot in 
1658 tegen bij de  verkoop van de ouderlijke hoeve aan 
broer Jan de Vlieger. Op 6 mei 1658 bekende Maeiken, met 
Pieter Hendrickxie Braber als haar verkoren voogd, en 
met als borgen Jan de Vlieger en Pieter Hendrickxie Bra-
ber een schuld van 200 carolus guldens à 40 stuivers per 
stuk aan ds. Pieter Dodijn uit Serooskerke. Voor een geld-
lening tegen vijf procent rente. Ze verbindt als zekerheid 
hieraan een huis aan de noordzijde van het dorp en haar 
gedeelte in de erfenis van haar moeder.12 Op 18 oktober 
1658 compareerde Maeiken opnieuw nu met Bartel Janse 
als haar verkoren voogd, waarin ze bekend te hebben aan-
genomen haar zwager Jan Aelbrechts van Leghwyck als 
wedervoogd van haar kinderen en van de schout, als 
opperweesmeester, haar kinderen Pieter en Levinken om 
hen te onderhouden tot vier jaar na heden en ze dan een 
dukaat van vijf gulden te betalen.12 Dat Maeiken in beide 
akten een voogd heeft uitgekozen, betekent dat haar man 
Pieter Aelbrechts is overleden. In de laatste akte worden 
ook de namen van hun kinderen vermeld. 

4.  Aert Pieterse de Vlieger, volgt IIc.
5.  Jan Pieterse de Vlieger, volgt IId.
6.  Joris Pieterse de Vlieger, volgt IIe.
7.  Joos Pieterse de Vlieger, volgt IIf.

IIa. Michiel Pieters de Vlieger, geboren Egem vóór 1629, over-
leden Renesse na 19 januari 1658.
Onbekend is of hij getrouwd is geweest en welk beroep hij 
 uitoefende. Van Michiel is bekend dat hij consenteert in het 
huwelijk van zijn broer Pieter die in 1653 trouwt.1 Dit houdt in 
dat hij zelfstandig voor de wet kon optreden en dus tenmin-
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ste 25 jaar oud was. Dat hij consenteert en niet zijn vader 
houdt in dat deze al vóór 17 mei 1653 is overleden. Verder 
komen we Michiel tegen op 19 januari 1658 bij de verkoop aan 
zijn broer Jan van de hoeve die zijn moeder heeft nagelaten.

IIb. Pieter Pieterse de Vlieger, geboren Egem 1628/1629, 
overleden Noordwelle vóór 1691, trouwt (voor schepenen) 
Renesse 17 mei 1653 Jacomijnken Stevens, geboren Noord-
welle 1626/1627, overleden vóór 15 oktober 1684.
Zijn broer Michiel consenteert in dit huwelijk en Willem 
 Stevens in dat van zijn zus Jacomijnken.13 Pieter bekent op 
8  november 1660 een schuld aan de armen van Renesse van 
50 pond vlaams vanwege de koop van een bakkeet staande 
achter het dorp, die hij betaalt met 7 pond gereed en 5 pond 
per jaar ingaande 1 mei 1656.14 
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Pieterse de Vlieger, volgt IIIa.
2.  Grietje Pieters de Vlieger, geboren Noordwelle circa 1600, 

overleden Nieuwerkerk 8 juni 1688, trouwt (doopsgezind) 
Zierikzee 4 december 1684 Andries Maartense Lavoy15, 
weduwnaar van Janneke Joost Voeltjes, vermoedelijk 
geboren Nieuwerkerk circa 1655, landman, overleden 
aldaar 21 december 1739, zoon van Maarten Lavoy en een 
onbekende moeder. 

 Het huwelijk van Andries en Grietje bleef kinderloos. Na 
de dood van Grietje trouwde Maarten in 1691 met Jannetje 
Cornelisse Zandijk en in 1711 met Jannetje Pieters Derkels. 

IIc. Aert (Aernout) de Vlieger, geboren waarschijnlijk Renes-
se na 1630, overleden aldaar vóór 12 februari 1693. Zijn 
beroep is onbekend, evenals met wie hij getrouwd is en wan-
neer. We komen hem tegen bij de verkoop van de ouderlijke 
hoeve aan zijn broer Jan op 19 januari 1658. Op 24 juni 1670 
bekent Aert Pieters de Vlieger 62 pond vlaams schuldig te 
zijn aan Cornelis Keyser vanwege de koop van een huis met 
schuur staande aan de noordzijde van het dorp te betalen met 
8-6-8 pond gereed en 5 pond jaarlijks. Het transport van het 
huis vindt ook op deze dag plaats. De schuldakte wordt gero-
yeerd op 24 april 1685.16 De weduwe van Cornelis Keyser, 
Stoffelina Joos, verkoopt op 25 februari 1676 een schepen-
schuldbrief die op 24 juli 1670 is verleden voor het gerecht 
van Renesse ten laste van Aert de Vlieger, met als onderpand 
een huis in Renesse aan Johannis Kerckhove, predikant te 
Sommelsdijk.17 De namen van de kinderen van Aernout tref-
fen we aan in een akte waarin Jan Jans de Vlieger, die zijn 
vader wijlen Jan Pieters de Vlieger als administrateur van de 
wezen van Aernout Pieters de Vlieger heeft vervangen samen 
met de voogd Job Willems Adriaensz., verantwoording aflegt 
aan schout en schepenen in bijzijn van de oudste wezen Pieter 
en Gert. Zij krijgen decharge mits zij de jongste wees Joryntje 
zullen blijven onderhouden.17

Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Aernoutse de Vlieger, volgt IIIb.
2.  Gert Aernoutse de Vlieger, geboren vermoedelijk circa 

1670, overleden na 1693. 

3.  Joryntje Aernoutse de Vlieger, geboren Renesse vermoe-
delijk circa 1675. 

IId. Jan Pieterse de Vlieger, geboren Renesse 1632, landman, 
overleden aldaar tussen 26 januari 1686 en 12 februari 1693, 
ondertrouwt aldaar 10 januari 1658 Levina Jansdr. Aelbrecht-
se van Leghwyck, geboren Renesse 1631. 
Ze was de dochter van de hierboven genoemde Jan 
 Aelbrechtse van Leghwyck en dus een nicht van Pieter 
 Aelbrechts van Leghwyck, de man van Maeiken de Vlieger. 
Op 10 januari 1658 verklaren Jan Pieterse de Vlieger, jonge 
man van 25 jaar en Levinken Jansdr. Aelbrechts, 24 jaar beide 
uit Renesse ten huize van Guiljaem de Bruijne te willen 
 trouwen. Michiel Pieterse de Vlieger, consenteert voor zijn 
broer en Jan Aelbrechtse van Leghwyck voor zijn dochter.14 In 
1676 is Jan eigenaar van de ouderlijke hoeve van 20 gemeten 
verse hayman en boomgaard onder Renesse. Op 30 maart 
1679 koopt hij van de schout uit de nagelaten boedel van Adri-
aan van de Velde in Haamstede een weiland groot 1 gemet en 
20 roeden voor 14-8-0 pond vlaams18 en een weiland van 177 
roeden voor 11-10-1 pond vlaams.18 Op dezelfde dag geeft hij 
hypotheek hierop met de grond als onderpand aan de schout. 
Deze schuld wordt op 21 mei 1681 wegens voldoening gero-
yeerd.18 Op 17 februari 1681 sluiten Jan en Iman Arentsen 
Cote, wonend te Brouwershaven, mede voor Pieter van Legh-
wyck wonend in Amsterdam als naastbestaande vrienden van 
vaderszijde van de wezen, met de weduwe van Aelbrecht van 
Leghwijck, Janneken Cornelis Deuts, voor de weesmeesters 
van Zierikzee een akkoord. Volgens testament van 17 februari 
1681 voor notaris Pieter Boeye te Zierikzee zouden de kinde-
ren hun vaderlijk erfdeel van 100 ponden ontvangen.19 Op 26 
januari 1685 wordt Jan als belender vermeld bij de deling van 
de nalatenschap van Finsent Janss.20 
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Jansz de Vlieger, volgt IIIc.
2.  Jan Jansz de Vlieger, volgt IIId.
3.  Maria Janse de Vlieger, geboren 1670, gedoopt (doopsge-

zind) Zierikzee op oudere leeftijd na haar belijdenis in 1721, 
ongetrouwd, overleden Noordgouwe 21 oktober 1729.16

IIe. Joris Pieterse de Vlieger, geboren Renesse vermoedelijk 
circa 1635, overleden Renesse vóór 1 april 1677, trouwt (1) circa 
1660 Martha Jans, geboren circa1640, overleden Renesse 
vóór 6 juli 1662, trouwt (2) eind 1662 of begin 1663 Janneken 
Frans, geboren circa 1640, overleden Renesse vóór 7 januari 
1666, trouwt (3) 1666/1667 Crijntje Engels,1 overleden vóór 
1672, trouwt (4) Cornelia Leenderts, overleden na 15 april 
1680.
Op 6 juli 1662 sluit Joris een akkoord met Passchier Pieters, 
als wedervoogd van het weeskind van Martha Jans en met 
schout Stoffel Nieulant als opperweesmeester, dat hij de 
acht maanden oude wees Jorintje zal onderhouden tot zij 
achttien jaar is. Hij behoudt de erfenis van Martha, behalve de 
gemeen blijvende erfenis van Maiken Frans.21 Op 7 januari 
1666 compareerde Joris Pieterse de Vlieger die verklaarde 
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aangenomen te hebben van Bastejaen Franse, als weder-
voogd van de wezen van Janneken Frans geprocreëerd bij 
Joris de Vlieger, en van schout Stoffel Nieulant als opperwee-
smeester, de wees Pieternelle Joris, oud 3 weken om haar te 
onderhouden tot ze vier jaar is en als hij in leven blijft tot haar 
achttiende jaar. Voor haar moederlijke successie zal hij haar 
alsdan drie zilveren ducatons betalen.21 Op 14 of 17 januari 
1662 (bedoeld zal zijn 1663, omdat verwezen wordt naar een 
volmacht van 4 december 1662) compareerden de volgende 

personen. Lenaert Janss van den Weel voor zichzelf en als het 
recht verkregen hebbend van Pieter Abrahamsz. en zich sterk 
makende voor (onleesbaar wegens bruin worden) Jansz van 
den Weel, Passchiers Pieters, Stoffel Abrahamsz., Robrecht 
Lievensz (onleesbaar als voren) voor de wezen van Jan Lie-
vensz geprocreëerd bij Lisebet Abrahamsdr, Joris Pieters de 
Vlieger als in huwelijk gehad hebbende Marta Jans, zo voor 
zichzelf en vanwege zijn wezen geprocreëerd bij voorzegde 
Marta Jans en Adriaen Cappelaar als voogd van de wezen van 
Jan Cappelaar geprocreëerd bij voorzegde Marta Jans. Zij zijn 
samen erfgenamen van Maiken Jans. Verder treedt op 
Adriaen Santdick als procuratie hebbende van de heer Jacob 
de Witte, rentmeester-generaal der grafelijke domeinen in 
Zeeland beoosten de Schelde. Deze procuratie was gepas-
seerd voor notaris Verburcht op 4 december 1662. Zij komen 
in verband met het nog vast te stellen ‘gepretendeerde vace-
rende’ gedeelte in de goederen van Lauri Andriesse. Zij 
bekennen daarvoor verkocht en getransporteerd te hebben 
aan Jan Vinsenss een stuk korenland gelegen in Strieland, 
waaraan belend aan de oostzijde de Heer van Moermont, zuid 
de weg, west Jan Pier Pauwels wees, noord Adriaen Ridder, 
groot 240 roeden.21 Op 1 maart 1667 compareerde Joris Pie-
terse de Vlieger die bekende verkocht en getransporteerd te 
hebben aan Cornelis bij de Mole een huis op het dorp, waar-

aan belend aan de oostzijde ’s herenerve, zuid Cornelis Huy-
brechts, west Herenstraat en noord Cornelis Faese. Op 7 
maart 1667 bekent Cornelis bij de Mole schuldig te zijn aan 
Joris Pieterse de Vlieger vanwege de koop van bovenvermeld 
huis 46 pond vlaams.21 Op 14 maart 1672 verklaart Passchier 
Geerts schuldig te zijn aan Joris Pieters de Vlieger de som van 
50-10-0 pond vlaams wegens de koop van een huis, schuur en 
bakkeet met erf, waaraan belend aan de oostzijde de Heren-
weg, west Jan Blom, noord de weg, zuid Cornelis Engels. Dit 

bedrag moet hij aflossen door betaling van 
8-6-8 pond contant geld en verder in jaarlijkse 
termijnen van 4 pond, waarvoor hij het huis als 
onderpand geeft. Op 19 juni 1685 verklaart 
Pieter Braber dat de akte geroyeerd is.22 Op 
14 maart 1672 transporteerde Joris Pieterse 
de Vlieger dit huis meteen aan Passchier 
Geerts, voor de koopsom die is voldaan door 
middel van de hypotheek.22 Op 1 april 1677 legt 
de weduwe van Joris Pieters de Vlieger met 
Guliaem de  Bruine als haar gekozen voogd en 
schout Niewelant als opperweesmeester en 
Jan de Vlieger en Cornelis Engels als weder-
voogden een verklaring af. Zij zal haar zoon 
Pieter Joris voor de tijd van drie jaar opvoeden 
en onderhouden en haar dochter Jorinken 
Joris een zilveren ducaton uitbetalen.22 Op 15 
april 1680 leggen Cornelia Leenderts, weduwe 
van Joris Pieters de Vlieger, als moeder en 
voogdes over hun kind Michiel Joris de Vlieger 
die op 18 februari 1680 vier jaar is geworden, 
met Cornelis Lourense als haar gekozen 

voogd en schout Nieulant als opperweesmeester en Jan Pie-
terse de Vlieger als wedervoogd van het betreffende kind 
opnieuw een verklaring af. Als moeder zal zij het kind onder-
houden en opvoeden tot het twaalf jaar oud is (waarvoor zij in 
de gehele boedel mag blijven).22

Uit het eerst huwelijk:
1.  Jorintje Jorisse de Vlieger, gedoopt (geref.) Renesse 6 

november 16611. 
 Ze wordt voor het laatst genoemd in de acte van 1 april 

1677 waarin wordt afgesproken dat haar stiefmoeder haar 
een zilveren ducaton zal uitbetalen. Onbekend is of ze 
getrouwd is en waar ze gestorven is.

Uit het tweede huwelijk:
2.  Catharijntje Jorisse de Vlieger, gedoopt (geref.) Renesse 

16 september 1663, overleden Renesse vóór 7 januari 
1666. 

 Voor haar opvoeding en onderhoud worden op die datum 
geen afspraken meer gemaakt.

3.  Pieternelle Jorisse de Vlieger, gedoopt (geref.) Renesse 
20 december 1665, overleden aldaar tussen 7 januari 1667 
en 1 april 1677. Op die laatste datum worden voor haar 
opvoeding en onderhoud geen afspraken meer gemaakt.

Uit het derde huwelijk:
4.  Pieter Jorisse de Vlieger, volgt IIIe.

4. Een boerenhof stede in de Sint Joostpolder te Noordgouwe, 1905-1915, titel: Landschap 
achter Schuddebeurs. Bron: prentbriefkaart, uitgever/drukker S. Ochtman & Zn., Zierikzee, 
serienummer 10038.
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Uit het vierde huwelijk:
5.  Maetje Jorisse de Vlieger, gedoopt (geref.) Renesse 28 

mei 1673, overleden aldaar vóór 15 april 1680. 
 Op die datum worden voor haar opvoeding en onderhoud 

geen afspraken meer gemaakt.
6.  Michiel Jorisse de Vlieger, volgt IIIf.

IIf. Joos Pieterse de Vlieger, geboren Renesse circa 1639, 
overleden aldaar tussen 14 maart 1672 en 1680, ondertrouwt 
Renesse 27 maart 1665 Adriaantje Joos van Linde, geboren 
Ellemeet 1639, overleden als weduwe Renesse vóór 1680.
Zij gingen voor de schepenen in Renesse in ondertrouw. Hij, 
jonge man van Haamstede, oud 26 jaar en zij, jongedochter 
van Ellemeet, 26 jaar. Ze zijn woonachtig in Renesse.23 Op 1 
december 1664 compareerde Joos Pieterse de Vlieger uit 
Renesse die bekende een schuld aan Cornelis Marinisse van 
500 carolus guldens, tot 40 groten ’t stuk, voor de koop van 
een huis, schuur en buur op het dorp, waaraan belend aan de 
oostzijde ’s heeren erve en vroone, zuid Cornelis Marinisse 
voorzegd, west Heerenstraat, noord Robrecht Lievinse. De 
schuld moet hij betalen met 100 gulden gereed en 50 gulden 
jaarlijks met ingang van 1 december 1665. Op diezelfde dag is 
het huis getransporteerd.23 Op 28 maart 1669 bekent Joos 
Pieterse de Vlieger schuldig te zijn aan Cornelis bij de Mole 
50 pond vlaams in verband met de koop van een huis staande 
op het oosteinde van het dorp, op ambachtsherenerve, waar-
aan belend aan de oostzijde ’s heerenerve, zuid Cornelis Huy-
brechts, west Herenstraat, noord Cornelis Faese. Hij moet de 
schuld betalen met 6 pond gereed en jaarlijks onder speciaal 
verband van dit huis. Op dezelfde dag verklaarde Cornelis bij 
de Mole dit huis te hebben verkocht aan Joos Pieterse de 
Vlieger en te hebben getransporteerd23 (NB dit huis was op 1 
maart 1667 door Joris Pieterse de Vlieger aan Cornelis bij de 
Mole verkocht). Op 1 augustus1680 verklaart Pieter Tagger 
schuldig te zijn aan het weeskind van wijlen Adriaentje Joos 
de som van 22 pond vlaams, wegens de koop van een huisje op 
de oostzijde van het dorp op het ambachtsheerenerf, belend 
aan de oostzijde het herenerf, zuid de armen van Renesse, 
west de Herenstraat, noord Cornelis Huybrechtse, te betalen 
met 4 pond gereed en vervolgens in jaarlijkse termijnen van 3 
pond. Op dezelfde dag transporteert Jan Pieters de Vlieger, 
namens het weeskind dit huis aan Pieter Tagger.24 
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Joos de Vlieger, geboren Renesse 1666, gedoopt 

(geref.) aldaar 9 februari 1673.
2.  Leentje Joos de Vlieger, geboren Renesse 1670, tegelijk 

met haar broer gedoopt (geref.) aldaar 9 februari 1673. 
Hun doop heeft waarschijnlijk op initiatief van de moeder 
plaatsgevonden na de dood van hun vader in 1672, die 
doopsgezind was. Uit de hierboven vermelde verkoop op 1 
augustus 1680 van een huisje blijkt, dat op dat moment 
maar één van de kinderen nog in leven was.

IIIa. Pieter Pieterse de Vlieger, geboren Noordwelle tussen 
1653 en 1659, overleden Noordwelle 22 of 23 april 1701, onder-

trouwt (geref.) Elkerzee 7 april en trouwt aldaar 17 mei 1691 
Cornelia Cornelis (getuige: zijn oom Jan Pieterse de Vlieger)25, 
gedoopt (geref.) Elkerzee 23 mei 1672, dochter van Jacob Cor-
nelisse en Cornelia Cornelis uit Elkerzee.26 Cornelia hertrouwt 
(ondertrouw 1 oktober 1701) 24 oktober 1701 Hendrik Schikker, 
gedoopt (geref.) Elkerzee 13 december 1676, zoon van Stoffel 
Marinusse Schikker en Grietje Andries van Houkke.39 
Op 16 mei 1696 werden door de overheid langs de Zeeuwse 
kust wachtposten en patrouilles ingesteld in verband met 
dreigende landingen. Pieter was ingedeeld bij het 5e rot van 
de wacht te Elkerzee.27 Bij de doop van zijn dochter Geertruyd 
op 24 april 1701 werd aangetekend: vader dag dood
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Elkerzee 16 

december 1696 (doopgetuige: Toontie Cornelis Mogge).39 
2.  Kornelis Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Elkerzee 23 

november 1698 (doopgetuige: Toontie Cornelis Mogge.
3.  Geertruyd Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Elkerzee 

24 april 1701 (doopgetuigen: Jan Kornelisz en Geertie Jans. 

IIIb. Pieter Aernoudse de Vlieger, geboren Renesse circa 
1668, landman, overleden Renesse tussen 1 februari 1718 en 7 
juli 1721, trouwt vóór 1700 Lijsbeth Cluyland dan wel Cleyland, 
geboren Renesse circa 1680, overleden aldaar tussen 26 juli 
1746 en 2 september 1748.1 Zij hertrouwt (ondertrouw Renes-
se 7 juli 1721) Pieter Jillisse, weduwnaar van Arientje Lockers. 
Op 3 april 1711 koopt Pieter Aernoutse de Vlieger van Leen-
dert Sijmonse Blom een duinhoeve van 33 gemet 260 roe 
gegoed op 2 gemet 129 roe voor 36-10-0 pond Vlaams en op 15 
november 1714 koopt hij van Jan Buerman voor 91-13-4 pond 
een duijnhoefje van 5 gemeten 112 roeden gegoed op 2 geme-
ten en 36 roeden.28 Op 23 april 1694 verklaart Maycken 
Kamerlyncx verkocht te hebben aan Pieter Aernouts de 
 Vlieger en aan hem te transporteren een huis en schuur te 
Renesse op het ambachtsherenerf, waaraan belend aan de 
oostzijde Jan Tryst, zuid de Heerenstraat, west Gillis de tim-
merman, noord de herenerven.29 Hij is dan dus meerderjarig 
en in staat tot zelfstandig handelen. Op 14 juni 1709 verklaart 
Cornelis Leendertse Blom schuldig te zijn aan Pieter Aer-
nouts de Vlieger een som van 30 pond vlaams tegen een rente 
van vijf procent, waarvoor hij als onderpand stelt een huis, 
schuur en ‘gevolge’ in Renesse op de ambachtsherenerf, waar-
aan belend aan de westzijde Gillis Leendertse, noord het ach-
terom, oost Jan Jacobse van der Werff, zuid de Herenstraat.29 
Op 4 maart 1711 verklaart Pieter Aernouts de Vlieger schuldig 
te zijn aan Marinus Davits Cleeuwens en Adriaan van Duyn 
namens de erfgenamen van Leendert Sijmonse Blom een som 
van 36-10-00 pond vlaams wegens de koop van 33 gemet 260 
roe land, gegoed op 2 gemet 129 roe. Die hem werd geleverd 
op 4 maart 1711. Hij betaalde op levering 12-3-4 pond vlaams 
zodat een schuld blijft van 20-6-8 pond vlaams, waarvoor hij 
een jaarlijkse rente van vijf procent verschuldigd is en waar-
voor hij bovengenoemd goed als onderpand stelt.29 Op 31 
maart 1713 wordt door de weduwnaar van Adriaentie Marinus 
Kleijland, Thonis Schapekaas, de boedelinventaris van haar 
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nagelaten goederen met een akte voor de schepenen van 
Welland overgebracht in handen van Pieter Aernouts de Vlie-
ger als voogd en Leendert Doomis30. Op 17 mei 1715 passeert 
voor de secretaris en schepenen van Welland het testament 
van Willem Leendertse Kleijland, ‘jonggesel oud ongeveer 38 
of 39 jaar’ wonende ten huize van Joos Jacobse Moolenaer. 
Als legatarissen worden vermeld: Adriaentie Kleijland, huis-
vrouw van Pieter Aernouts de Vlieger, wonende op Renesse 
(dit lijkt een vergissing want op 31 maart 1713 is haar nagela-
ten boedelinventaris opgemaakt, bovendien heet de vrouw 
van Pieter Lijsbeth) of haar nagelaten wezen wonende te 
Noordwelle; Leentje Kleijland, huisvrouw van Jop Dircksse 
den Ouden, wonende Oosteren Ban; Marinus Marinusse 
Kleijland, wonende onder Haamstede; zijn halve broer Jaco-
bus Willemse Melijfste wonende te Serooskerke.31 Op 1 febru-
ari 1718 hebben voor de schepenen Job Tromp, Heyndrik Lode-
wycke en Cornelis Janse Blom, de comparanten Sent en 
Marinus Cromboom met toestemming van de weesmeesters 
en voogden verkocht aan Pieter Aernouts de Vlieger en trans-
porteren nu 230 roe zoute hayman, gelegen in Srijland. Deze 
goederen zijn verkocht tezamen met 8 gemeten 24 roe onder 
Noordwelle voor in totaal 50 pond vlaams.32 Op 26 juli 1747 
maakt Lijsbeth haar testament voor het gerecht van Renesse. 
Ze ligt dan ziek in bed, haar man Pieter Jillisse en haar doch-
ter Jannetje Pieterse de Vlieger benoemt ze tot haar univer-
sele erfgenamen, waarbij haar man een duinhoeve en al de 
eigendommen op de duingrond moet delen met haar doch-
ter.33 Op 2 september 1748 maakt Pieter Jillisse de staat en 
inventaris van de boedel van Lijsbeth op.34

Uit dit huwelijk:
1.  Adriana Pieters de Vlieger, geboren Renesse circa 1700, 

gereformeerde belijdenis Renesse 4 april 1719,35 overle-
den vóór 27 juli 1729, ondertrouwt/trouwt Haamstede 
(met attestatie van Zierikzee en Rensse) 26 april/19 mei 
1722 Pieter Adriaensz. Braber,36 gedoopt (geref.) Renesse 
22 mei 1700,37 overleden aldaar vóór 7 april 1752, zoon van 
Arjaan Pieters Braber en Jacomijntje Jacobs. 

 Adriana en Pieter krijgen samen vijf kinderen. Na het over-
lijden van Adriana trouwt Pieter In Renesse op 27 juli 1729 
met Aeltje Jacobs Kouwe, geboren rond 1705 in Zierikzee. 
Met Aeltje krijgt Pieter nog eens vijf kinderen. 

2.  Jannetje Pieters de Vlieger, gedoopt (geref.) Renesse 26 
december 1707, overleden Ovezande, trouwt Renesse 
vóór 23 april 1727 Boudewijn Gillisse Kouwen, geboren 
Renesse circa 1700, koster, voorzanger en schoolmeester 
te Ovezande 1721-1738, secretaris en rentmeester van de 
kerkarmen en parochie te Ovezande 1723-1738, wonend 
Goes 1738-1773 en Zierikzee vanaf 1773, overleden Zierik-
zee na 1773, zoon van Gilles Leenderse Kouwen, timmer-
man en Maria Boudewijns.38 Boudewijn en Jannetje krij-
gen samen twee kinderen.

IIIc. Pieter Jansz de Vlieger, geboren Renesse circa 1660, 
ongehuwd, overleden aldaar 28 februari 1698. 
Op 9 mei 1698 maakt zijn broer en erfgenaam Jan Jans de 

Vlieger de staat en inventaris van de boedel van Pieter Jansz 
de Vlieger op.39 

IIId. Jan Jansz de Vlieger, geboren Renesse circa 1665, inge-
schreven als lid van de doopsgezinde kerk van Zierikzee, land-
bouwer op de boerderij van zijn vader in Renesse, overleden 
Noordgouwe 31 maart 1743,16 trouwt Renesse (huwelijkse 
voorwaarden bij notaris Adriaen van Duyn 26 maart 1695) Pri-
na Leendertse Blom,40 geboren Renesse circa 1674, overle-
den aldaar 14 januari 1730,54 dochter van Leendert Sijmonse 
Blom (geboren Renesse circa 1645, overleden aldaar vóór 9 
februari 1696, landbouwer, en van Berbelken Allaerts van 
Hecke, overleden Renesse vóór 8 mei 1710).
Op 21 januari 1701 maakt Jan voor notaris Adriaen Zandijk een 
procuratieakte op, waarin hij Pieter Krabbe machtigt voor 
hem te innen van Niclaes Vannius 30 pond vlaams voor het 
delven van meekrap.41 Op 13 augustus 1709 verklaart Marinus 
Davis Cleeuwens als voogd over de wezen van Leendert 
 Sijmonse Blom en zijn vrouw, schuldig te zijn aan Jan Jansz de 
Vlieger een som van 200 pond vlaams. Als onderpand stelt hij 
een hoeve aan de Hoogezoom.42 Op 1 april 1720 maken Jan en 
Prina bij notaris Anthonij van Borrendam hun testament en 
benoemen tot voogden over hun eventuele minderjarige kin-
deren Christiaan Cleeuwens en Pieter Arense Fijne en sluiten 
de weeskamer uit.43 Op 23 april 1727 verzoekt Jan Janz de 
Vlieger ontslagen te worden als voogd over Jannetie Pieters 
de Vlieger, de dochter van Pieter Aernoutse de Vlieger en 
Lijsbeth Cluyland, die nu getrouwd is met Boudewijn Gillisse 
Kouwen, secretaris van Ovezande die daardoor man en voogd 
over zijn vrouw is geworden. Ook Boudewijn doet eenzelfde 
verzoekt. De schepenen willigen het verzoek in.44 Na het over-
lijden van Prina laat Jan op 13 februari 1730 bij notaris Anthonij 
van Borrendam een voogdijakte opstellen. Jan benoemt daar 
in tot voogden Christiaan Kleeuwens boekbinder, de echtge-
noot van zijn oudste dochter, en Anthonij Gillisse van der 
 Cingel, de schoonvader van zijn zoon Jan uit Noordgouwe.45 
Op 5 maart 1730 toont Jan de schepenen het testament van 
hem en zijn vrouw waaruit seclusie van de weeskamer blijkt.46 
Op 7 november 1730 verklaart Jan schuldig te zijn aan de heer 
Johan Marinus de Jonge, schepen en raad der stad Zierikzee 
een som van 200 pond vlaams tegen een rente van 3,5 pro-
cent, waarvoor hij als onderpand stelt een hofstee met 4 
gemeten boomgaard en ongeveer 20 gemeten verse hayman 
in Renesse. In de marge wordt vermeld, dat De Jonge het geld 
nooit gegeven heeft, waarna de akte is geroyeerd op 7 decem-
ber 1730.46 Op 7 december 1730 verklaart Jan schuldig te zijn 
aan Cornelis Lokker, koopman te Zierikzee een som van 200 
pond vlaams tegen 3,5 procent rente, waarvoor hij als onder-
pand stelt een hoeve met 4 gemeten boomgaarden ongeveer 
20 gemeten verse hayman in Renesse. In de marge wordt ver-
meld dat hiervan wordt afgetrokken een duijnhoeve met een 
partij hayman begroeid met elzen gegoed op 1 gemet 20 roe-
den, aangezien dit gekocht is door Jacobus de Witte, heer van 
Elkerzee en burgemeester van Zierikzee, voor de som van 
20-10-0 pond vlaams op 4 september 1736. Verder wordt er 
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vermeld dat de schuld op 23 juni 1743 geheel is voldaan.46 In 
1730 is Jan dus eigenaar van een hoeve met 4 gemet boom-
gaard en 20 gemet verse hayman onder Renesse gegoed op 
4  gemet en 37 roe, die hij heeft overgenomen van zijn vader. 
De hoeve is belast met een hypotheek van 200 pond vlaams. 
Op 14 juni 1743 transporteren de erfgenamen van wijlen Jan 
Jansz de Vlieger aan Johannes Bodt, meestersmid te Renes-
se, een hoeve met cica 4 gemeten boomgaard en circa 18 
gemet verse hayman, gegoed voor 4 gemet en 37 roe voor de 
som van 260 pond vlaams.46

Uit dit huwelijk:
1.  Berbel Jans de Vlieger, geboren Renesse 3 februari 1700, 

na belijdenis gedoopt (doopsgezind) Zierikzee 1719, over-
leden Zierikzee 16 januari 1732,25 ondertrouwt/trouwt 
(doopsgezind) Renesse 25 mei/18 juni 1719 Christiaan 
Kleeuwens,16 geboren Zierikzee circa 1690, gedoopt 
(doopsgezind) Zierikzee 1715, boekbinder, overleden 
aldaar 30 mei 1735. Cristiaan hertrouwt Middelburg 17 
augustus 1732 Laurina Tak.

2.  Maetje Jans de Vlieger, geboren Renesse 8 oktober 1703, 
overleden Noordgouwe 1 november 1778, ondertrouwt/
trouwt (doopsgezind) (1) Nieuwerkerk 1/30 april 1721 
Maarten Lavoy, geboren Nieuwerkerk circa 1700, na belij-
denis gedoopt (doopsgezind) Zierikzee 1721,16 overleden 7 
februari 1730, zoon van Andries Maartense Lavoy (ca. 
1655-1739) en Jannetje Cornelis Zandijk (ca. 1670-1708), 
ondertrouwt (2) Renesse 21 november 1731 Johannes Wil-
lemsz Bodt, weduwnaar van Joppa Dirkse Velde, meester-
smid, overleden Renesse vóór 8 juni 1777. Maetje krijgt 
met Maarten een dochter. Haar huwelijk met Johannes 
blijft kinderloos.

 Op 29 januari 1730 bekent Andries Lavoy, landman uit 
Nieuwerkerk, een schuld aan zijn zoon Maarten groot 
63-14-8 pond vanwege de lening van dit bedrag, de rente 
bedraagt 3,5 procent per jaar. De schuldakte wordt opge-
maakt door notaris Johan de Vos.47 Op 23 februari 1731 
koop Johannes Bodt van Anthonij Dagh de percelen Korte 
Reke 10 en 11 in Renesse met een gezamenlijke oppervlak-
te van 3 roe en 17 ellen erfpacht voor 83-6-8 pond vlaams. 
Bij de verkoop was inbegrepen allerlei soort ijzerwerk, 
oud als nieuw, gemaakt en ongemaakt en kolen, ook 
moest de verkoper de koper leren om scharen te maken 
tegen daggeld.48 Op 6 december 1735 sluit Jacobus van 
Neuren, secretaris te Ouwerkerk, een overeenkomst met 
Johannes Bodt en Maertje Jans de Vlieger, getrouwd 
geweest met Maarten Lavoy. Johannes Bodt was pacht 
verschuldigd aan Jacobus van Neuren. Hij was tot betaling 
hiervan veroordeeld. Dit wordt geregeld door ieder jaar 
een som van 2 pond te betalen, die Johannes Bodt moet 
verdienen door voor dat bedrag smidswerk te verrichten 
bij Jan Bolle die dan het geld zal uitkeren. Indien Johannes 
dit volgens afspraak doet, belooft Jacobus hem niet ver-
der te vervolgen. In de marge wordt vermeld, dat de akte 
vervalt omdat op 21 juni 1741 een andere regeling is afge-
sproken.49 Op 4 november 1743 verklaart Johannes Bodt, 

meestersmid te Renesse, schuldig te zijn aan schout Adri-
aan Tromp een som van 34 pond vlaams tegen een rente 
van 5 procent per jaar met als onderpand een hoeve van 
ongeveer 4 gemet boomgaard en 18 gemet verse hayman, 
gelegen onder Renesse, en een perceel korenland, gele-
gen onder Renesse achter Moermont groot 290 roe, een 
huis, schuur en erf met smidswinkel staande op het dorp 
Renesse. De akte wordt op 17 januari 1744 geroyeerd.50 Op 
18 januari 1744 verkoopt Johannes de percelen Korte Reke 
10 en 11 te Renesse weer voor 116-13-4 pond vlaams en de 
aanvullende voorwaarden in overeenstemming met de 
aankoop aan Salomon van Lindenhove.50 Op 15 april 1750 
maken Maertje en Johannes hun testament. Johannes ligt 
dan ziek in bed. Ze benoemen elkaar tot hun erfgenaam.51 
Op 14 juli 1752 bekent Johannes een schuld van 166-13-4 
pond vlaams tegen 4 procent rente per jaar aan ds. Daniël 
van der Meer met als onderpand een hoeve van 4 gemet 
boomgaard en 18 gemet verse hayman en een perceel 
korenland gelegen achter Moermont groot 290 roe en een 
perceel korenland gelegen in het Strijlandbevang, zijnde 
vroone groot 2 gemet. De schuld is op 22 januari 1767 
afbetaald en op 8 maart 1768 geroyeerd.52 Op 10 april 1770 
verkoopt Johannes Bodt een hoeve met ongeveer 4 
gemet boomgaard en 19 gemet verse hayman, samen 
gegoed op 4 gemet en 37 roe onder Renesse en een stuk 
land gelegen onder Renesse achter Moermont groot 290 
roe aan Johan Tjoeke voor f. 2350,-. Hij had deze hoeve 
gekocht van de erven van Jan Janse de Vlieger voor 260 
pond vlaams.53. Op 8 juni 1777 verkoopt de weduwe Maer-
tje Jans de Vlieger het huis en de tuin, groot 0-11-40 gemet 
erfpacht aan de Korte Reke 7 te Renesse aan Abraham 
Stoffels de Bruijne voor 48 pond vlaams.53 Op dezelfde 
datum verkoopt Maertje Jans de Vlieger als weduwe aan 
Leendert de Oude het pand Lange Reke 11, groot 00-01-58 
erfpacht voor 50 pond vlaams. Haar man Johannes had dit 
perceel op 5 december1769 gekocht voor dezelfde prijs 
van Alida van de Wekke, weduwe van Johan van der 
Schaft. Het transport vindt plaats op Allerheiligen 1769.53 

3.  Janna Jans de Vlieger, geboren Renesse 10 juni 1712, over-
leden aldaar 14 juni 1712.16

4.  Jan Jans de Vlieger, geboren Renesse31 augustus 1717, na 
zijn belijdenis gedoopt (doopsgezind) Zierikzee 3 april 
1750, overleden Noordgouwe 6 februari 1776,16 landbou-
wer, trouwt (doopsgezind) (1) Zierikzee 30 april 1741 Janna 
Anthonisdr, van der Cingel, geboren Noordgouwe 6 augus-
tus 1718, na belijdenis gedoopt (doopsgezind) Zierikzee 3 
april 1750, overleden Noordgouwe 17 december 1758,16 
dochter van Anthony Gillisse van der Cingel (ca. 1695-1773) 
en Suzanna Andriesse Lavoy (ca. 1695-1746), trouwt (2) 
vóór 11 januari 1766 Neeltje Jans van der Have, geboren/
gedoopt Sirjansland 10/15 november 1722, overleden Brui-
nisse na 1789. Zij hertrouwt Jan van Popering uit Bruinisse, 
geboren Bruinisse 2 augustus 1722, gedoopt (geref.), zoon 
van Adriaan van Popering en Janna Schippers.54

 Met Janna krijgt Jan vijf kinderen waarvan dochter Suzan-
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na en een naamloos kind op zeer jonge leeftijd overlijden. 
De andere kinderen met de namen Jan, Anthony en Mari-
nus bereiken allemaal een volwassen leeftijd. Jan boert in 
de St. Joostpolder gelegen aan de zuidkant van de polder 
Noordgouwe. Hij huurt op 28 april 1746 van Jan Hoffer uit 
Zierikzee een woning met schuur en bakkeet en met 9 
gemet en 91 roe boomgaard in deze polder. In de akte zijn 
bepalingen opgenomen over wat voor rekening van de 
verpachter komt en wat de pachter moet doen en bekosti-
gen. De verpachter had bovendien het recht op het 
gebruik van de opkamer in de zomer een van de bakkeet in 
de winter. De pacht bedraagt 30 pond vlaams per jaar en 
de looptijd is zeven jaar.55 In 1755 heeft hij de boerderij 
gekocht van Jan Francois Nebens aan wie Hoffer deze in 
1752 had verkocht. In 1773 hebben zijn erfgenamen de boer-
derij verkocht aan Francois den Boer, een koopman uit Zie-
rikzee, en in 1805 heeft zijn zoon Jan de Vlieger jr. de boer-
derij teruggekocht voor 450 pond vlaams.56 Op 27 oktober 
1749 wordt Jan poorter van Zierikzee57. Op 23 maart 1754 
legt hij samen met zijn vrouw een verklaring van de waar-
heid af bij notaris Reinoud Maan over het inhuren als meid 
van Leuntje Cornelissen Witte, die op aandrang van de 
schout al na vier weken weg moet omdat ze zwanger is. Ze 
hebben Leuntje ingehuurd omdat hun eerdere meid ziek 
naar huis was gegaan.58 Leuntje bevestigt op 22 maart in 
een verklaring voor notaris Reinoud Maan dit verhaal en 
verklaart bovendien dat ze voordien getrouwd was met 
Adriaan Pieterse Roesing, die haar na drie weken verlaten 
heeft en dat ze na het verblijf bij de Vliegers bij haar 
ouders thuis bevallen is van een dood kind.58 Jan maakt op 
15 augustus 1751 samen met Janna bij notaris Breekpot hun 
testament. Ze benoemen de langstlevende tot enige en 
algemene erfgenaam. Deze moet wel de kinderen opvoe-
den, leren schrijven en lezen tot ze zelf hun kost kunnen 
verdienen. Tegelijkertijd benoemen ze de langstlevende 
tot executeur van de boedel, directeur van de begrafenis 
en voogd en sluiten de weeskamer uit.59 Op 11 januari 1766 
maken Jan en Neeltje hun testament bij notaris Basten. 
Daarin wordt Jan Hemelrijk benoemd tot mede-executeur 
en voogd.60 Op 2 december 1767 laat Jan Hemelrijk bij 
notaris Van de Water een akte op waarin hij Nicolaas van 
Duijn in zijn plaats benoemd, als hij zou overlijden.61

5.  Lewijntje Jans de Vlieger, geboren Renesse 22 april 1719, 
na belijdenis gedoopt (doopsgezind) Zierikzee 7 april 1743, 
overleden Noordgouwe 8 september 1752, trouwt (doops-
gezind) Zierikzee 2 mei 1745 Anthonie Augstein, geboren 
Noordgouwe 18 december 1722, na belijdenis gedoopt 
(doopsgezind) Zierikzee 19 maart 1741, begraven Zierikzee 
26 december 1801,16 zoon van Kornelis Augstein en Janne-
tje Janse. Anthonie hertrouwt (doopsgezind) Zierikzee 27 
augustus 1753 (ondertrouwt (geref.) Dreischor 10 augus-
tus 1753) Adriana Stouten, gedoopt (geref.) Dreischor 15 
maart 1733, begraven Zierikzee 1807, dochter van Joos 
Stouten en Jannetje Jacobs Bevesier.

 Lewijntje en Anthonie krijgen vijf kinderen, die allen kort 

na de geboorte overlijden. Met Adriana krijgt hij nog eens 
zes kinderen, waarvan de laatste drie zeer jong sterven. 

 Op 15 oktober 1737 verkoopt Lewijntje volgens een akte 
opgesteld door notaris Bartholomeus van den Broeke aan 
Adriaan Leendertse van der Kouwe een pand in de Lange 
Nobelstraat te Zierikzee voor f. 500,- Lewijntje zal de 
huisschattingen van de jaren 1734 tot 1736 nog voldoen. De 
huisschatting van 1737 is voor last van de koper, evenals de 
lasten drukkend op de koop. Het huis zal drie weken na 
Allerheiligen worden geleverd.62

IIIe. Pieter Jorisse de Vlieger, gedoopt (geref.) Renesse 25 
augustus 1668, overleden Noordwelle 4 februari 1712, trouwt 
(1) circa 1693 Jannetje Jacobs de Crijger, geboren circa 1670, 
overleden Noordwelle vóór 21 mei 1706, trouwt (geref.) (2) 
Noordwelle 21 mei 1706 Crijna Thonis Mouthaan, geboren 
Westenschouwen, overleden Noordwelle 13 februari 1712. Met 
Jannetje krijgt Pieter vijf kinderen met namen: Joris, Joris, 
Krijntje, Willemijntje en Pieter. De eerste twee worden in 
Serooskerke geboren de anderen in Noordwelle. Met Crijna 
krijgt hij nog eens drie kinderen, namelijk Jan, Toonis en Pieter. 
Op 24 januari 1711 is Pieter als ‘insinuant’ betrokken bij een 
akte opgesteld door notaris Johan van Cuyl, waarin hij ont-
kent zich te gaan beroepen op het Hof van Holland over het 
vonnis hem opgelegd door de schepenen van Renesse in zijn 
zaak contra de schout S. Jumelet, zoals deze beweert.63 In 
1712 wordt voor de schepen van Welland de boedelinventaris 
opgemaakt van de goederen van wijlen Pieter Jorisse de Vlie-
ger en zijn vrouw Crijna Tonisse Montaan.64 In deze akte wor-
den de bovenvermelde sterfdata van beiden genoemd. Behal-
ve de in 1694 gedoopte Joris en de in 1705 gedoopte Pieter 
zijn alle kinderen dan nog in leven en is geen van hen al vol-
wassen. Op 12-4- 1714 wordt de gerepudieerde (geweigerde) 
boedel van Pieter Jorisse de Vlieger en Crijna Tonisse Mon-
taan, beiden overleden overgebracht door Leendert Maerten-
se, als secretaris en sequestor van Welland.64

Ut het eerste huwelijk:
1.  Joris Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Serooskerke 29 

augustus 1694, overleden vóór 9 oktober 1695.
2.  Joris Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Serooskerke 9 

oktober 1695, belijdenis aldaar 3 januari 1721, overleden na 
1726. 

3.  Krijntje Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Noordwelle 
13 november 1701, overleden Renesse vóór 12 maart 1731. 

 Hoewel ongetrouwd krijgt zij vóór 10 juli 1726 een kind, 
genaamd Jacob Hoogenboom. Op die datum wordt name-
lijk in Noordwelle een weesakte opgemaakt, waarbij een 
brief aan de heer Ball, secretaris van de heer van Crom-
strien wordt gestuurd betreffende Crijna Pieters de Vlie-
ger, die haar kind te vondeling heeft gelegd in de kerk te 
Serooskerke, om reden dat het kind in Ellemeet niet lan-
ger wordt gedoogd. Daarom wordt schout Pieter Locker 
om zowel van de zijde van Serooskerke als van Noordwel-
le de helpende hand te bieden. In de marge wordt vermeld, 
dat broer Joris en zwager Maarten Crijnse ook hebben 
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toegezegd behulpzaam te willen zijn.65 Op 12 maart 1731 
wordt de staat en inventaris van de nagelaten boedel van 
Krijntje Pieterse de Vlieger opgemaakt.66 Op 24 augustus 
1731 volgt de rekening van haar boedel.67

4.  Willemijntje Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Noord-
welle 25 februari 1703, tr. Maarten Crijnse.

5.  ieter Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Noordwelle 20 
september 1705, overleden vóór 1711.

Uit het tweede huwelijk:
6.  Jan Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Noordwelle 20 

december 1706. 
7.  Toonis Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Renesse 21 

oktober 1708. 
8.  Pieter Pieterse de Vlieger, gedoopt (geref.) Noordwelle 11 

september 1711, overleden Brouwershaven 30 september 
1766, begraven aldaar 3 oktober, trouwt (geref.) Brou-
wershaven 16 oktober 1734 Maria Robbregts Schoondonk, 

gedoopt (geref.) Zonnemaire 6 maart 1712, overleden/
begraven Brouwershaven 16/20 juli 1790, dochter van 
Robbregt Leendertse Schoondonk (gedoopt (geref.) 
Burgh 4 december 1706) Maria Abrahamse Lukaart. Maria 
hertrouwt (geref.) Bouwershaven 30 september 1779 
Citroen Doedee, geboren circa 1710, weduwnaar van Elisa-
beth de Beth (1716-1778). Pieter en Maria krijgen negen 
kinderen, van wie er drie Lobbregt, Crina en Adriaan de 
volwassen leeftijd bereiken.

 Op 20 december 1758 legt Pieter de poortereed af in 
Brouwershaven.68 Op 21 september 1743 verklaarde Jan 
Huybregtse van der Vaate op verzoek van rentmeester 
Johan de Jonge dat in 1741 aan Pieter Gillis Mutse uit Brou-
wershaven is verkocht een partij tweejarige mede groot 
tussen de vier en vijf gemet gelegen in Noordgouwe in de 
baaning en hofstede, waar Jan Guilliamse niet langer dan 
het jaar 1739 heeft gewoond en die heeft gebruikt. De 

5. Oude veldnamen van Schouwen-Duiveland.
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voornoemde mede is geplant in 1740 door de ‘casteleijn’ 
op de hoeve van de heer De Jonge, Matthijs van Es en niet 
door Jan Guilliamse. De mede is ook gewied in opdracht 
van de rentmeester door Marinus Cornelisse en Johannes 
van de Heyde en de afdek in 1740 door Jan Huybregtse van 
der Vaate en in 1741 door Wessels Janse. De mede is ver-
volgens in 1742 in opdracht van Pieter Gillisse Mutse 
gedolven en naar de meestoof in Brouwershaven ver-
voert. Tenslotte verklaart hij dat in 1740 nog op een later 
moment door de rentmeester mede is verkocht aan 
Simon van den Hamer.69 Op 12 november 1743 verklaart 
Simon van der Hamer, schepen en raad van Brouwersha-
ven, voor notaris Marinus Ball op verzoek van rentmees-
ter Johan de Jonge dat hij in 1740 van de requirant geoogst 
heeft zekere partijen driejarige mede groot over de 400 
roe, gelegen nabij en aan de noordzijde van de hofstede 
van de ‘requirant’ Jan Huybregtse van der Vaate. Echter de 

mede is volgens hem in januari 1738 geplant door Gabriel 
van Don en uitgedolven volgens zijn opdracht in 1740 door 
Abraham Pieters van Noordeijnde en Pieter de Vlieger 
cum suis die vervolgens de mede stoken tot Brouwersha-
ven. Verder ontkent hij dat hij over andere mede van de 
requirant gezegd zou hebben in 1740 en 1741 dat hij ook 
deze wilde delven en naar de stoof heeft gebracht.70 Op 21 
januari 1744 verklaren Stoffel Abrahamse van de Velde en 
Pieter Pieterse de Vlieger op verzoek van de heer De Jon-
ge, ontvanger van de honderdste penning over Duiveland, 
Dreischor, Zonnemaire en Noortgouwe, dat zij in 1741 
ongeveer twee gemet mede hebben gedolven liggende in 
het middelblok van Noordgouwe in het land van de rent-
meester bij Jan Guilliamse gebaand en door de rentmees-
ter aan Simon van den Hamer en Jan Huibregstse van de 
Vate verkocht. Die driejarige mede is door de knecht van 
Jan Huibregts van de Vate gemend naar een van de stoven 
in Brouwershaven. Deze verklaring wordt ondersteund 
door Jan Huibregtse van de Velde, die deze verklaring met 
zijn eed als schepen bekrachtigde.71

IIIf. Michiel Jorisse de Vlieger, geboren/gedoopt (geref.) 
Renesse 18/23 februari 1676, trouwt circa 1700 met Pieternel-
la Pieterse. Zij was weduwe van Aren Gijsbrechtse, weduw-
naar van Leentje Jaspers, met wie zij op 9 april 1680 in Haam-
stede getrouwd was. Pieternella was haar huwelijk met Aren 
getrouwd geweest met Pieter Arjaense. 
Op 10 december 1696 treedt Michiel – hij woont dan in Schou-
wen – in dienst van de VOC en vaart als oploper die dag van de 
Wielingen uit met het schip de Donkervliet van 794 ton, dat in 
1696 in Zeeland werd gebouwd, onder kapitein Kornelis Wels 
naar Batavia. Na een tussenstop op de Kaap van 24 april tot 
14 mei 1697 arriveren ze op 21 juli 1697 in Batavia. Aan boord 
zijn 152 zeelieden en 97 soldaten. Michiel heeft een schuld-
brief voor fl. 150,-uitbetaald aan Jacoba van der Eijke uit Mid-
delburg en daar begraven in 1727. De datum ‘uit dienst’ is niet 
ingevuld. Vermoedelijk is hij met dit schip ook teruggevaren. 
Onder kapitein Andries Peterszn de Loper vertrok het schip 
op 30 november 1697 uit Batavia. Het arriveerde op 17 februa-
ri 1698 op de Kaap, vertrok er op 13 maart 1698 en kwam in 
Wielingen aan op 29 juni 1698, al waar Michiel afmonsterde. 
Op 19 mei 1699 - hij woont dan in Zierikzee - treedt hij als 
matroos opnieuw in dienst van de VOC en vaart op die dag 
van de Wielingen uit met de Sion, een schip van 740 ton, dat in 
1686 in Delft gebouwd is, onder kapitein Hendrik Henderson 
naar Ceylon. Na de tussenstop op de Kaap arriveren zij op 22 
februari 1700 in Ceylon. Het aantal opvarenden bedraagt 200. 
Michiel heeft een schuldbrief voor f 150,- uitbetaald aan 
Jacob Noppe uit Middelburg en daar overleden in 1710, Reden 
en datum ‘uit dienst’ zijn onbekend.72 Vermoedelijk is hij tij-
dens de tussenstop in de Kaap daar achtergebleven om met 
een retourschip uit Batavia terug te varen naar Nederland. 
Doorvaren naar Ceylon en dan terugvaren zou betekenen, dat 
hij pas twee maanden voor de doop van zijn dochter terug zou 
komen. Dit klopt niet met de geboortedatum van zijn dochter. 
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De data van overlijden van Michiel en Pieternella zijn niet 
bekend. Aangezien hij op het laatst in Zierikzee woonde is de 
reden daarvoor waarschijnlijk het verloren gaan van de 
dbtl-boeken uit Zierikzee tijdens de brand in 1940 in de Abdij 
te Middelburg, waar ze door het Zeeuws Archief werden 
bewaard.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelia Michiels de Vlieger, gedoopt (geref.) Renesse op 

20 augustus 1701.

Over diverse van de bovengenoemde personen kan niet meer 
vermeld worden omdat er geen verdere gegevens kunnen 
worden gevonden.

Samenvatting

De door A. de Vlieger, P.J. de Vlieger en C.P.C. Dommisse opge-
stelde genealogie van de familie de Vlieger op Schouwen en 
Duiveland start met een vermelding van een drietal genera-
ties tussen 1620 en 1700, waarvan toen en nu nog steeds 
onduidelijk is of ze verband houden met de over 1700 tot 1900 
vermelde generaties. In dit artikel tonen we aan, dat de oud-
ste gevonden voorvader Pieter de Vlieger is, die rond 1630 
vanuit Egem naar Renesse kwam. De Jan de Vlieger vermeld 

in Tabel II van de genoemde genealogie is dezelfde als zijn 
hierboven vermelde zoon Jan Pieterse de Vlieger. De stam-
boom wordt door de in dit artikel vermelde gegevens ver-
lengd tot omstreeks 1600 en aan de voet verbreed.  
Zoals in de inleiding uiteengezet wordt genealogisch onder-
zoek naar de familie De Vlieger belemmerd door het in mei 
1940verbranden van de Schouwse dtbl-boeken als gevolg van 
het Duitse bombardement van de Abdij van Middelburg, dat 
toentertijd onderdak bod aan het Zeeuws archief. Verder 
door de doopgezinde gewoonte van de volwassendoop en de 
geringe hoeveelheid Belgische gegevens van personen, die 
vóór 1600 in de aan Zeeuws-Vlaanderen en aangrenzende 
gebieden woonden, maar door de ontvolking verdwenen in 
Zeeuws-Vlaanderen.
 
Noten
RAZE = Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven 
Zeeuwse Eilanden. De hierna vermelde archiefnummers uit 
dit archief zijn overgedragen van het Zeeuws Archief te Mid-
delburg aan het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te 
Zierikzee (GASD). 
ZA =Zeeuws Archief.
NA = Notariële Akten.
SA = Schepenakten.
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Na het overlijden van zijn derde vrouw blijft Jan achter met 
drie minderjarige kinderen. In 1895 wordt hij veroordeeld 
wegens landloperij. Hij eindigt zijn leven in 1901, in het gast-
huis van Haarlem (aan de Gasthuisvest nummer 47). Hieron-
der vindt u over hem en zijn familie nadere bijzonderheden.

Jan Nibbering senior

Jans vader is wever en komt uit een familie van wevers, lijn-
baanders en hekelaars.1 Hij wordt (rk) gedoopt in De Rijp (NH) 
23 maart 1788 als zoon van Heindrick Jansz Nibbrig en Sijtje 
Roelofsd. Petra. Hij gaat een relatie aan met Sijntje (Jesijntje) 
Koster, geboren in De Rijp 21 juni 1792, overleden aldaar 22 
maart 1833, dochter van Hendrik Koster en Aagje de Wit. Sijn-
tje was eerder getrouwd geweest (op 26 mei 1811 in De Rijp) 
met Jacob Abrahamsz Brederode, geboren in Graft (NH), 
overleden tussen 1817 en 
september 1829. Hij was in 
1812  militair2 en zoon van 
Albert Brederode en Dirkje 
Hollerna.3 Uit dat huwelijk 
kregen zij een zoon Abra-
ham, die op een1 jarige leef-
tijd is overleden in De Rijp 
op 25 november 1812.
In de overlijdensakte van 
Sijntje wordt zij aangeduid 
als weduwe en wordt Jan 
Nibbering, die de aangifte 
doet, omschreven als huis-
genoot. Uit de relatie met 
Sijntje Koster worden twee 
kinderen geboren. Allereerst Henricus, geboren ca. 1820, over-
leden in Alkmaar (aan het Luttik-Oudorp wijk C nummer 428) 
op 27 januari 1849, sergeant bij de tweede  compagnie van het 
depot bataljon van het tweede regiment infanterie. Als twee-
de Joannes (Jan), de hoofdpersoon van dit artikel.

Jan Nibbering senior trouwt in De Rijp op 8 december 1833 
met Maartje Muis. Zij is  aldaar geboren in 1787 en overleden 

Het bewogen leven van 
Jan Nibbering (1829  1901)

op 14 augustus 1842. Zij is dochter van Cornelis Muis en Maar-
tje Breed (blijkens huwelijksakte) dan wel Antje Verbeek (vol-
gens de overlijdensakte). Dit huwelijk blijft kinderloos. Maar-
tje was eerder getrouwd (De Rijp 26 mei 1811) met Jan 
Vredevoort, weduwnaar, geboren Ammels (Pruisen) op 15 juli 
1774, overleden in De Rijp op 22 januari 1827, zoon van Barend 
Vredevoort en N.N. Ten tijde van zijn overlijden hadden zij vier 
nog jonge kinderen:
1.  Antje, geboren De Rijp ca. 1812, overleden De Rijp 11 augus-

tus 1832.
2.  Joannes Bernardus, gedoopt (rk) De Rijp 7 september 

1818, overlijdensdatum is niet bekend.
3.  Aaltje, geboren De Rijp ca.1823, overleden De Rijp 15 mei 

1832.
4.  Guurtje, geboren De Rijp ca. 1826, overleden Rotterdam 8 

februari 1905.
Nibbering senior sterft in het gasthuis 
te Alkmaar (woonadres De Laat, A 414) 
op 28 mei 1872.

Jan Nibbering junior

Jan (Joannes) Nibbering wordt gedoopt 
(rk) in De Rijp op 27 september 1829 en 
is overleden in Haarlem op 30 mei 1901. 
Hij trouwt de eerste keer in De Rijp op 
28 mei 1854 met Lucia Hoek, geboren in 
De Rijp op 6 februari 1823, overleden in 
Alkmaar op 26 juli 1866, dochter van 
Simon Hoek en Maartje Ridder, eerder 
getrouwd met N.N. met wie zij een jong 
overleden zoon Hendrik heeft, die 

geboren is in De Rijp op 21 maart 1846 en overleden in De Rijp 
op 9 april 1846. Jan trouwt de tweede keer in Alkmaar op 27 
januari 1867 met Alida Slikker, geboren in Bergen (NH) op 8 
augustus 1819 en overleden in Alkmaar op 2 april 1883. Zij is 
een dochter van Arie Slikker en Maartje Venniker. Zij is eerder 
getrouwd in Alkmaar op 10 mei 1846 met Johannes Weijmer, 
geboren in Alkmaar ca. 1820 en overleden aldaar (Buitenba-
nen 23) op 3 november 1861, als zoon van George Weijmer en 

Als Jan Nibbering op 17 september 1829 in De Rijp (NH) ter wereld komt en een dag later als onecht kind 
wordt gedoopt, is dat het begin van een bewogen leven. Voordat Jan de leeftijd van vijftien jaar bereikt, 
overlijden zowel zijn moeder als zijn stiefmoeder. Jan trouwt drie keer en overleeft alle drie zijn partners, 
evenals zeven kinderen.

JORIS JAN DE VRIESPORTRET

1. Overlijdensakte van Jesijntje Koster.
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Geertruijda Kepelaar. Uit dat huwelijk is een jong overleden 
zoon Pieter Weijmer geboren in Alkmaar ca. januari 1852 en 
overleden aldaar op 4 maart 1852. Hij trouwt de derde keer in 
Alkmaar op 14 oktober 1883 met Aagje Zuurbier, die is gebo-
ren in Bergen (NH) op 20 oktober 1850 en overleden in Haar-
lem (Oranjeboomstraat no. 13) op 18 juli 1895. Zij is een doch-
ter van Johannes Zuurbier en Neeltje Mulder.
De kinderen uit het eerste huwelijk zijn:
1.  Sientje, geboren Alkmaar 19 oktober 1855, overleden 

 Alkmaar 19 september 1873.
2.  Hendrik, geboren Zijpe (NH) 1 oktober 1857, overleden 

 Alkmaar 4 december 1857.
3.  Simon, geboren Alkmaar 6 juni 1858, overleden Alkmaar 15 

juni 1890.
4.  Jan, geboren Alkmaar 24 augustus 1863, overleden Haar-

lem 28 november 1947.
De kinderen uit het derde huwelijk zijn:
1.  Simon, geboren Haarlem 15 mei 1884, overleden Haarlem 

25 mei 1884.
2.  Lucia Josina, geboren Haarlem 3 juli 1885, overleden Haar-

lem 17 juli 1885.
3.  Johannes, geboren Haarlem 2 oktober 1886, overleden 

Haarlem 16 oktober 1886.
4.  Lucia Alida Gesina, geboren Haarlem 9 januari 1888, overle-

den Haarlem 2 mei 1954.
5.  Leentje, geboren Haarlem 15 maart 1889, overleden Haar-

lem 27 juli 1889.
6.  Simon, geboren Haarlem 17 september 1890, overleden 

Alkmaar 19 november 1958.
7.  Agnes, geboren Haarlem 27 januari 1892, overleden Alk-

maar 3 januari 1966, dienstbode, trouwt Alkmaar 6 juli 1922 
met haar volle neef Joannes (Jan) Jacobus de Vries, geboren 
Alkmaar 24 juni 1878, overleden Alkmaar 24 september 
1959, drogist, zoon van Albert (Bert) de Vries, stalknecht, en 
Antje Zuurbier. Jan trouwde eerder Alkmaar 10 augustus 
1904 met Elisabeth (Bets) Franciska van Latum, geboren 
Alkmaar 4 oktober 1882, overleden Alkmaar 21 augustus 

1919, dochter van Everardus van Latum en Agatha Knuist. 
Over deze Agnes meer in een volgend artikel.

Aagje Zuurbier kreeg vijf kinderen uit haar huwelijk, dat in 
Bergen (NH) op 7 februari 1875 is gesloten met Sijmen Kieft, 
geboren in  De Schermer op 5 mei 1849 en overleden in Alk-
maar op 13 december 1882 Hij is schildersknecht en zoon van 
Pieter Kieft en Lijsbeth Kriek. 
De vijf kinderen zijn:
1.  Pieter, geboren Bergen 29 december 1875, overleden Ber-

gen 17 januari 1876.
2.  Elisabeth Helena, geboren Bergen 13 augustus 1877, over-

leden Ridgefield, Fairfield, Connecticut, United States 12 
maart 1939.

3.  Jan, geboren Bergen 8 juni 1879, overleden Bergen 28 juni 
1879.

4.  Helena, geboren Bergen 21 juni 1880, overleden Bergen 31 
augustus 1880.

5.  Pieter, geboren Bergen 18 oktober 1881, overleden Bergen 
29 september 1882.

In de akten waarin het leven van Jan junior is opgetekend 
komt hij met verschillende beroepen voor zoals schipper, 
werkman, koopman, landbouwer en arbeider en laatstelijk bij 
een arrestatie wegens landloperij als aardwerker.4 Zijn arres-
tatie leidt tot een veroordeling door het Gerechtshof in 
‘s-Gravenhage.5 Na het uitspreken van het vonnis vindt op 11 
september 1897 zijn opname plaats in het detentiecentrum in 
Veenhuizen (Dr). Op de signalementkaart6 zijn twee foto’s van 
Jan opgenomen: een voor- en een zijaanzicht en de afdrukken 
van de vingers van zijn rechterhand.

Signalementkaarten

Voor de verzorging van wezen en vondelingen kocht de Maat-
schappij van Weldadigheid in 1822 en 1823 in de gemeente 
Norg voor zesenzestig duizen gulden de buurtschap Veenhui-

3. Signalementkaart van Jan Nibbering.

2. Portret van Agnes Nibbering, 
vlak na haar verhuizing naar 
Alkmaar in 1915.

4. Bericht over de dood van Simon Nibbering in de 
Heldersche- en Nieuwdieper Courant.
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zen, met zo’n vijfentwintighonderd hectare land. Er werd een 
contract met de regering afgesloten voor de plaatsing van 
vier duizen wezen en vondelingen, vijfhonderd huisgezinnen 
en vijftienhonderd bedelaars. In Veenhuizen werden drie gro-
te gestichten gebouwd. Er was veel weerstand in het hele 
land tegen de opzending van kinderen naar de koloniën en het 
lukte daarom niet om vierduizend wezen naar Veenhuizen te 
krijgen. Een van de gestichten te Veenhuizen werd daarom na 
voltooiing als bedelaarsgesticht in gebruik genomen.
In 1859 dreigde de Maatschappij failliet te gaan en daarom 
werden Ommerschans en Veenhuizen door de staat overge-
nomen. Vanaf dat moment werden de koloniën rijkswerkin-
stellingen. De bewoners bestonden uit verpleegden, bede-
laars en landlopers, die niet veroordeeld waren voor een 
misdrijf, en gevangenen. Daarnaast woonden er kinderen van 
veroordeelden en tot 1863 ook nog wezen. In 1889 werd de 
Ommerschans gesloten. De verpleegden werden overge-
bracht naar Veenhuizen. Op 1 januari 1875 werden de gestich-
ten geplaatst onder het Ministerie van Justitie. Twee van de 
gestichten in Veenhuizen zijn tegenwoordig nog steeds 
gevangenis, ze heten nu ‘Norgerhaven’ en ‘Esserheem’.
In de periode 1896-1901 zijn ruim vijfduizend signalement-
kaarten gemaakt van de bedelaars in Veenhuizen. De kaarten 
bestaan uit twee foto’s en identificatie op basis van lichaam-
smetingen, die bedacht was door de Fransman Alphonse 
 Bertillon. Signalementkaart no. 3956 beschrijft Jan Nibbering 
junior.

Een zoon verloren door verdrinking

In de nacht van zondag 15 juni 1890 overlijdt Jans zoon Simon 
door verdrinking in de Oude gracht, Wijk D in Alkmaar. De Hel-
dersche- en Nieuwdieper Courant van 22 juni 1890 meldt dat 
Simon tijdens het pompen van zijn boot overboord was geval-
len. Zijn vrouw die direct te hulp schoot, kon hem niet meer 
redden. Buren hebben hem uit het water gehaald en op het 
droge gelegd. De poging van politieagent Adolph Steinmeier 
en later van de te hulp geroepen dokter Broers bleven vruch-
teloos. De eerdere lotgevallen van deze Simon, die minderja-
rig is bij het overlijden van zijn moeder, konden niet worden 
achterhaald. Hij was getrouwd met Grietje Brandhoff. Ten tijde 
van zijn overlijden hadden zij twee nog jonge kinderen en was 
zijn vrouw vier4 maanden zwanger:
1.  Jan, geboren Alkmaar 1884, overleden Alkmaar 11 novem-

ber 1901.
2.  Lucia Gesina, geboren Alkmaar 3 februari 1883, overlij-

densdatum is niet bekend.

Laatste jaren van Jan junior

Na het uitzitten van zijn straf vestigt Jan zich in Haarlem. Op 
30 mei 1901 overlijdt hij daar in het gasthuis. Zijn twee min-
derjarige dochters: Lucia Alida Gesina, geboren op 19 januari 
1888, en Agnes, geboren op 27 januari 1892, gaan na de arres-
tatie van hun vader naar het rooms-katholieke ‘liefdes-

gesticht’ de Voorzienigheid in Steenwijkerwold (Dr). Zij wor-
den op 18 mei 1898 vermeld in het dienstbodenregister van 
Steenwijkerwold, waar ze op 12 mei 1898 aangekomen waren, 
met als laatste woonplaats Oegstgeest (ZH). Op 10 septem-
ber 1901 vertrekken zij uit het weeshuis in Steenwijkerwold 
terug naar hun geboorteplaats Haarlem. Agnes wordt in het 
dienstbodenregister van Haarlem op 13 februari 1913 als huis-
houdster ingeschreven. Op 13 april 1915 verhuist zij naar 
 Alkmaar en treedt daar in dienst bij drogist Joannes (Jan) 
Jacobus de Vries, haar neef, en zijn vrouw Elisabeth (Bets) 
Franciska van Latum. Lucia sterft in 1954, Agnes in 1966.

Verantwoording en dank

De gegevens over Graft en de Rijp, Alkmaar, Bergen en Haar-
lem zijn gevonden in het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) en 
het Noord-Hollands Archief (NHA). Daarnaast is gebruik 
gemaakt van de websites van http://allekolonisten.nl/nl/ , 
https://www.openarch.nl/, https://www.wiewaswie.nl/, htt-
ps://www.stamboomforum.nl/,  https://www.genealogieon-
line.nl/, https://www.archieven.nl/nl/, www.familysearch.
org,  http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
en https://www.erfgoedkloosterleven.nl/ 

Het artikel nalezen op stijl- en taalfouten deden Fons de Vries 
en Agnes Korver-de Vries. De opbouw van de onderliggende 
genealogische database en de niet aflatende steun en samen-
werking hierbij is van Herman Evers.
Tot slot een woord van dank aan de vrijwilligers van het pro-
ject https://velehanden.nl/ die het door hun werkzaamheden 
bij de transcriptie en verwerking van gescande bronnen in het 
project “Familie van je?” mogelijk maakten om toegang te krij-
gen tot de signalementkaart van Jan Nibbering.

Noten
1 Baander (baangast, baandergast, baanderknecht, baanmansknecht), ook: 

baanspinner, lijndraaier, lijnbaansknecht, loopdraaier. Vervaardiger van touwen 
op een lijnbaan van een touwslagerij. Hij wordt bijgestaan door een 
baanmansknecht of lijnbaansknecht. Een hekelaar is een werkman die vlas of 
hennep bewerkt (hekelt).

2 Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs, 123e Régiment d’infanterie 
de ligne, stamboeknummer 3895 en 6576, http://www.memoiredeshommes.
sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e0052a9c9726349b/52a9c974b46d3 
en 40699/e0052b33944dc28e/52b339466a7dd;

 Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Stamboek Nederlandse militairen 
in het leger van Napoleon, Vincennes/Parijs, inventarisnummer 21Yc866 en 
21Yc912;

 GeneaWiki: https://fr.geneawiki.com/index.php/Matricules_Napoléo-
niens_1802-1815/Séries_disponibles.

3 Bij Jacobs inschrijving op 10 maart 1812 in het 123ste Régiment d’infanterie de 
ligne op zijn stamboekkaart no. 3895 aldus vermeld. Bij hun verbintenis op 13 
februari 1779 in Graft staan ze vermeld als Abraham Oost en Dinkie Hendriks 
Holman. Bij het huwelijk van hun zoon Dirk Brederode op 7 juni 1817 in Graft, 
staan ze vermeld als Abram Langedijk Brederode en Dirkje Hollemans.

4 Ook: grondwerker. Aardwerk is het verwerken van aarde of grond. Een 
aardwerker is een arbeider, die grondwerk verricht. Het was zwaar en slecht 
betaald handwerk.

5 Helaas is het vonnis niet meer in te zien. Het archief van het Gerechtshof Den 
Haag is verloren gegaan tijdens het bombardement van het Bezuidenhout op 8 
maart 1945.

6 Alle Kolonisten: Drents Archief, locatie Assen, archief 0137.01, inventarisnum-
mer 339, documentnummer 3362.
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THISSEN 
(Well, Limburg)

Beschrijving:
Schild: golvend doorsneden: a in goud twee rode posthoorns met een 
zilveren koord omwonden en twee afhangende kwasten; b in blauw 
een zilveren schaapskop.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in blauw, gevoerd van goud.
Helmteken: een uitkomende dubbelstaartige zilveren leeuw, met in 
de rechterklauw een blauwe pijl.

Dit wapen is in 2020 in samenwerking met aanvrager ontworpen 
door René Vroomen te Echt ten behoeve van de naamdragende nako-
melingen van Johannes Thissen, geboren te Herkenbosch op 18 
februari 1900, van beroep postkantoorhouder te Well (Limburg), en 
aldaar overleden op 14 april 1984. Hij trouwde te Kerkrade op 19 
december 1924 met Maria Elisabeth Schepers, aldaar geboren op 13 
mei 1902.
De voorouders woonden en leefden als landbouwers generaties lang 
in Gangelt, gelegen net over de grens in Noordrijn-Westfalen, Duits-
land. Zij stammen af van Thys (Matthias) Tissen, gedoopt te Gangelt 
op 1 december 1699, zoon van Bertramus Tissen en Maria NN; 
getrouwd omstreeks 1723 met Judithea Geurten.

Geregistreerd op verzoek van Godfried Hendrikus Maria Joseph 
Thissen, geboren te Well op 5 maart 1940 en wonende te Venray, 
zoon van voornoemde Johannes Thissen en Maria Elisabeth Sche-
pers.

Registratie NRF 2020.321, Amsterdam, 18 september 2020

Motivering:
De posthoorns verwijzen naar het beroep van de vader van de aan-
vrager, postkantoorhouder, en dat van diens schoonvader: postbe-
steller. De schaapskop is een verwijzing naar de familienaam van zijn 
moeder: Schepers. De uitkomende zilveren leeuw in het helmteken 
verwijst naar het wapendier uit het wapen van Herkenbosch (Roerda-
len). Hij heeft een blauwe pijl in zijn rechter klauw die in zilver op een 
blauw veld in het eerste wapen van Bergen staat, het voormalige 
wapen van de heerlijkheid Well, de geboorteplaats van de aanvrager. 
De kleuren goud en rood, blauw en zilver staan tevens voor de kleu-
ren van de Limburgse vlag.

HENDRIKS 
(Zeddam, Gelderland)

Beschrijving:
Schild: gedeeld van zilver en groen, over alles heen van het een in het 
ander: een golvende dwarsbalk, in de bochten vergezeld boven van 
twee, beneden van drie staande blokjes, daarboven het silhouet van 
een vliegende zwaluw en beneden een flexibiliteitsteken in de vorm 
van een liggende acht met pijlpunten die de deellijn raken.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
groen, gevoerd van zilver.
Helmteken: een open vlucht van groen en zilver.

Dit wapen is in 2020 ontworpen door René en Nina Hendriks, oudste 
zoon en kleindochter van de aanvrager, in samenwerking met het 
Nederlands College Heraldiek. Het is bestemd voor de naamdragen-
de nakomelingen van de grootvader van de aanvrager: Joseph 
Charles Mathieu Marie Hendriks, geboren te Weert op 28 mei 1876, 
overleden te Zeddam (Bergh) op 14 november 1944. Hij was stations-
chef en kruidenier aldaar en trouwde te Bergh op 27 februari 1908 
met Anna Maria Claessen, geboren aldaar op 20 maart 1881.
Aanvrager stamt af van Matthias Hendriks, geboren te Pannerden 
circa 1710, overleden aldaar op 11 september 1776; trouwde te Hulhui-
zen op 2 februari 1732 met Geertruidis Roelofs, gedoopt te Huissen 
op 8 november 1712, overleden te Pannerden op 26 januari 1769.
Geregistreerd op verzoek van Eric Arnoldus Marie Hendriks, gebo-
ren te Amsterdam op 28 juli 1947, wonende te Hoofddorp, zoon van 
Vincent Alphons Marie Hendriks en Gerarda Bernarda Maria Smits.
Registratie NRF 2020.328, Amsterdam, 13 november 2020

Motivering:
De kleur groen is gekozen als symbool voor vrijheid/vriendschap. De 
golvende balk met blokjes staat voor een rivier met kribben en ver-
wijst naar de beroepen van de eerste generaties Hendriks die in Pan-
nerden beschreven staan als kribwerkers. Daarbij is het vereiste ‘stu-
rende’ tussen de kribben een verwijzing naar de latere generaties 
Hendriks in het onderwijs en management. Het gestileerde flexibili-
teit symbool (teken voor wendbaarheid in meerdere richtingen) 
staat voor de flexibiliteit van voorgaande generaties Hendriks, om 
bestaan op te bouwen in handel en hotels en is ook een streven voor 
de laatste, en toekomstige generaties Hendriks in de huidige maat-
schappij.
De zwaluw staat symbool voor vrijheid en vertrouwen hebben. Het 
helmteken sluit daarbij aan: een open vlucht, in de gespiegelde kleu-
ren van het schild.

Bij het Nederlands College Heraldiek zijn ingeschreven de familiewapens van:
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Nederlands
College

Heraldiek

VAN DALEN
(Huissen, Gelderland)

Beschrijving:
Schild: gedeeld: i in blauw een gouden gekanteelde donjontoren met 
een opbouw met spitsdak, verlicht van zwart; ii in goud twee zwarte 
tandraderen die in elkaar grijpen, paalsgewijs geplaatst.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in blauw, gevoerd van goud.
Helmteken: een uitkomende zilveren zwaan met opgeheven vleugels 
en rode snavel.

Dit wapen is in 2020 in samenwerking met de aanvrager ontworpen 
door Willem van Zon te Utrecht en bestemd voor aanvrager en zijn 
naamdragende nakomelingen. Aanvrager stamt af van Joannes Huber-
tus Daelen, geboren te Straelen (Duitsland, indertijd Gelders) op 6 sep-
tember 1714, zoon van Petrus Daelen en Agnetis Sijberts, en overleden 
vóór 1756. Hij was beroepsmilitair gelegerd in Nijmegen en trouwde 
aldaar op 16 oktober 1743 met Derkje van Steegen uit Elst. Hun zoon 
Joannes van Daelen werd gedoopt te Eimeren-Elst op 27 februari 1750 
en nadat zijn moeder hertrouwde op 3 februari 1756, groeide hij op in 
Huissen, alwaar alle latere generaties gewoond hebben.
Geregistreerd op verzoek van Cornelis Jozeph Antonius Maria van 
Dalen, geboren te Huissen (Gelderland) op 31 juli 1945, wonende te 
Bemmel (gem. Lingewaard), zoon van Wilhelmus Paulus Jozeph van 
Dalen en Johanna Maria Huisman.
Registratie NRF 2020.329, Amsterdam, 13 november 2020

Motivering:
Vele generaties van de familie Van Dalen waren tuinders te Heussen 
(nu Huissen) in Gelderland. Huissen maakte deel uit van het Over-
kwartier Nijmegen, dat viel onder het hertogdom Gelre. Hiernaar 
wordt verwezen door het schild in de kleuren van Gelderland (blauw-
goud) waarin de eertijds karakteristieke toren van Huissen is 
geplaatst terwijl de zwaan uit het stadswapen uitkomt als helmte-
ken. De toren is een middeleeuwse donjon (rond en gekanteeld) met 
bovenop een kleiner (wacht)torentje met puntdak. Dit is naar een his-
torische tekening van Huessen.
De tandraderen in het linker deel zijn een verwijzing naar de persoon-
lijke achtergrond van de aanvrager: zijn beroep is werktuigbouwkun-
dige en hij heeft daarbij jarenlang meerdere bestuursfuncties 
bekleed in zijn gemeente. De twee in elkaar grijpende raderen staan 
daarvoor symbool. In 2005 is hij onderscheiden als Ridder in de orde 
van Oranje Nassau.

VAN KOOIJ
(’sGravenhage, ZuidHolland)

Beschrijving:
Schild: in blauw een uitgeschulpt versmald zilveren schuinkruis, ver-
gezeld boven van een ronde gouden ketting en rechts, links en bene-
den van een gouden zwemmende eend.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
blauw, gevoerd van zilver.
Helmteken: een gouden ster voor een blauwe vlucht met de slagpen-
nen afwisselend blauw en zilver.
Devies: SIBIMET FIDELIS, ALIIS AUXILIUM (Trouwe mensen helpen 
elkaar).

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvrager samen met Wil-
lem van Zon te Utrecht, ten behoeve van de naamdragende nakome-
lingen van Cornelis Rijk van Kooij, vader van de aanvrager.
De oudst beschreven voorouders zijn Aert Rijkz van Kooij, zoon van 
Rijk Wouters, geboren in Nederlangbroek (Utrecht) circa 1665 en 
overleden te Leersum 13 januari 1748; getrouwd te Leersum op 29 
mei 1700 met Neeltje Dirksen van Welijs, geboren te Darthuizen circa 
1676.

Geregistreerd op verzoek van Peter Jacob van Kooij, geboren te 
’s-Gravenhage op 31 augustus 1966, wonende aldaar, zoon van Corne-
lis Rijk van Kooij en Suzanna Ketting.

Registratie NRF 2020.330, Amsterdam, 27 november 2020

Motivering:
De eenden in het schild verwijzen naar de betekenis van de familie-
naam die verband houdt met een eendenkooi. Het uitgeschulpte 
schuinkruis symboliseert het vangen van de eenden op het water. De 
ketting bovenin verwijst sprekend naar de maternale familie Ketting 
en staat hier ook symbool voor het verband en onderlinge steun van 
mensen, zoals verwoord in het devies, dat betekent vertaald: 
Getrouw aan zichzelf – De medemens tot steun. De ster in het helm-
teken is ontleend aan het historische wapen van die familie Ketting. 
Dat wapen heeft ook de veldkleuren blauw en zilver die hier als 
hoofdkleuren zijn overgenomen, tevens het meest passend voor de 
verbeelding van een eendenkooi.
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KRAAK 
(Barendrecht, ZuidHolland)

Beschrijving:
Schild: in zilver een schuinbalk bestaande uit drie rijen aanstotende 
blauwe ruiten, aan weerszijden vergezeld van een zwart spoorrad.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
blauw, gevoerd van zilver.
Helmteken: een vlucht van zilver en blauw, rechts beladen met een 
groen gelijkarmig kruis en links met een zilveren penning.

Dit wapen is in 2020 door Henk ’t Jong ontworpen ten behoeve van de 
aanvrager Arie Aalzen Kraak en zijn naamdragende nakomelingen.
Aanvrager stamt af van Arij (Adriaen) Willemsz Craeck (Kraak), uit 
Charlois, getrouwd te Heinenoord op 27 oktober 1641 met Anneke 
Jans Bellaert, alwaar ook hun kinderen werden gedoopt. Hun zoon 
Cornelis Ariensz Kraak trouwde te Oud-Beijerland op 18 mei 1672 
met Neeltje Jochems Hoek. Vanaf die tijd tot in de negentiende eeuw 
leefden meerdere generaties in Oud-Beijerland.

Geregistreerd op verzoek van Arie Aalzen Kraak, geboren te Barend-
recht op 28 augustus 1952 en wonende aldaar, zoon van Nicolaas Cor-
nelis Kraak en Jeltje van der Lei.

Registratie NRF 2020.336, Amsterdam, 11 december 2020

Motivering:
De kleuren en de ruiten herinneren aan het wapen van Oud-Beijer-
land, waar de familie lang woonde en de spoorraderen aan dat van 
Heinenoord, de bakermat van de familie. De vlucht staat voor de ont-
wikkeling van de generaties van boeren naar moderne beroepen, die 
vooral met geldbeheer te maken hadden waar de penning ook naar 
verwijst. Het groene kruis herinnert aan de langdurige verbintenis 
met het Groene Kruis van Arie Kraak (1896-1988) die daarvoor gerid-
derd werd.

DE BRUIN 
(Utrecht)

Beschrijving:
Schild: zwaluwstaartig gedeeld in drieën: i rood; ii in zilver een zwarte 
timmermanshamer; iii groen.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een uitkomende zilveren pauw.

Dit wapen is in 2016 ontworpen door Trudie Demoed te Zutphen in 
samenwerking met de aanvrager Renger Evert de Bruin en bestemd 
voor hem en zijn naamdragende nakomelingen.
Zijn oudst bekende voorvader Reijer Henricksen, geboren circa 1645 
en overleden na 1700, is verschillende malen getrouwd in Elspeet en 
zijn nakomelingen waren generaties lang aldaar woonachtig. Uit zijn 
derde huwelijk op 5 november 1681 met Hannesien Wichmans, werd 
Wichman Reijersen geboren en op 27 februari 1684 gedoopt. Deze 
trouwde op 12 april 1712 met Rijkjen Simons en de kinderen van hun 
zoon Jan Wichmans (de Bruin) kregen bij de invoering van de Burger-
lijke Stand in 1811 de familienaam De Bruin.

Geregistreerd op verzoek van Renger Evert de Bruin, geboren te 
Utrecht op 1 januari 1956 en wonende aldaar, zoon van Maarten de 
Bruin en Anna Johanna Pleune.

Registratie NRF 2020.337, Amsterdam, 11 december 2020

Motivering:
Het wapen is in 2016 ontworpen door Trudie Demoed in het kader van 
de aanvulling van het wapenbord voor het regentencollege van de 
Fundatie van Renswoude.
De kleuren rood en zilver verwijzen naar het Utrechtse wapen omdat 
de familie sinds het midden van de negentiende eeuw in Utrecht 
woont en het groen representeert de Veluwe, omdat de familie daar 
voordien woonde.
Als scheiding tussen de delen is gekozen voor een zwaluwstaart met 
in het middelste deel een zwarte timmermanshamer: De voorouders 
waren generaties lang zelfstandig timmerman-aannemer. Tot de ver-
huizing naar Utrecht waren de voorouders woonachtig in het dorp 
Elspeet, toen gemeente Ermelo. De uitkomende zilveren pauw op het 
helmteken is ontleend aan het gemeentewapen van Ermelo. De dek-
kleden zijn rood en wit, de Utrechtse kleuren.
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DE VRIES SCHULTINK
(Wassenaar, ZuidHolland)

Beschrijving:
Schild: in blauw een golvende gouden dwarsbalk, vergezeld boven 
van een zilveren narwal en beneden van een liggende zilveren ganz-
enveer.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in blauw, gevoerd van goud.
Helmteken: een uitkomende zilveren eenhoorn, met hoorn, hoeven en 
manen van goud.

Dit wapen is in 2013 ontworpen door Hans Nagtegaal te Delft in 
samenwerking met, en ten behoeve van aanvrager Johan de Vries 
Schultink en diens naamdragende nakomelingen.
Zijn oudst beschreven voorouders zijn Cornelis Jansen Schultink, 
geboren te Zwolle, overleden vóór 1637, zoon van Johan (Jan) Schul-
tingk Hardenbergius en Hendrikje NN. Cornelis trouwde (1) te Zwolle 
op 15 april 1604 met Hendrikje Hendriksen, en is als weduwnaar 
aldaar op 9 maart 1630 getrouwd (2) met Luchien Gerrits.
Naamswijziging, Schultink met toevoeging De Vries, bij Koninklijk 
besluit no. 97.001901 de dato 22 april 1997.

Geregistreerd op verzoek van Johan de Vries Schultink, geboren te 
Rhoon op 4 september 1954 en wonende in Wassenaar, zoon van 
Lubertus Johannes Schultink en Bastiaantje Anna Catharina de Vries.

Registratie NRF 2020.340, Amsterdam, 11 december 2020

Motivering:
De familie (De Vries) Schultink komt oorspronkelijk uit Overijssel. 
Het schild is het Schild van de provincie Overijssel waarbij de kleuren 
goud en blauw verwisseld zijn. De ganzenveer verwijst naar de oudst 
bekende stamvader Johannes Schultingk Hardenbergius, die onder-
wijzer was op de Latijnse School in Zwolle. Van zijn hand zijn een vier-
tal rekesten, gericht aan het stadsbestuur van Zwolle, bewaard 
gebleven.
De narwal is een verwijzing naar het beroep van de wapenstichter: 
apotheker. In oude middeleeuwse apotheken was dikwijls een nar-
waltand aanwezig. In de middeleeuwen geloofde men dat dit de 
hoorn van een eenhoorn was en er werden allerlei magische eigen-
schappen aan toegekend. Pas laat zestiende, begin zeventiende 
eeuw werd duidelijk dat de eenhoorn niet bestond en dit de tand van 
een narwal was.

RETSIN
(Oostrozebeke, WestVlaanderen, België)

Beschrijving:
Schild: in zilver een zwarte lelie van bijzondere vorm; verticaal en 
horizontaal bestaand uit drie los van elkaar staande decoratieve 
leliedelen die elkaar in het midden haaks kruisen in de vorm van een 
traliewerk.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
zwart, gevoerd van zilver.
Helmteken: een zilveren open vlucht beladen met een versmalde 
zwarte dwarsbalk.
Devies: PER DEUM ATQUE SOLEM (Door God en de zon).

Dit wapen is in 1971 ontworpen door de aanvrager en bestemd voor 
de naamdragende nakomelingen van Joannes Retsin, zoon van Baldu-
winus Retsin en Catharina NN. Hij trouwde te Oostrozebeke in 1647 
met Margaretha van Welle en hun zoon met nakomelingen tot heden 
is Dominicus Melchior Retsin, gedoopt aldaar op 15 november 1652, 
overleden te Ingelmunster op 29 december 1719, getrouwd circa 1683 
met Judoca Vervaecke, gedoopt te Oostrozebeke op 15 november 
1646 en overleden aldaar op 26 september 1701. Aanvrager stamt af 
van genoemden.

Geregistreerd op verzoek van Felix Albert Eric Retsin, geboren te 
Brugge op 21 november 1948, wonende aldaar, zoon van Albert Felix 
Retsin en Jacqueline Juliana Calmeyn.

Registratie NRF 2020.351, Amsterdam, 18 december 2020

Motivering:
De kleuren zilver en zwart zijn de kleuren van het Roeselare 
stadswapen, de woonplaats van Balduwinus Retsin. Het 
zwart op wit staat ook voor: ondubbelzinnig, duidelijk, 
compromisloos.
De lelie is oorspronkelijk ontworpen als een ‘heraldische denkoefe-
ning’ m.b.t. de onderzochte familiegeschiedenis. Het ontstaan van 
het patroniem Retsin in het Frans Vlaamse taalgebied (Picardië; 
Artesië) leverde de ontwerper de inspiratie tot een archaïsche laat-
gotische lelievorm welke als ‘fleur de lys extraordinaire’ geken-
schetst kan worden.
Het helmteken: een vlucht zwanenvleugels verwijst naar Brugge, de 
woonplaats van de aanvrager. De versmalde zwarte balk refereert 
naar de toponymische herkomst van de naam Rets(ch)ien//Raetsin 
etc welke afkomstig is uit de Germaans/Slavische en Germaans/
Romaanse grensgebieden met als betekenis ‘sterkte; burchtheuvel’.
De wapenspreuk “Per Deum atque solem” (Door God en de Zon) 
benadrukt onafhankelijkheid - die geen rekenschap moet afleggen.
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I. Arend Oosterbroek, geb. Hattem 24 januari 1869, meubel-
maker, timmerman, beambte, colporteur of besteller voor de 
firma “Sanitas” te ‘s-Gravenhage¸ overl. Delft 6 juni 1904, zn.v. 
Kornelis Oosterbroek, postbode te Hattem en Arendjen Breu-
nis, katoenweefster. 
Tr. ‘s-Gravenhage 9 december 1896 Carolina Susanna (Lien) 
Middelraad, geb. ‘s-Gravenhage 16 augustus 1868, wasvrouw, 
baker, kraamverzorgster, overl. Dalfsen 18 november 1944, 
begr. ald., dr. v. Pieter Middelraad, letterzetter, verzekerings-

1. Arend Oosterbroek. Foto uit familiebezit, fotograaf onbekend, datum 
ca. 1892.

agent, handelsagent, en Carolina Susanna (Lien) Bodegraven, 
naaister, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis (Kees) Oosterbroek, geb. ‘s-Gravenhage 11 decem-

ber 1897, huis- en decoratieschilder, overl. ‘s-Gravenhage 
20 mei 1973.

 Tr. ‘s-Gravenhage 26 juli 1922 Cornelia (Cor) Alkema, geb. 
‘s-Gravenhage 25 februrari1898, winkelbediende (1922), 
overl. ‘s-Gravenhage 25 augustus 1967, dr.v. Tjomme 

Arend Oosterbroek en  
Carolina Susanna Middelraad

AAT OOSTERBROEKPORTRET

2. Carolina Susanna (Lien) Middelraad. Bron: Het Utrechts Archief, 
archief van het Leger des Heils. Fotograaf: L.M. Delboy, Gortstraat Den 
Haag, gemaakt omstreeks 1892.
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Als vierde van de negen kinderen uit een Haags midden-
standsgezin, trad zij (samen met haar oudste zuster) in 1891 
toe bij de oprichting van het korps Den Haag. Zij volgde daar 
de officiersopleiding, werd al snel benoemd tot luitenant en 
kreeg achtereenvolgens de standplaatsen Schiedam, Brielle 
en Vlissingen. In april 1892 werd zij overgeplaatst naar Assen, 
waar zij in augustus ontslag nam om gezondheidsredenen. Zij 
bleef tot september 1894 in Assen wonen en kwam toen weer 
naar Den Haag.
Arend en Lien hebben elkaar waarschijnlijk in het LdH leren 
kennen en stichtten daar hun gezin. Arend was veel op pad als 
colporteur van de firma “Sanitas”. Tijdens zijn werk werd in 
Delft zijn aandacht getrokken door een bedrijf aan de Hooi-
gracht, waar machinaal latten werden gezaagd. Dat werd hem 
noodlottig: een van de latten schoot uit de machine en trof 
hem recht voor de borst. Hij was op slag dood.

Moeder Lien bleef achter met drie jonge kinderen en één op 
komst. Ze trachtte de kost te verdienen, eerst als wasvrouw, 
later als baker en – nadat ze daarvoor had gestudeerd – als 
kraamverzorgster. De oudste twee jongens werden geplaatst 
in het weeshuis van de Vereeniging van Weesvader1 in Maars-
sen. In 1908 vonden mijn vader Arend en zijn zusje Lien daar 
ook onderdak. Het weeshuis werd in 1912 verplaatst naar 
 Dieren. Rond Kerstmis 1915 haalde moeder Lien haar kinderen 
weer naar huis, waarschijnlijk vanwege de oorlogsomstandig-
heden. De drie jongens hadden allen een baan(tje) en droegen 
zo bij aan het gezinsinkomen.
In de jaren 1940 woonde zij in een woninkje in de Molenaar-
straat in Den Haag dat zij in 1943 moest verlaten om plaats te 
maken voor economisch gebondenen die hun huis waren kwijt 
geraakt door de ontruiming van Scheveningen en een groot 
deel van Den Haag voor de bouw van de Atlantikwall door de 
Duitse bezetter. Zij kwam te wonen op kasteel Rechteren bij 
Dalfsen, waar zij in de laatste oorlogswinter, ver van haar 
familie, overleed.

Noot
1 Ik houd mij aanbevolen voor informatie over deze vereniging.

 Alkema, broodbakker en Henriette Elisabeth Heemskerk.
2. Pieter (Piet) Oosterbroek, geb. ‘s-Gravenhage 22 juli 1899, 

smid, metaalbewerker, instrumentmaker, chef N.V. Ned. 
Instr.fabr. “Waldorp”, overl./begr. ‘s-Gravenhage 4/9 
augustus 1947. 

 Tr. ‘s-Gravenhage 15 juli 1925 Aleida (Leida) Zweerink, geb. 
Apeldoorn 7 april 1900, overl. ald. 16 augustus 1989, dr.v. 
Elbartus Zweerink, kleermaker en Dirkje Hendrika Midde-
link. 

3. Arend Oosterbroek, geb. ‘s-Gravenhage 22 april 1902, 
metaaldraaier, overl./begr. ald. (Loosduinen) 2/6 juni1983, 
18:00 u., begr. Loosduinen 06061983 (mijn vader).

 Otr./tr. ‘s-Gravenhage 29 mei/12 juni1929 Elizabeth Hen-
drika (Betje, Bets) van Diejen, geb. Leerdam 6 december 
1902, naaister, overl. ‘s-Gravenhage 23 juli 1980, begr. 
Loosduinen 28 juli 1980, dr. van Johannis (Hannes) van Die-
jen, los arbeider, los werkman, en Goudina (Dien) Horst-
man, dienstbode. 

4. Carolina Susanna (Lien) Oosterbroek, posthuum geb. 
‘s-Gravenhage 27 augustus 1904, dienstbode (1919), overl. 
‘s-Gravenhage 16 augustus 1990, gecr. Rijswijk (ZH) 21 
augustus 1990. 

 Tr. ‘s-Gravenhage 21 september 1928 Jan Cornelis (Jo) van 
der Leeden, geb. ‘s-Gravenhage 24 november 1900, direc-
teur clichéfabriek, overl. ‘s-Gravenhage 15 februari 1979, 
zn. van Jan Cornelis van der Leeden, straatmaker (1888, 
1900), gemeenteopzichter te ‘s-Gravenhage (1928), en 
Neeltje Langeraar.

Mijn grootvader Arend was de negende van de 15 kinderen 
van de Hattemse postbode Kornelis Oosterbroek en diens 
huisvrouw Arendjen Breunis. Hij was timmerman en meubel-
maker en verklaarde van zichzelf dat hij een groot zondaar 
was die stevig dronk en vloekte. Maar dat veranderde nadat 
op 30 december 1887 in Hattem een korps van het Leger des 
Heils (LdH) was opgericht. Na Amsterdam (5 mei 1887), Haar-
lem, Amsterdam II en Nunspeet was dit het vijfde korps. 
Arend werd gegrepen door de boodschap van het LdH, 
bekeerde zich en werd zo een van de pioniers van deze uit 
Engeland overgewaaide beweging. Hij was een gedreven 
heilssoldaat, verhuisde na een jaar naar Hellendoorn/Nijver-
dal, werd daar sergeant-majoor en kreeg in 1892 in Delft en 
Rotterdam de  officiersopleiding. Als cadet ging hij naar 
 Zutphen, als luitenant naar Groningen, Almelo en Den Haag. 
Hij wordt afgeschilderd als een vurig prediker en een ijverig 
colporteur met het blad De Heilssoldaat, later De Oorlogs-
kreet (nog later De Strijdkreet). Maar in 1893 werd hij ontsla-
gen als officier wegens oneerlijke handelingen. Wat we ons 
daarbij moeten voorstellen is nooit duidelijk geworden. Hier-
na verhuisde hij naar Amsterdam en een jaar later naar Den 
Haag.
Ook Lien kan gerekend worden tot de pioniers van het LdH. 
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Emden

Waar kwam de naam vandaan? Die hulde zich aanvankelijk in 
duisternis. Ik googelde tegen de klippen op, maar kon op het 
internet geen enkele Hompolitski (-zky, etc.) terugvinden. In 
die fase werd ik getipt door een taalkundig onderlegde vrien-
din: de naam zal op een of andere manier zijn afgeleid van de 
Tsjechische stad – een eind ten zuidoosten van Praag – met 
de naam Humpolec (spreek uit: Hoempolets). De vorm hum-
polecký (spreek uit: hoempoletski, klemtoon op de eerste 
 lettergreep) is het bijvoeglijk naamwoord, maar dat duidt dan 
weer niet speciaal ‘een persoon uit Humpolec’ aan. Dat is 
veeleer een Humpolčan. Die stad, Humpolec (Humpoletz, tij-
dens de Tweede Wereldoorlog: Gumpolds), ligt in de regio 
[“kraj”] Vysočina.

Pas in latere instantie werd duidelijk dat ik niet op Hompolit-
ski had moeten zoeken, maar op Humpolitzky (en dan ook 
weer varianten daarop). Onder die naam viel er wel degelijk 
het nodige te vinden, ook genealogisch.
Stug doorzoekend bleek uiteindelijk, dat zowel de oude als de 
hedendaagse versie van de familienaam Humpoletzky luidt. Ik 
heb mij in dit verhaal echter beperkt tot Anna Maria Hompo-
litski in Groningen en tot het gezin waartoe zij behoorde in 
Emden (Oost-Friesland). Die herkomst bleek uit haar huwe-
lijksinschrijving. Dat was een meevaller, want in het in druk 
verschenen burgerboek van die stad stond een voetnoot met 
informatie over haar ouders. Nu was haar vader chirurgijn en 
die waren vaak ambulant, zeker als ze een functie in een leger 

PETRONELLA J.C. ELEMA

Een Groningse vrouw  
met een Boheemse naam:
Anna Maria Hompolitski  

(16701728)
Tijdens onderzoek in de Groninger archieven noteerde ik enkele malen vermeldingen van 
de exotisch klinkende Anna Maria Hompolitski, zonder daar een duidelijke bedoeling mee 
te hebben. En toen ik enige tijd later ergens de naam Montpelitskij las, heb ik – je weet 
maar nooit – gecontroleerd of dat misschien dezelfde persoon betrof. En dat bleek inder-
daad het geval te zijn! Overigens waren er meer varianten in omloop: ook Poletskij kwam 
voor...

PORTRET

1. Kaartje van de regio Vysočina met de locatie van de stad Humpolec. 
Bron: www.topograf.cz.
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hadden. In Emden was hij echter duurzaam gevestigd: hij werd 
er in 1675 burger en trouwde in 1676. Overigens zal hij daar wel 
aangesteld zijn geweest in het garnizoen ter plaatse, want 
onder de vrij gevestigde dan wel benoemde chirurgijns kwam 
hij niet voor.
Zijn vrouw kwam uit Jemgum (een dorp in de omgeving) en 
droeg de Franse naam Pain et Vin [Brood en Wijn]. Daarmee 
werd minstens even sterk gerommeld als met de naam van 
haar man: bij de doop van haar dochter Anna Maria in 1679 
lijkt er Peinetfi te staan. Bij die gelegenheid werd de naam van 
de vader opgeschreven als Johan Christiaan Hompolitsky... 
dat was daar en toen de standaardversie. Twee jaar later 
werd de dochter Cornelia gedoopt. Toen heette de moeder 
Painevins... dat komt er dichter bij... maar de bij die gelegen-
heid geregistreerde naam van de vader is op afstand de mooi-
ste vorm van volksetymologie die ik ken: Hauptpolizei!
Het gezin had een hele reeks kinderen, maar de enige die in 
Groningen terechtkwam was Anna Maria. Met één incidentele 
uitzondering: haar zusje Cornelia. Deze trouwde in het Duits / 
Nederlandse garnizoensstadje Leerort respectievelijk Lier-
oord met de chirurgijn Hubert Huberts, een collega van haar 
vader dus. Maar daarna bracht ze haar leven in Oost-Friesland 
door.

Anna Maria Hompolitski

Anna Maria Hompolitski moet begin 1708 in Groningen zijn 
aangekomen. Ze had (ook) in het Duitse Leer gewoond, want 
ze kwam in 1704 (terug) in Emden met attestatie van aldaar, 
en arriveerde in maart 1708 met attestatie uit Emden in Gro-
ningen. In 1714 trouwde ze daar – onder verwijzing naar haar 
geboorteplaats – met Luichjen Jans, die zelf uit Groningen 
kwam (helaas kon ik zijn doop niet thuisbrengen). Zij was toen 
al niet zo jong meer, maar kreeg niettemin toch nog drie 
 kinderen waarvan de twee oudsten in leven zijn gebleven.
Gezien de leeftijd van zijn vrouw ten tijde van haar huwelijk 
kan Luichien [Luitje] best eerder gehuwd zijn geweest. Echter, 
als een man weduwnaar was staat dat niet in het ondertrouw-
boek (als een vrouw weduwe was, dan wel!) Er waren in die 
periode verscheidene naamgenoten in Groningen, en nergens 
vond ik een vermelding die ik met enige mate van zekerheid 
aan hem kon toeschrijven. Hij kan (als Luijtjen Jans in Plui-
mersgank) in maart 1712 lidmaat op belijdenis zijn geworden, 
maar dat kan net zo goed één der naamgenoten zijn geweest.
Het echtpaar woonde gedurende hun gehele huwelijksleven in 
de Rozenstraat, waar zij in het voorjaar van 1725 (als Luigien 
Jans en Anna Maria Hompoliskij e.l.) een kamerwoning met 
een plaatsje erachter, gelegen ten Z. in de Rosenstrate, aan-
kochten. De verkopers waren Trijntien Everts weduwe Rein-
der Geerts en haar meerderjarige zoon Evert Reinders die in 
Westerwijtwerd woonde (een dorp in de provincie). De belen-
dingen of zwetten waren ten N. de straat, ten O. Berent 

Hovenier, ten Z. Claas Jager, ten W. Jan Speulman. Prijs ƒ 205, 
geheel voldaan door Jan Harmens die van de kopers jaarlijks 
ƒ  9 ‘huire in plaats van rente’ zou ontvangen. Voor rente en 
aflossing zou hem elk kwartaal ƒ 7.10.0 worden voldaan. Uit-
eindelijk werd de laatste ƒ 150 betaald door de boekhouder 
van het Diaconieweeshuis op 28 juli 1728, dat is na het overlij-
den van de langstlevende van dit echtpaar, Anna Maria.1

Het is duidelijk dat het noodlot hier ingreep. Zo heb je een 
normaal gezin met een eigen woninkje (met hypotheek belast, 
maar toch) en twee opgroeiende kinderen...en dan gaat eerst 
de man dood, en kort daarna de vrouw. De kinderen bleven 
achter en omdat ze nog lang niet oud genoeg waren om voor 
zichzelf te zorgen kwam de toenmalige Jeugdzorg in actie.
Over de minderjarige zoon van het echtpaar – hier aangeduid 
als Luichjen Jans en Maria Montpelitski! – werden op 25 juni 
1728 aangezworen Lourens Heems als voormond en Jurrien 
Tjaarts als voogd.2 Een week later dienden ze een rekest bij 
het stadsbestuur in (ook hier werd de moeder Anna Maria 
Montpelitskij genoemd) ‘hoe haar pupillen moeder overleden 
zijnde, desselfs suster in het diaconie kinderhuijs is gebraght, 
dat de overleedene moeder heeft naegelaten een camer in de 
Rosenstraat, welcke de voogden van’t kinderhuijs genegen 
sijn te verkopen, versoghte dat tot de vercoop mogte werden 
geauthoriseert’. Dit werd toegestaan door B & R.3 Die ver-
koop werd pas enkele maanden later onder het zegel 
gebracht, en wel op 25 september 1728, inderdaad door de 
voogden van het Diaconie Kinderhuis samen met Lourens 
Heems in qlte. (qualite, dat is, in zijn functie als voormond). 
Kopers waren Cornellis Kuuts [Coutts] en Heiltjen Bruins 
[Brouns], voor ƒ 228; ze hadden geen geld, zodat Harmannus 
van Kruissen het hele bedrag voorschoot tegen vijf procent 
rente.4 Opgegeven werd dat de kamer gepossideerd was 
geweest door wijlen Luigjen Jans en Anna Maria Hompiliski, in 
leven e.l.; hier dus wel weer (ongeveer) de juiste naamsvorm 
van de vrouw.

2. De Groninger Rozenstraat. Bron: de plattegrond van Egbert Haubois, 
1643.
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Vreemd is natuurlijk dat er wel voogden werden gesteld over 
de toen dertienjarige zoon, die niet in het weeshuis werd 
ondergebracht, terwijl zijn elfjarige zusje onder de voogdij 
van de weeshuisvoogden kwam. Zouden die voorstanderen 
de jongen onder hun eigen opzicht hebben gehouden en bij 
een ambacht hebben besteed?
Die voogdijstelling was in elk geval weloverwogen geschied. 
Dat blijkt uit latere rekesten. De eerste daarvan was in juli 
1728 ingediend bij het stadsbestuur door Laurens Heems als 
voormond en Jurrien Tjaarts als voogd over het minderjarige 
zoontje van wijlen Luitjen Jans bij Anna Maria Montpelitskij in 
echte verwekt. Daarin wordt gemeld hoe de ouders van de 
pupil (kort na elkaar overleden) hebben nagelaten twee kinde-
ren: een zoontje waarover de remonstranten zijn aangezwo-
ren als voorstanderen en een meisje dat in’t Blauwe 
 Kinderhuis is gebracht. De boedel is met goedvinden der 
remon stranten behandeld, verkocht en gezuiverd door de 
boekhouder van het gemelde ‘kinderhuijs’; volgens overgeleg-
de rekening van de boekhouder W.E. Smith resteerde er netto 
ƒ 85.6.0. De remonstranten (de voogden dus) eisten van de 
boekhouder voor hun pupil, als een zoon van ouders ‘op de 
wet getrouwt’, op bevel van de heren van de weeskamer een 
dubbel aandeel in deze som. De boekhouder van het weeshuis 
wilde hen niet meer dan de helft geven en daarop verzochten 
de voogden het gemeentebestuur om de toekenning van het 
hogere bedrag. Gehoord het rapport der raadsheeren van het 
Nedergericht bepaalden B & R uiteindelijk dat de zoon voor 
zijn portie zou hebben te genieten ƒ 50, zullende de overige ƒ 
35 komen ten behoeve van het dochtertje.5

Dat klinkt allemaal nogal verwarrend, maar voor insiders is 
het duidelijk: dit is een kwestie van stadswetten. Als in een 
huwelijkscontract of een testament niet anders bepaald was, 
tastte een zoon met twee handen toe in de ouderlijke erfenis 
en een dochter maar met één. In dit geval betekende het, dat 
de zoon tussen de 56 en 57 gulden te wachten had, tegen zijn 
zusje ruim 28. Daar konden Burgemeesteren en Raad niet 
veel tegenin brengen. Aan de andere kant wilden ze klaarblij-
kelijk ook het weeshuis niet bruuskeren – want dat moest uit-
eindelijk van dit geld het meisje grootbrengen. Kortom, de 
zoon kreeg wat minder en de dochter (lees: het weeshuis) een 
paar gulden meer... De ouders waren geen burger geweest, 
dus het kind werd ondergebracht in het weeshuis van de dia-
conie, waar het leven toch altijd nog een graadje harder en 
minder prettig was dan in het burgerweeshuis.

Het lot van de dochter Marieke blijkt uit de weeshuis-admi-
nistratie: zij heeft die instelling nooit verlaten. Toen zij twintig 
jaar later, allang mondig, stierf was zij daar keukenmeid. Ook 
dát was ongewoon, want normaal gesproken verliet een pupil 
(zeker op zijn 25ste en liefst nog eerder) het weeshuis zodra 
gebleken was dat hij [of natuurlijk: zij] de eigen kost kon ver-
dienen. De meesten wilden ook niets liever, want het wees-
huis liet hen niet veel vrijheid. In principe hadden zij voor hun 
vertrek geloofsbelijdenis gedaan, en ze kregen een behoorlij-

ke uitzet mee. (Tenzij ze waren weggelopen... dan trok het 
weeshuis de handen van hen af.) Van dit alles valt bij Marieke 
niets te bespeuren. Was zij misschien zwakbegaafd?

Lampaansteker

Waarom ging de zoon nu niet naar het weeshuis? Pas jaren 
later, in 1731, blijkt dat het stadsbestuur hem indertijd met een 
lampaanstekersplaats had gebeneficeerd. Mogelijk als opvol-
ger van zijn vader en als tegemoetkoming voor de kinderen? 
Hij was toen nog maar een jaar of veertien, en zal het werk wel 
niet zelf verricht hebben. Maar hij had dus wel een eigen inko-
men(tje).
Er waren twaalf ‘anstekers van de stads lanterens’ in de stad, 
die volgens resolutie van 9 maart 1682 (overigens niet in het 
resolutieboek aangetroffen) elk een jaarlijks traktement ad ƒ 
30 genoten.6 Jammer genoeg staan de namen van de betrok-
kenen er in de stadsrekening niet bij. Het zal een part-time 
werkkring zijn geweest (’s morgens en ’s avonds enkele uren?) 
want 30 gulden per jaar was bij lange na niet voldoende voor 
levensonderhoud.
Daarna nam ik eerst een aantal jaren van de stedelijke rekest-
boeken opnieuw door, in de hoop dat het verzoek tot toeken-
ning van deze functie aan vader en/of kind daarin was 
geboekstaafd. Helaas, ik vond dat niet terug. Ik verschoof ver-
volgens mijn activiteiten naar het stedelijke resolutieboek... 
Ook daarin viel niets met betrekking tot zulke aanstellingen te 
vinden. Kortom, ik kon deze speculaties niet bevestigen.

Een laatste rekest van de voogden, van begin 1731, vertelt ons 
hoe het met de pupil is afgelopen: ‘Op de requeste van 
 Laurens Heems en cons[orten] voorstanderen over de min-
derjarige soon van wijlen Luighjen Jans, Jan Luigjes genaamt, 
hoe deselve eenige jaaren geleeden is gebeneficeert geweest 
met een lamp ansteckers plaatse en onlanghs van hier nae 
Embden is gegaan en daar dienst als soldaat genomen, dewijl 
nu gem[elte] plaats wederom an eenen Jan Berents is bege-

3. Lantaarnopsteker. 
Bron: Beeldbank 
Noord-Hollands 
Archief.
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ven, versogte dat Haar Ed. Mog. de acte geslagen op de per-
soon van Jan Berents wederom gelieven in te trecken en de 
pupille te laaten continueren als lampansteecker.’7

B & R difficulteerden in het verzoek. (Dat wil zeggen: zij wezen 
het af.)
Was Jan(nes) toen alweer terug in Groningen en hoopten de 
voogden op nog wat inkomsten voor hem? Of was hij defini-
tief vertrokken? Ik vond hem in elk geval niet als bruidegom in 
de stad terug.
Er kunnen nog nazaten van Anna Maria in leven zijn, want hier-
mee verloor ik Jannes Luigjes uit het oog. Hij vertrok dus 
–  nog minderjarig – naar de herkomstplaats van zijn moeder, 
Emden, en nam daar dienst als soldaat. Ik controleerde nog 
even of hij misschien naar de Oost was gegaan, maar dat lijkt 
niet het geval geweest te zijn.

Genealogie8

I. Johann Christian Hompolitzki, burger Emden 25 juni 1675, 
chirurgijn te Emden, overleden na 1702, trouwt (1) Emden (bur-
gerlijk) 5 mei 1676 Maria Pain et Vin [Peinevin], lidmaat Emden 
(op attestatie van Lehr) 12 augustus 1677, dr. van Johan Pain et 
Vin, ‘Vogt’ te Jemgum, en vermoedelijk Antie Jans Nannings,9 
trouwt (2) Emden (burgerlijk) 9 februari 1701 Anna van den 
Bogart, eerder gehuwd geweest met Hans Radleefs.

Volgens internet-bronnen (Kwartierstaat Mennenga)10 was hij 
geboren op 10 november 1645 als zoon van Christian, Meister 
Chirurgus. Dat is zeker niet onmogelijk, maar ik heb er geen 
bevestiging van kunnen vinden. In Emden staat omstreeks dat 
tijdstip zijn doop niet in het evangelisch-reformierte doop-
boek, maar hij zal dan ook van oorsprong Luthers zijn 
geweest. Hij werd op 29 oktober 1685 gekozen tot diaken der 
evangelisch-lutherse gemeente te Emden. Zijn beide echtge-
notes waren vermoedelijk wel gewoon evangelisch-refor-
miert en alle kinderen werden in die kerk gedoopt.
De Emder gegevens zijn ontleend aan het in 2013 uitgegeven 
burgerboek van Emden,11 aan de Ehe-Protokolle van de stad 
(in het Stadtarchiv) en aan het evangelisch-reformierte doop-
boek ter plaatse (in de Johannes a Lasco-Bibliothek).

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jannes Jannes, gedoopt Emden 27 maart 1677 (zoon van 

Jannes Christiaens en Maria Peynevin; boven de vaders-
naam staat nog een keer Christiaens geschreven).

2.  Anna Maria Hompolitski, gedoopt Emden 4 februari 1679, 
volgt II.

3.  Geeske Hompolitscki, gedoopt Emden 18 april 1681.
4.  Cornelia Hompolitzki, gedoopt Emden 13 juni 1682, overle-

den Greetsiel 15 september, begraven aldaar 23 septem-
ber 1761, trouwt Lieroord [Leerort] 29 april 1703 Hubert 
Huberts [Huibert Huiberts], gedoopt Lieroord 5 april 1674, 
bij zijn huwelijk van Greetsiel, chirurg, barbier, te Greet-
siel, lidmaat 23 december 1703, “Kopfschatzung” 1719 
onder het kopje “Tapper und Krüger” (ist auch ein Balbie-

4. De inschrijving van Johann Christian Homplitzki in het burgerboek van 
Emden, 1675.

5. De huwelijksinschrijving van het tweede huwelijk te Emden, 1701, in het 
Ehe-Protokoll.
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rer, mit Frau und 1 Magd), overleden Greetsiel 17 april, 
begraven aldaar 27 april 1729, zoon van Frederich Huy-
berts, canonier, en Trintje Wempes.12

Uit dit huwelijk:
a.  Frerik Huiberts [Walhuis], gedoopt Greetsiel 24 maart 

1704, ondertrouwt Greetsiel 10/17/24 maart 1726, 
trouwt Delfzijl 27 maart 1726 Telina Rotenbagh, lid-
maat Delfzijl 21 april 1734, dr. van Sivert Rotenbagh, 
goudsmid te Delfzijl.13

b.  Maria Huiberts, gedoopt Greetsiel 7 juni 1705.
c.  Casper Huiberts, gedoopt Greetsiel 29 april 1709, 

overleden Akkum 19 augustus 1773, trouwt (1) N.N., 
trouwt (2) Uphusen 12 juni 1768 Eeke Hendriks, overle-
den Uphusen 27 mei, begraven ald. 1 juni 1775, dr. van 
Hindrik Geerts; zij was eerder gehuwd met Cornelius 
Harms Cruse. [OSB Uphusen 601].

d.  Cornelia Huiberts, gedoopt Greetsiel 6 september 
1711.

e.  Catarina Huiberts, gedoopt Greetsiel 27 oktober 1713, 
ondertrouwt Greetsiel 12/19/26 juli 1739, trouwt 
Pilsum, Harm Hinrichs, van Pilsum.

f.  Bernhardus Huiberts, gedoopt Greetsiel 22 december 
1715.

g.  Abraham Huiberts, gedoopt Greetsiel 9 januari 1718, 
ondertrouwt Greetsiel 6/12/20 januari 1743, trouwt 
Norden, Anna Catharina Tjebben.

h.  Eberhard Huiberts, gedoopt Greetsiel 1 februari 1722.
5.  Johanna Elisabeth Humpolitski, gedoopt 10 augustus 

1684.
6.  Christian Urbaen Hompolitski, gedoopt 9 januari 1686.
7.  Casper Humpolitski, gedoopt Emden 15 mei 1687.
 Ik vermoed dat hij naar Amerika is vertrokken. Een Casper 

Jansze Humpolitsky wordt genoemd als getuige bij een 
testament dat op 8 mei 1722 in New Jersey (East Jersey), 
USA, werd verleden en op 4 juni 1724 werd overgelegd 
(“proved”). De erflater was een Lawrence Van Boskirk 
[Boskerck], landbouwer in Hackingsack; hij en zijn vrouw 
Hindrickje hadden toen acht kinderen in leven.14

8.  Catharina Humpolitzky, gedoopt Emden 4 oktober 1689.
9.  Johannes Humpolitki, gedoopt Emden 10 augustus 1693 

(zoon van Mr. Johannes Humpolitki en Marike Painevin).
10.  Augustus Christian Humpolettsky, gedoopt Emden 2 mei 

1697.

Uit het tweede huwelijk:
11.  Frans Ibeling Hampolitsky, gedoopt Emden 28 december 

1701.
12.  Georg Wilhelm Humpolitzky, gedoopt Emden 25 mei 1703.

II.  Anna Maria Hompolitski [Poletskij, Montpelitskij], gedoopt 
Embden (Oost-Friesland) 4 februari 1679, lidmaat Groningen 
(op attestatie van Emden) maart 1708, overleden (kort) voor 
juli 1728, ondertrouwt/trouwt Groningen 14 april/9 mei 1714 
Luichien Jans, van Groningen (doop niet geïdentificeerd), 
overleden tussen april 1725 en juli 1728.
Anna Maria was kerkelijk lidmaat in Leer (Lehr) en kwam met 
attestatie van aldaar op 11 april 1704 terug naar Emden. Zij 
werd overgeschreven van Emden naar Groningen in maart 
1708, ook met attestatie.

Uit dit huwelijk:
1.  Jannes Luitjens, gedoopt Groningen 15 november 1714 

(Rozenstraat), overleden na 1731.
2.  Marieke Luitjens, gedoopt Groningen M.K. 16 juli 1717 

(Rozen straat), overleden in het Diaconie-weeshuis (Groe-
ne en Blauwe Kinderhuijs) 1 juli 1737.

 Ze staat in het weeshuis geregistreerd als: Maria Luigjens 
oud 11 jaar dogter van Luigjen Jans en Anna Maria Hompo-
litski beide overleden, hebbende gewoond inde Rosen-
straat, ‘leerd in de ½ testament, kan jeets breiden’.

 Overleden den 1 julij 1737. Was keukenmeid. Is buiten 
omgedragen en de kinderen de geheele dag speeldag zon-
der meer.15

3.  Geert Luytjens, gedoopt Groningen M.K. 11 augustus 1719 
(Rozenstraat), jong overleden.

Noten
1 Groninger Archieven (GrA), Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 

4037, RA III x 103, fol. 15, 25 april 1725, gecancelleerd vertoond 11 oktober 1728.
2  GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 882, RA III hh 4, 25 juni 

1728.
3 GrA, Stadsbestuur van Groningen [1605], inv.nr. 594, Rekestboek dl. 29, 1 juli 

1728.
4 GrA, Volle Gerecht van de stad Groningen [1534], inv.nr. 4040, RA III x 106, fol. 

163, 25 september 1728.
5 GrA, Stadsbestuur van Groningen [1605], inv.nr. 594, Rekestboek dl. 29, 15 

december 1728.
6 GrA, Stadsbestuur van Groningen [1605], inv.nr. 1939, stadsrekening over 1728, 

fol. 309vo.
7 GrA, Stadsbestuur van Groningen [1605], inv.nr. 595, Rekestboek dl. 30, 20 

februari 1731.
8 Ik maakte gebruik van de volgende Ortsfamilienbücher:

-  Die Familien der Kirchengemeinde Uphusen (1727-1900), bearbeitet von 
Martin Schoneboom (Aurich 1988) [OSB Uphusen]

- Die Familien der Festung und des Dorfes Leerort (1600-1900), bearbeitet 
von Wilhelm Lange (Aurich 1984) [OSB Leerort]

-  Die Familien der Kirchengemeinde Greetsiel (1694-1900), bearbeitet von 
Hillert Hillebrands (Aurich 2011). [OSB Greetsiel]

-  Helmut Anneesen, Die Familien der evangelisch-reformierte Kirchenge-
meinde Jemgum, 1670-1900, Helmut Anneesen (Aurich 2005) [Ortssippen-
buch (OSB) Jemgum]

-  Die Familien der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Leer 
(1601-1900), Manfred Wegner (Aurich 2003).

9 Jan Peinevin, begraven Jemgum (als “Vooght”) 20 september 1688, trouwt 
Antie Jans Nannings, begraven Jemgum 10 december 1688. [OSB Jemgum]

10 https://argewe.lima-city.de/hm/OF_K.html.  
11 Die Emder Bürgerbücher 1512-1919; bearb. von Else Kannegieter (Aurich 2013), 

Bd. I, blz. 613.
12 Jan B. Young, The Family Forest (Our Family). Public Version vol. 4, H-L. ISBN 

878-1-387-23263-5
13 Ortssippenbuch (OSB) Greetsiel 1229.
14 Verwezen wordt naar N.J. Archives, 23, 475; Liber A of Wills, fol. 322-326. Zie 

ook:
 Proceedings of the New Jersey Historical Society, Vol. V, July-October 1908, p. 

145.
15 GrA, Archief Diaconieweeshuis [1457], inv.nr. 258, blz. 450, 12 juli 1728.



Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 3  –  181 

Cor Seintstra mailde, ook naar aanleiding van mijn top-10 in 
Gens Nostra 2021 nr. 2 pag. 115), dat PDF- documenten samen-
voegen simpeler kan. 2 of 25 of ... in 1 keer kan gratis https://
pdfsm.org/downloads.

Van Ger Straatman kreeg ik de tip (hij had het weer van Klaas 
Bijsterveld) dat er op familysearch.org veel afbeeldingen van 
Groninger bronnen staan. Ook de andere provincies zijn ruim-
schoots vertegenwoordigd. Om te zoeken moet u eerst even 
een (gratis) account aanmaken. 
Daarna gaat u naar Zoeken, Afbeeldingen en tikt in het zoek-
scherm de gewenste provincie of plaats in. Klik dan op 
Afbeeldingsgroepen doorzoeken. In de linker kolom kunt u 
verfijnen, onder andere op Plaatsen binnen grenzen, Datum 
en Gebeurtenis. Geavanceerd zoeken tonen behoort ook tot 
de mogelijkheden. Bij elke selectie kunt u wederom via de 
items aan de linkerkant treffers beperken. Wilt u een foto 
downloaden, dan kunt u, als de foto is geopend, aan de linker-
kant op de onderste knop van de tools het tekentje aanklik-
ken. Als u nog eens terug wilt naar het boek waarin u gekeken 
hebt, is het handig om te onthouden op welke bladzijde dit bij 
selectie stond, onder welke naam, en vooral met het aantal 
afbeeldingen. U kunt natuurlijk ook gewoon een afdruk maken 
met het knipprogramma, de site printen of wegschrijven als 
pdf (geef afdrukken en selecteer dan pdf in plaats van de 
printer) (Ger leverde ook groot deel bovenstaande tekst).

Ik wijs er altijd op en was het nu zelf even vergeten. Lees 
aktes nauwkeurig. Zo kunnen adressen en getuigen u verder 
op weg helpen bij uw onderzoek. In een akte van het levenloos 
geboren dochtertje van Pieter Keun en Sijke Ploeg in Amster-
dam had ik niet naar het adres van één van de getuigen geke-
ken. Toen ik de akte later nogmaals doornam viel me op dat 
het adres van aangever logementhouder Fedde Woudstra en 
dat waarop de baby was geboren hetzelfde was. Ze verbleven 
dus niet, zoals ik had aangenomen, bij familie in Amsterdam, 
maar in een logement aan de Haringpakkerij 265. Sijke over-
leed 3½ week later aan de Wittenburgerstraat 368. Ingevolge 
artikel 50 (bij overlijden elders dan de woonplaats dient ook 
die te worden verwittigd) werd haar overlijden ook in hun 
woonplaats Harlingen ingeschreven. Pieter Keun bleef daar 
wonen (tot?), hij is na 1872 niet terug te vinden. Niet op 
allefriezen.nl, niet op wiewaswie.nl en niet op delpher.nl of 
google.nl. Komt u hem ergens tegen (hij is zeeman, geboren in 
1843 en heeft een naamgenoot in Haarlem), wilt u mij dat dan 
even melden? Zoekt u voor uw artikel een afbeelding van een 
straat in Amsterdam, dan heeft u op beeldbank.amsterdam.nl 

VANALLES
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

een grote kans daar één te vinden. Handig is dat er meteen 
bij  staat of de afbeelding rechtenvrij is. Ook een andere 
afbeelding, van amsterdam.indexen wilde ik gebruiken. Hier 
kreeg ik, via chatten met een medewerker, snel toestemming 
voor het gebruik ervan. In beide gevallen: noem de bron bij 
publicatie.

In GEN. stond dat er van Leiden een aantal locaties gerecon-
strueerd zijn van rond 1620. Via canals5d.nl kunt u dit zien. 
Ook andere hotspots staan hier. Ook elders kunt u van andere 
plaatsen beelden van lang geleden zien. Zo kunt u op youtube.
nl het filmpje Opbouw Amsterdam bekijken. Een Engels 
gesproken filmpje waarin u vertelt wordt hoe Amsterdam is 
ontstaan. Rechts op de site ziet u ook andere plaatsen waar-
van films zijn, onder andere over het ontstaan van Harlingen, 
Rotterdam, Gouda en de Zuiderzee. Ik zocht ook nog even op 
google.nl op het woord geschiedenis met toevoeging van een 
plaatsnaam en zag de kaart die Jan Sems in 1603 van Leeu-
warden maakte, historische beelden van Haarlem, Maas-
tricht, Groningen en Assen, de geschiedenis van de spoorwe-
gen, tram en het gevangeniswezen en nog veel meer. Gewoon 
een kwestie van proberen.  

Boeken. Geen reis, maar leesvoer. Bent u een lezer? Lees dan 
eens over geschiedenis in historische romans waarin het (ver-
re) verleden wordt beschreven, zoals bijvoorbeeld Tulpenlief-
de en De erfenis van Mozart, beide van Femke Roobol (ze 
woonde in Groningen en was toen bestuurslid van de NGV 
Groningen). Of De mannen van Maria van Anneloes Timmerije 
over de VOC. En misschien heeft u geluk en komt een voorva-
der van u voor in een boek. Zoals Ronald de Boer ontdekte in 
de tv-uitzending van Verborgen Verleden waarin hij de hoofd-
rol speelde en enige voorouders in boeken tegenkwam. Wist u 
trouwens dat van die serie de honderdste aflevering was? Op 
27 februari zagen we een paar van de hoofdpersonen terug 

column, websites
afbeeldingen, kranten, boeken
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die vertelden waarom de uitzending waarin ze een hoofdrol 
speelden van grote invloed geweest is op hun leven. 

Op het moment van schrijven waren er in verband met corona 
nog veel restricties. Archiefonderzoek was niet of beperkt 
mogelijk en lezingen en genealogische dagen gingen niet 
door. Diverse archieven speelden daarop in door hun lezingen 
online te houden, zoals de Groninger Archieven. Via live-
stream kon en kunt u nu ook nog, een voordracht bijwonen via 
groningerarchieven.nl. Rechts op de website staan de 
datums en titels van de eerstvolgende. Als u bij het vergroot-
glas lezingen intikt krijgt u alle gewenste info.
Het Drents Archief heeft in januari altijd een genealogische 
dag, die uiteraard dit jaar ook niet doorging. Ze hebben daar-
voor in de plaats een serie lezingen online georganiseerd, die 
ook nu nog te zien zijn op drentsarchief.nl/familie. De uitzen-
dingen zijn te zien en te downloaden. Een paar titels: Het 
dagelijkse leven uit de krant, Op zoek naar arme voorouders, 
Hoe te beginnen met familieonderzoek, Militaire voorouders 
en de workshop Op zoek naar Kolonisten.

Ook landgoed Verhildersum borg in Leens in Groningen 
kunt u  nu op een andere manier bekijken. Verhildersum.nl/
museum-online geeft een online kijkje in het gebouw. Omdat 
ze in 2020 pas op 1 juni mochten openen vanwege corona, 
hebben ze in de tussentijd elke week een filmpje online gezet. 
U kunt via deze website alle films bekijken. Ze zijn ook mooi in 
de wintertijd of als voorbereiding op uw bezoek wanneer ze 
weer open zijn. U komt in de films op plekken die voor ande-
ren gesloten blijven en krijgt verhalen alsof u van een per-
soonlijke rondleiding geniet. Verder schrijven ze dat er nog 
meer achter de schermen gebeurt! Om het landgoed en de 
borg mooi en draaiend te houden zijn er talloze vrijwilligers in 
touw. Als bezoeker heeft u vaak geen idee van wat er allemaal 
achter de schermen gebeurt. Ze laten het u graag zien! Illus-
tratie: drie van de films die te zien zijn, afbeelding met toe-
stemming.

Een lading nooit bezorgde brieven (tip uit GEN. maart 2021) is 
het onderwerp van de virtuele tentoonstelling Ondertekend, 
verzegeld en niet bezorgd op brienne.org. 
Een stukje uit de tekst van de site: ‘In de zeventiende eeuw 
betaalde de ontvanger ook post- en bezorgkosten. Maar als 
de geadresseerde overleden, afwezig of ongeïnteresseerd 
was, konden er geen vergoedingen worden geïnd. Postmees-
ters vernietigden dergelijke “dode letters” meestal, maar de 
Briennes bewaarden ze, in de hoop dat iemand de brieven zou 

ophalen – en de verzendkosten zou betalen’ en ‘Ons inter-
nationale en interdisciplinaire team van onderzoekers is nu 
 begonnen aan een proces van conservering, digitalisering, 
transcriptie, redactie en identificatie van lettervergrende-
lingsformaten en categorieën die voor het eerst hun geheimen 
zullen onthullen - zelfs die van de ongeopende brieven’.
Een 17e-eeuwse brievenkist die spannende vragen oproept. 
Waarom zijn de brieven nooit bezorgd, van wie kwamen ze en 
aan wie waren ze gericht? U kunt het lezen op deze website.

Tip: Dat u op delpher.nl gedigitaliseerde kranten kunt door-
zoeken moge bekend zijn. Echter niet alles staat daar (nog). 
Zoeken op google.nl op de termen historische kranten met 
de toevoeging van een plaatsnaam geeft mogelijk nog meer. 
Ik zocht even op Leiden en kreeg leiden.kranten.nu. Ik vond er 
een annonce die ik niet op delpher.nl tegenkwam, een woon-
plaatsverandering van mevrouw Van Lijphart-Koning. Het is 
even extra werk, maar mogelijk vind u net de ontbrekende 
schakel. 
Tip: Behalve de hierboven genoemde virtuele rondleidingen 
zijn nog veel meer gebouwen online te zien. Gewoon een 
kwestie van trefwoorden intikken op een zoekmachine. 
Tip: Ook virtueel een rondwandeling doen in diverse plaatsen 
behoort via de computer tot de mogelijkheden. Zo gaf intik-
ken op google.nl van de woorden virtueel rondwandeling ste-
den onder andere: wandelingen door Sneek, Leeuwarden en 
Dokkum.
Tip: Indien u iemand niet kunt vinden, probeer het dan via 
ouders, partner of kinderen. En kijk in Memories van Succes-
sie. Hierin worden, indien er bezit is, alle erfgenamen 
genoemd.
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Nederland

Alkmadders, jg. 38, 2020 nr. 149. A. Bakker: Jan Marius Blan-
ken, burgemeester van Alkemade 1828-1845 [historische 
schets]; G.J. van Beek: Het bewogen leven van Pieter de Bil 
[(1907-1989), veldwachter, groepscommandant rijkspolitie; 
levensverhaal]; C. Wisse: Herinneringen aan Oud Ade.

Amstelodamum, jg. 107, 2020-1. 
J. van Campen: ‘De geest van een 
welvarend verleden’ [winkel 
en  werkplaats kunsthandel J. 
Denijs,1920-1960]; P. Micheels: 
Sophie Duparc (1880-1963) [eer-
ste vrouwelijke medewerker 
stadsarchief].

Angstelkroniek [Abcoude e.o.], 
jg. 20, 2020-1. T. Pepping: 125 jaar 
Abcouder IJsclub (2) [verv. histo-

rie]; Abcouder herinneringen; R. Post: Abcoude bomvrij; Vinke-
veen, een gemeente in opbouw (2) [verv.].

Archievenblad, jg. 124, 2020-2. L. Keijser: Gedigitaliseerd 
archief beter toegankelijk [zoeken in scans wordt aantrekke-
lijker; handschriftherkenning, zoeken in transcripties]; B. 
School man: Het archief van het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde [medische geschiedenis toegankelijk gemaakt]; 
P. Huitsing: Verborgen verhalen vinden in een black box 
[papieren echo van de oorlog].

De Aschpotter, jg. 24, 2020 nr. 46. A. van der Geest: Noord-
wijkse evacués in Sassenheim tijdens WOII [Hoek, Hasper, 
Krouwel, Sandberg van Boelens]; I. Ooijevaar: Een rasoptimist 
die je er niet zomaar onder kreeg [Engelandvaarder; Berbée]; 
G. Meyer (geb. Boter): Herinneringen uit je kinderjaren: niet 
altijd leuk of aangenaam; A. van der Geest: Sassenheimse hul-
pactie bij de wederopbouw van Berlicum en Middelrode, 
augustus 1945; G. Overvliet: De Binnenlandse Strijdkrachten 
afdeling Sassenheim [historie]; M. de Jong-Verdegaal: Van 
bollenmand tot Bisacar [familiebedrijf van Biezen]; A. Lelij-
veld: Portret uitgelicht [Adriaan Los (1921-1945), oorlogs-
slachtoffer].

Blazoen, jg. 6, 2020-1. A.J. De Jong: De ‘wapens’ van de kerken 
te Rhenen en Wijk bij Duurstede; B. Grothues: Frédéric Luz, 

Frans heraldicus en ‘Koning van 
Araucanië en Patagonië’; N. Bie-
zen: Driedelig zegelstempel van 
Rothschild [aanvulling]; H.K. 
Nagtegaal: Aanspraak op toe-
naam en familiewapen [bizarre 
claim; usurpati e van de naam 
Vapour en wapen van Van der 
Graeff uit Delft; stamreeks 6 
gen., 1536-1780]; K. Padberg 
Even  boer: Grafsteen in de Sint 
Audomar te Frechen, Duitsland 
[een raadsel opgelost; op geha-

vende grafsteen ontbreken een aantal kwartierwapens, een 
wapenboek in het Gelders Archief geeft de volledige kwar-
tierwapens in kleur]; A.C. Zeven: Gelakte middeleeuwse was-
zegels in West en Noordwest-Europa; Wapenbrieven van het 
Nederlands Genoot schap voor Heraldiek [Huijsmans, Leen-
ders, Boon, Drost, Aarntzen].

Dwars Op [Voorhout], jg. 23, 2020 nr. 68. Met herdenkingsuit-
gave Oorlogsslachtoffers verbonden met Voorhout. M. van 
Buul, D. van der Meer: Dick van der Tang. Onderwijzen in de 
bollen en in de kerk [met kwartierstaat 31 kwn.; van der Bent, 
Timmers, Visscher]; A. Deutekom: De buurt rond Even Buiten 
(2) [verv.]; M. van Buul: Els Kat-Bouwmeester. Journalist en 
fotograaf [(1937-2020), levensschets]; K. den Elzen: Pater 
Tethard Hettema. Slachtoffer van de oorlog [levensschets]; K. 
den Elzen: Henk Mosseveld. Een bezorgende kruidenier 
[levensschets]; K. den Elzen: Pastoor Cornelius Floor, Voor-
houter in Stompwijk [levensschets]; P. Vlasveld: Een 
Herenstraat vol kapotte dakpannen [febr. 1953; herinnering].

Geestgronden [Egmond], jg. 27, 2020 nr. 77. K. Floor: Was wan-
delpionier Craandijk wel in Egmond aan Zee?; H. ter Heege: 
Pieter Vuijst en A.J. Gantvoort, twee schoolmeesters in de 
19e eeuw in Egmond aan Zee [levensschets; schoolhistorie]; 
R. Leijen: De stoel van Overschie [relatie met Adelbertabdij in 
Egmond]; H. Stam: Jeugdherinneringen uit de jaren veertig, 

Enkele gebruikte afkortingen
aanv.  = aanvulling(en)
afk.  = afkomstig
afl. = aflevering
Bd. = Band
corr. = correctie(s)
exm. = ex matre
gen. = generatie(s)

jg. = jaargang
kwst. = kwartierstaat
kwn. = kwartieren
nr.  = nummer
e.a.  = en anderen (auteurs) 
o.a. = onder andere
verv. = vervolg.

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

TIJDSCHRIFTEN
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‘bevrijd’; M. Veen: Het loden zegel van paus Innocentius VII; M. 
Mulder: Verdwenen erfgoed.

Genealogisch Erfgoed Magazine [GEM], jg. 28, 2020-2. W.J. 
Ouweneel: De lotgevallen van een doodarm gezin [voedsel-

vergiftiging; Ouweneel]; ‘s Mor-
gens in werkjapon, ‘s middags in 
het zwart! Trappen op, trappen 
af, dravend door lange gangen 
met spierpijn in de kuiten [het 
beroep van kamermeisje]; D. Kra-
nen: Een bakker met losse hand-
jes. Gaat hij vrijuit? [ongewenste 
intimiteiten 1726; Stoffels, van 
Esch]; M. Heerlien: Database 
Atlas of Mutual Heritage toont 
gedeeld overzees erfgoed [han-
delsgebieden VOC en WIC on 

line]; F. Koster: ‘In weelde sie toe’ [bronzen tabaksdoos uit La 
Mocha/Rode Zee; historie]; Wapenregister [8 wapenbeschrij-
vingen]; T. de Haan, E. de Heer: Onteigening WOII zichtbaar 
door koppeling data [NA en Kadaster]; J.D. Wassenaar: De 
‘zielenheilsmarkt’ in kaart gebracht [memoriecultuur, jaarge-
tijden]; M. Maas: Jaapie Kelder, harmonica virtuoos [(1872-
1917), levensschets].

Gens Germana, jg. 46, 2020-1. G.M. Schippers: De verwarring 
rond Anna Maria Wellemeijer (1776-?) en Anna Maria Aleid 
Wellemeijer (1775-1852). Herstel van twee fouten op internet 
[Druntmann/Drontmann, Kreijemijer]; G. Zurburg: Onderzoek 
naar de familie Zurburg [uit Badbergen, 18e-19e eeuw]; J. kal-
denbach: Münsterse soldaten, matrozen en handelaren in 
Amsterdam [uit VOC en stadsarchief Amsterdam; 64 voor-
beelden].

Heemkunde Hattem, 2020 nr. 162. J. van Enk: Herinneringen 
aan de aspergeteelt in Hattem; A. Oosterbroek: Vechten met 
de baron (1) [geschil tussen L. Oosterbroek en E.W. Van Heec-
keren]; D. Moesker: De levensloop van de heer F.A. Hoefer 
[verv. en slot]; R.A.M. Van der Molen: Speurtocht naar het ver-
leden van mijn grootouders Toon Bloemendal en Toos Laar-
man (5) [verv.]; H. Koopman: 200 jaar maatschappelijke veran-
deringen... (5) [verv.].

Heemtijdingen [Woerden e.o.], jg. 56, 2020-1. E. Gol: Het oude 
stadhuis van Woerden na 1887 (1) [historie]; J. van Es: De laat-
ste maanden van de bezetting [historie, herinneringen]; N. 
Stoppelenburg, C. Haars: Archeologische vondsten in Oude-
water (4) [verv.; zilveren knoopjes; goudsmeden; Weijns, de 
Vos, Bosch, Vosmeer, Vinckenbrinck];

Historisch Purmerend, 2020-1. J. Otsen: Eeuwfeest van een 
familiebedrijf [ijzerwarenhandel, 3 gen. Groenhart]; B. Middel-
burg: Het veer over de Purmerringvaart [historie; pachters: 
Muts, Olij]; R. Luiks: Was oorlogsburgemeester Kikkert ‘goed’ 

of ‘fout’? (1) [oneervol ontslagen]; 
J. van der Linden, R. Luiks: We 
dansten arm in arm door de stra-
ten [oorlogsjaren en bevrijding, 
herinneringen]; P. Hartog: Melk-
winkels in Pumerend [twintig 
zaken; Bleekemolen, Kramer, 
Groot, Oortwijn, Vlaar]; P. Jonker: 
Jor Lommers, zeeman in oorlogs-
tijd [Herinneringen, onderschei-
den voor moed]; B. Vlak-Mol: 
Modder & Zn.: bijna een eeuw 

marktkramen [3 gen. marktkramen verhuur  en organisatie].

Historisch Weesp, 2020-1. E. Pouwels: De Weesper synagoge 
[historie verdwenen gemeenschap]; E. Pouwels: De familie 
Schulman [struikelstenen]; D. van Zomeren: Seeadler Duitse 
radarpost bij Weesp [historie; aanwijzing tot monument]; C. 
Pfeiffer: De Rijksbrandweer te Weesp [in 1942 opgericht en 
georganiseerd door de bezetter]; C. Pfeiffer:Een andere kijk 
op foute kranten [historische beschouwing]; E. Pouwels: Van 
Weesper werkloze tot Gentse textielbaron [Voortman].

Historische Kring Eemnes, jg. 42, 2020-1. B. Snel: Interview 
met Anneke van Wijk [herinneringen]; L. van Eijle: De kleding 
van Maria Kuijer [klederdracht]; J. Out: 75 jaar vrijheid. Het 
‘journaal’ van Bouke Elsinga [kruideniersbedrijf; Blom]; H. van 
Hees: De bevrijding van Eemnes in mei 1945; P. Springer: Vrij-
willigers in beeld: Richard Bon; H. van Hees: Kleermakers in 
Eemnes door de eeuwen heen (4) [verv.; Engelen, Broekman].

Holland, jg. 52, 2020-1. C. Rasterhoff: Digitale geschiedenis: 
kom van dat dak af en draag je steentje bij; E. Hendriks, J. 
Oddens: Bataafse vrouwen, politieke rechten en het digitali-
seringsproject Revolutionaire Petities [twee verzoekschrif-
ten uit 1799; van Haren, Heybeek]; H. Mol: Het Napoleontisch 
kadaster van Holland in GIS: belang en perspectieven.

Kringblad [HK Bemmel], jg. 30, 2020-2. De onderzoekers van 
de Werkgroep Genealogie [overzicht werkzaamheden en col-

lecties]; E. Damen: Een Bemmels 
gezin tijdens de evacuatie en 
bevrijding [Damen]; Fundamen-
ten kasteel Ressen gevonden; P. 
Oostervink: Van Het Wonder tot 
Buitenzorg [18e-19e eeuw; met 
wapen schema; Mossel, Vignon, 
Nas]; C. Derksen: Herman Derk-
sen en de Tweede Wereldoorlog 
[herinneringen]; R. Polman: De 
geschiedenis van een huis en z’n 
bewoners [van ‘t Hullenaar, Bel, 
Polman]; D.A.G.J. Schils: Over-

peinzingen op een wandeltocht van Nijmegen naar Bemmel 
[historische tocht, 1798; zie ook www.historischekringbem-
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mel.nl]; A. Stuart: Internet wetenswaardigheden; P. Ooster-
vink: ‘De Kerkenhof’ van Ressen.

Het Kromme-Rijngebied, jg. 54, 2020-1. R. van den Heijkant: 
Het oudste woonhuis in Houten [historie vanaf 16e eeuw; Ver-

hoog, van Hal, Nieuwenhuijsen, 
Verheul]; H. Smit: De Winterhulp 
in de jaren 1940-’45 langs lek en 
Kromme Rijn [historische 
beschouwing].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 22, 
2020-2. W. van Zijderveld: 25 jaar 
bevrijdingsmonument; A. Metse-
laar: Bastiaan Bos, Christiaan 
Zwiep en het verraad van Nieuw-
lande [achtergronden; Post, van 
Droffelaar]; M. Wittebol: Jan van 

Dieren (1906-1987), een veelzijdig en sociaal bewogen Lex-
monder [levensschets].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 48, 2020-1. R. de la 
Haye: Pastoor Brune was een meisje [foutieve geboorteakte 
nooit gecorrigeerd, als jongen gedoopt; fragment-genealogie 
5 gen., 1727-1944, uit Heure-le-Romain bij Luik]; A. Coopmans: 
De achternamen van Maria Wae-
ijen 1842-1880 [diverse spellin-
gen; uit Haelen; fragment-genea-
logie 7 gen., ca. 1650-1900; 
Knapen, Veugelers, van Bergh, 
Keucken]; H.J.L.M. Boersma: 
Joannes Godefridus Lebens en 
Anna Lousberchs hun voor- en 
geslacht (slot) [uit Gronsveld, 5 
gen., ca. 1565-1825; Roffarts/
Rouffaerts, Neffs, Blonden]; H. 
Bos: De familie Laumans en een 
notariële akte [huwelijksinventa-
ris om belangen voor kinderen uit het eerdere huwelijk veilig 
te stellen, 1840; Bauchs, Janssen, Benders].

Mars et Historia, jg. 54, 2020-1. A. Peypers: Nobele vrijheids-
strijd of geslepen economische oorlogsvoering? [de slag om 
het Haarlemmermeer 1573; met kaarten]; B. Kreuger: Expedi-
tie Nieuw-Guinea 2019 – In de voetsporen van NICA-officier 
Louis Rapmund [leidde in 1944 zoektocht naar gecrashte 
B-25H]; R. Witsen: Remplaçanten uit Schagen in de 19e eeuw 
[afkoop dienstplicht door vervangers; contracten; lijst met 
namen en bijzonderheden]; M. Middelwijk: Operation Verita-
ble [vergeten oorlogsoperatie in NL 1945]; K. Neissingh: Waar 
was Seyß-Inquart? Aan het einde van WOII.

Met Gansen Trou [Onsenoort], 2020-3. B. Meijs: Diverse voor-
vallen en gebeuretenissen tijdens de WOII; M. van Brussel: 
Het geluk van Giersbergen [historisch verhaal; Gubbels].

 Idem, 2020-4. B. Meijs: Diverse voorvallen tijdens en na 
WOII; B. de Vaan: De bevrijding van Drunen, Nieuwkuijk, Els-
hout, Herpt, Heusden-vesting, Haarsteeg en Vlijmen op 4 en 5 
november 1944; R. Wols: Neergestorte vliegtuigen in Drunen 
194-1945.

Misjpoge, jg. 33, 2020-1. R. van Gelder: Vragen aan opa (1) [fic-
tieve briefwisseling met grootvader Eliazar Pinto; Pinto in NL 
1670-1893]; D. Geusebroek: Database onderzoeksproject Asi-
mon [door de bezetter geliquideerde Joodse ondernemingen 
geanalyseerd en toegankelijk gemaakt]; M. Maas: Boris Lens-
ky (1883-1972) ‘De zanger op de viool’ [levensschets; Chits, 
Asscher]; J. Kouwen: Jacobus Heijman Hendrix [Joods-Middel-
burgs huishouden begin 19e eeuw]; F. Barends: De Amster-
damse diamantindustrie (2) [verv., arbeidsvoorwaarden en 
-omstandigheden].

Nederland’s Patriciaat, jg. 96, 2018/2019. Behandelde 
geslachten: Appeldoorn, van Beuningen, Cluysenaer, Delprat, 
van Goudoever (oudste tak), Onnes (Rost Onnes), Planten, 
Rauwenhoff, Stinstra, Strens, Tielens, Tjeenk (Leuveling 
Tjeenk, De Bie Leuveling Tjeenk), Wilkens.

De Nederlandsche Leeuw, jg. 137, 2020-1. E.A. Kallenborn: 
Ambacht en kunst: de Leidse beeldhouwersfamilie Biesiot 

[onderzoek naar ambachtelijke 
en kunstzinnige kenmerken van 
objecten met wapenafbeeldin-
gen brengt een hele familie in 
beeld; veelheid van spellingen 
familienaam, 5 gen., 1771-1980; 
van den Berg, Suijten, Meurs]; K. 
van Strien: François Fagel (1740-
1773), de opvoeding van een  
regent [griffier van de Staten -
Generaal; opvoeding verliep vol-
gens een zorgvuldig uitgedok-
terd schema als voorbereiding 

op het bekleden van hoge bestuurlijke functies]; M. Flokstra: 
Vrouwenzegels in het Land van Kessel tussen 1300-1500 
[beschreven worden de zegels van 28 vrouwen aan vastgoed-
transacties, o.a. van Broekhuizen, van Waardenburg, van 

Gemen, van Kessel, van den 
Kyvit, van Spraland]; Aanvullin-
gen en verbeteringen Kwartier-
statenboek 2000 [Beatrix van 
Dalem van Dongen, , kwst. Van 
Muijlwijck-Cornelis en Johanna 
van Salm]. Met register 2019.

Ons Voorgeslacht, jg. 75, 2020 nr. 
728. W. de Graaf-Valk: Families 
Goedhart in Nieuwpoort [verv. 
op 2017; twee fragment-genealo-
gieën, A: 6 gen., 1611-1730, B: 4 
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gen., 1629-1688; Croock, Hertich, de Wit, Verbeek, Overkamp]; 
B. de Keijzer, H.M. Kuypers: Leerbroek, 10e penning 1557 [tran-
scriptie, met namen van weer’en; Haghen, de Wit, Vinck, Colff, 
Bloemers]; Vragen en antwoorden: De Vos of Renard?; A.J. 
Stasse: Kwartierstaat van Lijsbeth Ambrosius van de Wete-
ring [aanvullingen; Snoeck, Smit, Boeyen/Boy].
 Idem, 220 nr. 729. A. Hartmans: Het nageslacht van Hen-
drik van Bergen en Jan van der Leck [12 gen., ca. 1340-1818; van 
Grimhuysen, Cools, Quant, van Beverlo, van der Wiele, 
Eland(t)]; J.F. Wendte: Geleerdheid, geld en een fraaie familie-
naam [Carbasius, 2 gen., ca. 1562-1652; Seijlmaecker, Veen alias 
Moy Pelsers, Klock, Braller, Crap]; B. de Keijzer: Het familiewa-
pen Mosselman [belang van genealogisch onderzoek om his-
torisch wapen op te sporen]; F. van Rooijen, R.A. van der Spie-
gel: Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende Zoutveen 
[transcriptie; Lelij, Quack, de Waterlaer, Decker, Boot, Witte-
bol]; B. van Dooren: Van der Sande, vroegere verwanten [nieu-
we kop op stamreeks, 2 gen., 1608-1699; van Sprundel, van 
der Haven, de Vries, Buddingh/Bodijn].

Scyedam, jg. 46, 2020-1. H. Noordegraaf: Mussert noch Mos-
kou [Heije Faber en Eenheid Door Democratie]; T. Bezemer: 
De Bergerbuurt bij gaslicht [herinneringen jaren ‘40]; J. Jan-
sen: Hoe zoek ik een archief? [7 gouden tips]; D. van Wasse-
naar: Het tolprotest van 1930 [historie]; A. Drost: Er kwam 
eens een Gordon naar Schiedam [militair, 17e eeuw; perka-
mentmaker, 3 huwelijken met welgestelde dames; wapen en 
zegel]; H. Beckman: Drie ‘gezichten’ van café het Oude Post-
huis [foto’s en historie]; E. Smeets: Wil Jansen, een onderne-
mende architecte.

De Sneuper, jg. 33, 2020 nr. 137. D. Zwart: Steen uit geboorte-
huis Foeke Sjoerds terug in Ee [*1713, schoolmeester en 
auteur; Kiestra, Westra]; A. Buwalda: Van Aylva’s in het 
Oost-Friese Lieroord [Hessel Meckema van Aylva, nage-
slacht]; G. van der Veer: Rinse en Sjoerd Ripperda, enige aan-
vullingen  [verkoop Toutenburg en afwikkeling nalatenschap]; 
T. Pheifer: Van Pfeiffer naar Pheifer, van Aschersleben naar 
Holwerd [10 gen., ca. 1600-20e eeuw; Kampstra, Erich]; N. Dijk-
stra: Dokkumer Jan Boomsma Australisch soldaat in WOI; R.J. 
Broersma: De dorpswapens van Raard en Ternaard; R. Tolsma: 
Ponga te Marrum [historie state van 1511 tot afbraak in 1788; 
Poynga, Wynia, Walta, Idsinga]; R. Postma, Y. te Nijenhuis: 

Dood & verderf in WOII [Smit].

Stad & lande [Schouwen-Duive-
land], jg. 57, 2020 nr. 157. W. & 
A.M. de Vrieze: De verdwenen 
korenmolen van Noordgouwe 
[1540-1952; van Rhee, Tichelaar, 
Flohil, Verton]; J. de Jonge: Van 
postcomptoir naar postkantoor 
[historie; le Jeune, Pronckert, van  
Hekke, Steinbach, Ramaer]; R. 
van Langeraad: Max Dender-

monde in Nieuw-Haamstede; J. Padmos: Wie bin dat noe? 
[identificatie 4 jongens op een foto na de watersnoodramp 
1953]; I. Mostert: Barbara Adriaens staat haar mannetje [17e 
eeuwse vrouw gaat als man door het leven, ontmaskering en 
recidive].

De Stelling, jg. 39, 2020 nr. 152. Themanummer 75 jaar vrijheid 
(2) [verhalen, herinneringen, namen]; R. Schlhaas: Hoe en wan-
neer de lagere school uit Blesdijke verdween; H. Deems: Ver-
missing van hooi door Willem Franken te Noordwolde in juli 
1808 [rechtszaak]; G. Bakker: Boukje van der Goot (1906-
2007) [kwst. 15 kwartieren; Duiker, van der Meer, van der 
Veen].

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 35, 2020-1. M. Verhoef: 
Instructie voor de leden der Arrestatieploegen [uit oorlogsar-
chief van de Familie van Harten; lijst arrestatieploeg IJssel-
monde]; H. Aardoom: Verhalen uit de Vierschaar: Zoiets als 
een moeilijke wiskunde-som [huwelijk gestuit in 1716, ver-
wantschapsperikelen; Swaal, Swart]; M. Verhoef: De mannen 
van 1970: Coen Moulijn [voetballer; kwartierblad 32 kwn., 
Vonk, Everse, van Wijk].

Tussen Vecht en Eem, jg. 38, 2020-1. S. Koopman, J. Sevink: De 
grenzen van de wildernis [tot waar kwam het veen aan de ran-

den van het Gooi?]; M. van der 
Heide: Eindelijk een biografie 
van J. van Gogh-Bonger [(1862-
1925), biografie]; H. Michielse: 
Katholiek in de Republiek [boek-
bespreking]; G. Kroon: Halifax 
JB803: de bommenwerper in de 
Noordpolder; M. Boersen: Ven-
sters op een Gooise boerenfami-
lie [Huijsman, Heerschop, Rigter]; 
J. Vollers: Eerbewijs aan joodse 
componisten en musici [boekbe-
spreking; Frid, Scékely].

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 56, 2020 nr. 169. Thema-
nummer 75 jaar vrijheid [verhalen, herinneringen, namen]; F. 
Pel: Het einde van de Paddestoel [familiehuis in Ammerzoden 
verwoest 1944; de Bas, Hoeflake]; P.H. Nienhuis: De lotgeval-
len van de boerenfamilie van Goch aan het einde van WOII; K. 
Metz: Burgemeester na de bevrijding: Van Goelst Meijer 
(1892-1990).

Tweestromenland, 2020 nr. 183. A. Maters: Expeditie over de 
Maas [archeologie]; L. Adams: Beknopte geschiedenis van de 
Boldershofkapel; J. Jansen: Het Derde Orde huis in Alverna, 
een historische terugblik; J. Litjens: Oorlogsherinneringen (1); 
H. de Kleijn: Wijchen 1832 (1): het kadaster [tekst en uitleg, hoe 
zoeken]; A. Maters; Boerenprotesten zijn van alle tijden [his-
torisch overzicht]; Kwartierstaat van Leeuwen-Kusters [31 
kwn., Brans, van Koolwijk, de Wild, Luijpen].
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Van ‘t Erf van Ermel, 2020 nr. 94. H. Gerards: Hendrikus Gijs-
bertus Drost [(1908-1944), gefusilleerd, x Burmeister]; J. de 
Kroon: Boerderijen op Veldwijk (12) [verv.; De Heuvel; Seven-
ga]; A. van den Brink-van Klompenburg: Geschiedenis van de 
Telgter Smid (2) [verv. historie na WOII]; G. Hofsink: Gepensio-
neerde Oostgangers op de Veluwe [bespreking boekje uit 
1907]; G. Hofsink: Ons (W)aller landgoed [historie 100 jaar 
Ullerberg]; J. Mazier: Brandweer in de jaren 1970-1990; H. 
Gerards: Oorlogsherinneringen aan de Gaarkeuken [Hugo].

Van Zoys tot Soest, jg. 41, 2020-1. H. van Hees: Oorlogsdag-
boek van tante Martha 1944-1945; J. de Mos: Aviateurs op 
Soesterberg die faalden; J. Houben, R. van Hal: Zomaar wat 
herinneringen aan de oorlog van Hans de Beer [(1927-2015), 
docent MULO/MAVO-onderwijs]; E.P. Stekelenburg: Generaal 
H.G. Winkelman (1876-1952) [beknopte levensschets].

Veluwse Geslachten, jg. 45, 2020-1. P. op den Brouw: Genealo-
gisch onderzoek en horigheid [verslag lezing; verschillende 

‘heren’ van horigen, mogelijkhe-
den van onderzoek, lijst van 
Eltense horige goederen in Bar-
neveld, Ermelo, Nijkerk en Put-
ten]; E. de Jonge: Bestuur voor 
1795 en genealogisch onderzoek 
[verslag lezing; archivalia 
bestuurlijke organisatie, zoek-
mogelijkheden]; G.H. Klopman: 
Genealogie Van de Geest [9 gen., 
ca. 1620-1934; Wiggermans, van 
den Heuvel, van der Veer, Roe-
ters, Rabelje, van de Koelemaat, 

Rootselaar, van Eden]; P.J.R. Vermaat: De eerste reeksen Van 
den Born [algemeen overzicht voorkomen van de familienaam 
als start voor vier artikelen uitwerkingen; Westerhoff, van 
Grampel, van Holten, van Harn, Pluim, van de Peppel, van 
Hees, van Manen, van Grootveld]; W. van Aggelen: Van Gogh 
en Mondriaan [verwantschapsschema]; M. van de Krol: Van de 
Krol en van der Krol [twee stammen afkomstig van ‘de Groote 
Krol’ en ‘de Kleine Krol of Elleboog’ in Garderbroek].

Virtus, 2019 nr. 26. M.K. Robinson: Houses divided? Noble 
familial and class connections during the Age of Revolution 
and Napoleon [Amerikaanse kijk op twee adellijke neven in 
Frankrijk, de één aanhanger van Napoleon, de ander loyaal 
aan Louis XVIII]; E. Ligtenberg: Ongehuwde adellijke vrouwen 
in de zeventiende en achttiende eeuw [géén oude vrijsters; 
beschermen en vergroten van familie-eer]; M. Hoenderboom: 
Steekpenning of welkomstgeschenk? De strijd voor eerher-
stel van Gerrit Burchard en Adolf Hendrik van Rechteren 
[rechtszaak uit 1720]; M. Steinrud: The politics of present. 
Place making among the Swedish iron producers in the coun-
ty of Västmanland c. 1750-1850 [adellijk en burgerlijk machts- 
en  statusvertoon vergeleken]; E. Witte: De rol van de adel in 
het Belgisch orangisme (1830-1850) [verv. op 2018]; J. Ooster-

man: Persoonlijk, kostbaar, gekoesterd. Het gebedenboek 
van Maria van Gelre.

Vlag!, 2020 nr. 26. H. Horsting: Mei 1940, witte vlaggen in Rot-
terdam; J. Poels: Oranje-wit-blauw: van kanshebber tot hele-
maal fout; M. van Westerhoven: Gemeentevlaggen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog; H. Horsting: In Jappenkampen werden 
Nederlandse kleuren zorgvuldig verstopt; H. Horsting: Vlag-
gen van hotel De Wereld gered van vuilverbrander; W. Schuur-
man †: Naïviteit of geschiedvervalsing? [vlag van Canada in 
1965 gewijzigd]; H. Calvarin: Kruis van Lotharingen, het sym-
bool van de vrije Fransen en het Franse verzet.

Vrogger [Nijkerk], 2020-1. ‘Gek-
kop’. Hoe burgemeester Zwaanti-
nus Bruins Slot Nijkerk door bij-
na de hele oorlog sleepte [relaas 
Zuiveringscommissie]; J. Cozijn-
sen: Binnenkijken bij het wees-
huis [met afbeeldingen regenten 
en hun wapens]; A. van Dijk: Klaas 
Oostindie verzetsman [kort 
overzicht]; A. Kok: Mist rond de 

dood van Arend van Curler zal nooit helemaal optrekken 
[(1620-1667), achterneef van Kiliaen van Rensselaer, vertrok in 
1637 naar Nieuw Amsterdam, stichter van Schenectady].

Werinon, jg. 29, 2020 nr. 99. G. Baar: Horstermeer, naar J.A. 
Bientjes (slot); K.D. Joustra: Joop Snel, kruidenier te Neder-
horst den Berg [winkelhistorie]; C. van Meerbeek: De Toonder 
Studio’s – de bekendste huurder van het kasteel in Neder-
horst den Berg; T. Kuijs: De Nederlandse Unie [politieke bewe-
ging in bezettingstijd; G. Baar: NSB-ers in Nederhorst den 
Berg [historische schets]; H. Schaftenaar: Jonkheren contra 
Naarden [heisa rond restschuld van de familie Van Reede 
inzake project Naardermeer, 17e eeuw].

Westfriese Families, jg. 61, 2020-1. T. Feldberg: Kwartierstaat 
van Nicolaas Bot [(1913-1947), missionaris op Timor; 31 kwn. 

met complete gezinnen; Penne-
kamp, Beemsterboer, Schaper, 
Haakman]; Genealogie van Ents 
Brouwer (verv.) [gen. VII-XIII, 
1787-heden]; J. Schuit: Eigenaar-
digheden Schuijtemaker [meer-
voudige banden met Hoek 
Spaans, Wagenaar en Wit]. Index 
jg. 60, 2019.

Zijper Historie Bladen, jg. 38, 
2020-1. J. van der Ploeg: De Stol-

pen [oorlogsherinneringen]; P. Glas: Maarten Oortwijn (1912-
1996) [tekenaar, onderscheiden]; P. Glas: Amsterdammers in 
Petten [Zwarekant, Engelbracht, Tolen]; J. van der Ploeg:  ‘Ik 
blijf een Zijpenaar’ [herinneringen; Slagter].
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Verder ontvingen wij:

Amstel Mare, jg. 31, 2020 nr. 116. Themanummer 75 jaar vrij-
heid.
Aold Hoksebarge, jg. 53, 2020-1. Themanummer 75 jaar vrij-
heid [oorlogs-, bevrijdings- en onderduikverhalen;  Schröer, 
Borkes, van Sark, Westendorp, van Hummel, Leppink].
De Bewaarsman [Hoogland], jg. 26, 2020-1. C. van Loen: Het 
Sint-Martinuskoor 1920-2020 [historie].
Bie t Schild [Siddeburen e.o., jg. 20, 2020-1/2. Herdenkings-
boek Ooggetuigen 1940-1945 [kloek boekwerk; verdeeld in elf 
onderwerpen, lijsten met slachtoffers en medewerkers].
Bulletin van de Ned. Hugenoten Stichting, jg. 44/45, mrt. 
2020. Susanne de Robillard [autobiografisch verslag van het 
vertrek uit Frankrijk in 1687; Nederlands en Franstalig].
Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 36, 2020-1. Themanum-
mer: Onderdrukking en verzet, 75 jaar bevrijd.
Bolswards Historie, jg. 10, 2020 nr. 18. Themanummer 75 jaar 
bevrijd.
Historische Kring Loosdrecht, jg. 47, 2020 nr. 207. Thema-
nummer ‘Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in 
Loosdrecht’.
De Kostersteen, 2020 nr. 152. Themanummer bevrijding.
Nijmeegs Katern, jg. 34, 2020-2. I. Pey: Van Amsterdam naar 
Nijmegen [historie groothandel Hafkenscheid, anno 1826]; H. 
Wegman: Weest paraat! [scouting Albertus (1932-2012) in Nij-
megen-west].
‘t Onderschoer, jg. 42, 2020-1. Themanummer 75 jaar vrijheid.
Oud-Dordrecht, jaarboek 2020. C. Weijs: Inventarisatie eerste 
stenen huizen in Binnenstad en 19e eeuwse schil [afbeeldin-
gen, namen, bouwhistorie en achtergrondinformatie].
Oud Scherpenzeel, jg. 32, 2020-1. Themanummer Verzet in de 
Tweede Wereldoorlog.
De Proosdijkroniek, jg. 36, 2020-1. Themanummer 75 jaar 
bevrijding [incl. oorlogsherinneringen; met kwartierstaat 
Doesburg, 32 kwn., Höfeld, Ruijsch, Verweij].
Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], 2020 nr. 125. Herden-
kingsuitgave [22 zeer gevarieerde artikelen].
Stad en Ambt, jg. 28, 2020-2. Themanummer 75 jaar vrijheid 
[bevrijdingsverhalen; dagboek van Tjeerd Bendien].
Vechtkroniek, 2020 nr. 53. Themanummer Bevrijding.
Velisena, 2020 nr. 29. Themanummer Oorlog en bevrijding 
Velsen [in 37 artikelen].
Vosholkroniek, 2020-1. Bevrijdingsnummer.

Familiebladen

Afmanuscript, 2020 nr. 40. Themanummer 75 jaar bevrijd. De 
bevrijding van Groningen uit diverse dagboekjes; Herinne-
ringsverhalen aan de bevrijding; De opstand van de Georgiërs 
op Texel april-mei 1945.
Andringa Staach Nijs, 2020 nr. 71. Het Brussendiner [broers 
en zussen]; Silvia Andringa en de Joodse bruiloft [interview]; 
Jaden Andringa [spreekbeurt over zijn familie]; Andringa’s in 
het nieuws; Bezoek aan Waling en Jan Waling Andringa; Ont-

moetingen met Andringa’s.
De Booij Bode, jg. 16, 2020 nr. 62. Het verhaal van schipper Jan 
Booij [ondergedoken 1944/45; Veuger]; Vervolg distributie-
bonnen.
De Dobbel-Beker, jg. 50, 2020-1. M. Van Stappen: Dobbelae-
res in Noord-Frankrijk [losse fragmenten, 18e-19e eeuw); F. 
Dobbelaer: ‘Nieuwe tak’ of ‘uitgestorven tak’? Stamboom nr. 
75: tak Ieper-Armentières [7 gen., <1730-2002; nog vele ‘open’ 
einden; Duchaisne, Minu, De Graeve, Baratto, Rosseel]; M. Van 
Stappen: Ook De Dobbeleer bij de voorouders van Toots Thie-
lemans!; M. Van Stappen: Over de baljuw van Bottelare en zijn 
familie in het Waasland (tak 43/10).
De Drudenvoet, jg. 29, 2020-1. Geslacht Klapwijk in de 18e 
eeuw (4) [Pijnacker 1-Maasland, Pijnacker 2-Pijnacker, Pijnac-
ker 3-Maasland]; Interview met Bianca Klapwijk; Interview 
met Arjo Klapwijk.
De Eendenkooi, jg. 47, 2020 nr. 167. Interview [Arie van der 
Kooij]; Het archief vertelt...[Korpershoek van der Kooij]; Uit de 
Friese archieven... [Bonne van der Kooi of van der Kooij?].
De Engelenbrug, jg. 22, 2020 nr. 46. Aelbertje van Engelen-
burg was toch getrouwd!; Uit het archief: een kwitantie van 
Jan van Engelenburg [1797]; Familiefoto’s; Een herenhuis aan 
de Velperbuitensingel; High School kids in America.
Faber! Magazin, jg. 40, 2020-1. Gabriel Jan Faber (1908-1988) 
– Kantonnier ‘van het allereerste uur’; H. Faber: Het mysteri-
euze vliegtuig van Oldeberkoop; H. Faber: Zes generaties 
Faber in dienst van het vervoer over de Friese wateren en 
wegen (1) [met schem 6 gen., 1742-1980]; H. Faber: Johan 
Faber, de oude (1650-1721) en Johan Faber, de jonge (1695-
1756) – Zwarte kunstgraveerders; Fragment genealogieën [3 
gen., 1904-1989]. Met index.
Graafwerk [van der Graaf(f)], jg. 20, 2019-2. Honderd jaar ver-
voer door De Graven [gestart in Nieuwendijk 1920; historie]; 
Aardbeving in Babyloniënbroek [vloedgolf 1809; historie 
kerk]; In gesprek met Ben de Graaff [zaak in tapijt en parket]; 
Gideon Adriaan Diderik de Graaff [plantage de Dageraat, 
Suriname, 1767].
Haselhoff Bulletin, jg. 30, 2019-1. 
Onze familie stond in de krant 
[1833-1922]; Magdalena Saxen-
hausen, de tweede vrouw van 
Derck Haselhoff blijkt een 
nazaat van een oude burgemees-
tersfamilie uit Wesel.
Hoorngeschal, 2019 nr. 73. Verha-
len van vroeger [emigratie, herin-
neringen van een 9-jarige]; C. 
Hoorweg-Klein: Wetenswaardig-
heden uit het familiearchief.
Huberiana, jg. 34, 2019-2. F. Huber: Mijn Vader [Jonne Huber 
1923-2019]; S. Hagen-Huber: Janny’s leven in vogelvlucht [Jan-
ny Ina Huber-van der Meer, 1930-2019]; U & M. Rosendahl 
Huber: Updat stamboom; Huber: een ‘familia firma’; A. Rosen-
dahl Huber: Familie ‘Huber von Altikon’ {Zwitserland; 4 gen. ca. 
1475-1625].
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 Idem, Huberiana, jg. 35, 2020-2. Jan Huber aan het woord 
[interview]; W. Poerink: 1814-1870 Ulrich Jan Huber; J. Otto: 
Koloniaal Invalidenhuis Bronbeek [korte schets]; J. Otto: Het 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger [korte historie]; U. 
Poerink: Petrus Plancius, mede-oprichter VOC.
De Ielstekker, nov. 2019. J. Elgersma: Metske en Aaltje 
Elgersma en hun nageslacht; Simon Elgersma, sterke zeeman 
met Ameland in het hart; Eerste melktap Waadhoeke op 
Ouwe-Syl geopend; Een reis naar Nederland [geëmigreerden]; 
Ype en Froukje Elgersma [paardenfokkerij, onderscheiding].
In de Smitse, 2020 nr. 26. Afscheid van mama [diverse verha-
len bij het heengaan van Johanna Alida Smit (1924-2017); De 
familie Zijm op Texel; Hete zomers: plakke, bakke en een nat-
te; Het raadsel van de broche; Door de jaren heen... Het Zijdel-
meer [herinneringen in historische context].
In hetzelfde schu-y-i-ij-tje, jg. 34, 2019 nr. 130. In de voetspo-
ren van Cornelis Schuyt; Veldsink-Schuijt Adviesgroep; Dick 

Schuijt [interview]; Opsporing 
verzocht.
   Idem, 2019 nr. 131. In aanraking 
met de politie [27 voorbeelden; 
behalve proces-verbalen ook 
aangiftes]; Bert Peter Schuit 
[schrijver]; Sven Schuit [inter-
view].
   Idem, 2019 nr. 132. Vervolg poli-
tierapporten 1940-1945 [7 perso-
nen]; Voor de laatste keer op de 
markt [visspecialist te Wolvega]; 
Fietsen met de Schuijt-en; Hel-

den [oorlogsherinneringen]; Meevaren met Loes.
 Idem, jg. 35, 2020 nr. 133. Interview met Brenda Schuit; 
Meevaren met Loes [geestelije ervaringen]; Boekbesprekin-
gen [van, door of over naamgenoten]; Zoektocht [ontbreken-
de gegevens over naamgenoten geboren na 1811].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 37, 2019-1. P. Körner: Van bleekneusje 
tot puber [1944-1945, sanatorium in Duitsland]; B. Lever: 
Mogelijke onderduikplek van verzetsstrijder Jan Lever ont-
dekt [in Sneek].
Loo-kroniek, 2019 nr. 65. R. van de Loo: Het Loo-archief [his-
torie, werkwijze; enkele impressies van leden]; Schenkingen 
aan het Loo-archief [o.a. Familiegroep van Wijck op Huize 
Steenoord te Heteren]; F. van der Loo: Het fotograferen van 
schilderijen.
 Idem, 2020 nr. 66. Geheel gewijd aan naams- en wapenver-
klaring [de kram blijkt geen muurkram maar een jukkram of – 
boog; relatie met families Crampe en Sickenbeke?].
Mededelingenblad Studiegroep Geslachten Drost, jg. 28, 
2019-2. Professor Drost – een heel bijzondere; Kwartierstaat 
van Hendrik Drost [10 gen., totaal 32 kwn.]; J. Dijkstra-Drost: 
Genealogisch onderzoek en verder...; Zomaar een Drost (5) 
[verv.].
 Idem, jg. 29, 2020-1. Berend Drost, hotelhouder (1826-
1882); Het gebeurde 75 jaar geleden [executies Woeste Hoe-
ve]; Hermanus Drost (2) – Drost in Amsterdam en overzee.

 Idem, 2019-3. Y. Drost: Nederlandse emigranten met de 
naam Drost [13 pers.]; J. Drost: Van patroniem Jansen naar 
familienaam Drost; Stamreeks Hendrik Drost (*1957) [10 gen. 
Tot ca. 1684; Slagter, Stadhouder, van Dijk]; DNA-onderzoek 
update voor dummies [met uitleg over werking wikitree].
 Idem, 2019-4. Het schrijven van een familiegeschiedenis is 
een kunst; Hermanus Drost (1) – Drosten uit Tricht, een kleine 
genealogie [met stamreeks 6 gen., ca. 1596-1824; van 
Blockhuysen, van de Sandt, Buedingh, de Wit, Spanceerder].
Nieuwsbrief Hettinga Stichting, 2019 nr. 37. J.R. Hettinga: 
Gaucke Anders uit Delfstrahuizen, stamvader van de katho-
lieke familie Hettinga [nieuwe stamvader, genealogie 9 gen., 
ca. 1500-1774]; Kasper hettinga en de bijzondere eigenschap-
pen van melk; Y. Hettinga: Van Harinxsma en de Hettinga-ei-
keltjes en Oudt Hettinga in Heeg [wapen, vereenvoudigde 
stamboom 7 gen., ca. 1390-1669; Hommema, Abbema, Jouws-
ma, Eysinga, Botnia]; G. Ellerbroek: Maikel Galama, winkelier 
en familieonderzoeker.
 Idem, 2020 nr. 38. J.R. Hettinga: Adolph Hettinga (1897-
1951), al jong naar Nederlands-Indië; S. Hettinga: Postume 
toekenning Mobilisatie-Oorlogskruis aan Rein Hettinga [rede-
nen toekenning]; J.R. Hettinga: Klaas Reins Hettinga, een veel-
zijdig zakenman [(1774-1858), levensschets; met stamreeks 7 
gen. uit de oude adellijke Hettinga’s via Witteveen]; Y. Hettin-
ga: Oudt Hettinga land te Heeg (1563) [akte van scheiding en 
deling; onderzoek naar locatie van dat land].
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/’38 tot 1611, 2019 nr. 62. 
C. Lautenbach: In gesprek met Jacob Lautenbach: keuzes 
maken in het leven; Jacobus Lautenbach: stamvader van de 
Nederlandse Lautenbachs [*ca. 1537]; In gesprek met Jantje 
Vossebelt-Lautenbach: genieten van kleine dingen.
Tijdschrift familievereniging Vandenbempt, jg. 35, 2019-3. 
Oorlogsleed voor de familie Vanden Bempt – Du Mont te Hoe-
gaarden [Franse leger, 1746].
 Idem, 2019-4. Hoe zou het nog met Frans gaan? [inter-
view]; Gielis van den Beemde molenaar te Roosbeek in het 
begin van de 15e eeuw [3 gen., 1370-1451].
Uit welke Beker [Kroes], jg. 20, 2019 nr. 57. Paul Kroes schrij-
ver in hart en nieren; Zoektocht voorouders Johannes Wilhel-

mus Kroesen [6 gen., 1744-2009]; 
Stammen waarin Croes [resp.] 
Kroes voorkomt [verspreiding in 
2007]; Petrus Paulus Kroes 
[priester, overleden George-
town/Maryland, USA 1873]; Van 
kraggen tot Kraggenburg [ont-
staansgeschiedenis; lichtwach-
ter; Winkel, Kroeze]; Marten Kuik 
en Hendrikje Kroezen stam 
Hoogeveen [x1880].
   Idem, 2019 nr. 58. Huismerken 
[overzicht]; Aanbesteding o.a. 

Floris Kroese 1712 [meester-timmerman; historisch contract; 
3 gen. Croesen uit Vianen, ca. 1615-1731]; Paul Kroes: Ik heb nog 
meer boeken in mijn hoofd [schrijver; stamreeks 7 gen., 
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1753-heden]; A. Croes: DNA als hulpmiddel bij stamboomon-
derzoek; Overzicht stammen Croese, Kroes; Boete van ANP 
voor publicatie oliebollenfoto [nare ervaring voor gebruik 
foto op een familiewebsite!! tip schikking].
 Idem, jg. 21, 2020 nr. 59. Jubileuminterview met oprichters 
‘Uit Welke Beker’; H. Kroes: Wat is een naam? [rechtszaak tot 
naamswijziging op grond van foutieve akten, 1862]; Jan Kroes. 
De grondlegger van een slagersgeslacht (5) [verv.]; H. Kroes: 
20 jaar onderzoek; Ne kroezen boom.
De Veerkamp Krant, jg. 25, 2019 nr. 94. Levensloop van Dora 
Rijgersberg-Veerkamp; Hugo Cornelis Veerkamp (1910-1972).
 Idem, 2019 nr. 95. Anton en Riet Veerkamp, een echtpaar 
van diamant [60 jaar getrouwd]; Schaker Johan Veerkamp 
[opgespoord; speelde tegen Max Euwe]; Nog een Veerkamp 
die tegen Max Euwe schaakte; Kinderpostzegels van Joost 
nageaapt [Kinderzegels 2019 naast alternatieve ‘Vlegelzegels’ 
van Joost Veerkamp uit 1994]; Postzegel voor 25-jarig jubile-
um van De Veerkamp Krant; Funerair Fonds Hugo C. Veer-
kamp [voor behoud historische kerkhoven en grafcultuur in 
Groningen]; Tödden, wie en wat zijn zij?
 Idem, jg. 26, 2020 nr. 96. In memoriam leida Veerkamp; 
Vernoeming naar een overleden zusje of broertje; Uit de 
archieven... Terug in de tijd... 100 jaar en langer geleden; 75 jaar 
na de bevrijding van Maastricht [14-9-1944].

Vreugdeschakel, jg. 37, 2019 nr. 95. D. Vreugdenhil: ‘Dezelfde 
achternaam is een bindend element’; Familiewapen.
 Idem, 2019 nr. 96. De passie van Ard Vreugdenhil [redden 
van schildpadden].
 Idem, jg. 38, 2020 nr. 97. R. Vreugdenhil: Liefde voor de 
paarden(sport); Lachen in De Lier [toneel]; Memoirs of Kees 
Vreugdenhil – The immigrant kid.
De Wagenschouw, jg. 34, 2019 nr. 66. Maurits Karel Herman 
Wagenvoort (9) [verv.]; Ingezonden stukken; Oude foto’s van 

het Wagenvoort uit 1900; Twee 
schilderijen van Voorden; Toe-
komst van de Wagenschouw na 
2020; De stamboom [aanvullin-
gen].
   Idem, 2019 nr. 67. Herinnerin-
gen aan de Groenedijk [interview 
met Gerard Wagenvoort; 
Leidsche Rijn]; Het verdriet van 
Maria Wagenvoort [uit Almen, 
*1747, huwt Albert Leemreise; 
jongste zoon onder Napoleon 
naar Rusland 1811-1813]; Mijn 

ervaring met bijen te boek gesteld (5) [verv.]; Maurits Karel 
Herman Wagenvoort (10) [ver.].

Tips van de Boekenmakers van Probook
Het is gebruikelijk om een stamboomboek te laten 
drukken als genaaid gebonden hardcover. Door de 
genaaide binding en het harde omslag gaat jouw boek 
jarenlang mee. Zo kan het boek ook generaties later 
nog gelezen worden. Als je kiest voor een hardcover, 
worden er automatisch schutbladen toegevoegd aan 
het boek.

Schutbladen zijn het eerste en laatste vel in een hardcover 
boek. Een schutblad is een dubbelgevouwen vel, welke aan 
de ene kant helemaal tegen het omslag aangeplakt zit en aan 
de andere kant een stukje aan het binnenwerk vast zit. Het 
schutblad houdt het binnenwerk en het omslag bij elkaar, hij 
is dus erg belangrijk.

Standaard is het schutblad blanco, maar 
je kunt het schutblad ook extra speciaal 

maken door te kiezen voor bedrukt of 
een gekleurd schutblad. Wanneer het 
boek opgeslagen wordt, zie je gelijk het 
schutblad. Dus als je een mooi omslag én 

een mooi schutblad hebt, dan maak je een 
zeer goede indruk op de lezer.

Je kunt het schutblad laten 
bedrukken met bijvoorbeeld een 
familiewapen. Deze kun je één keer 
groot op het schutblad zetten, 
maar je zou deze ook terugkerend 

in een patroon kunnen zetten óf 
het familiewapen zo groot maken 

dat deze van de pagina afloopt. Er zijn 
vele mooie, creatieve, mogelijkheden.

Ben je zelf niet zo creatief, maar wil je jouw boek wel net dat 
beetje extra geven? Kies dan voor een unikleur schutblad. 
Daar hoef je zelf geen bestand voor te maken, maar zo heb 
je toch iets speciaals. Op onze website kun je kiezen uit 12 
verschillende kleurtjes, van chic blauw tot knal oranje. 

Ook is het mogelijk dat je ons het schutblad op laat maken 
met bijvoorbeeld een patroon van het familiewapen. We 
kunnen je bijvoorbeeld helpen met zowel het schutblad als 
omslag en dat jij zelf het binnenwerk opmaakt. Hoe meer je 
zelf doet, hoe lager de kosten, maar de mogelijkheden zijn er 
zeker!

Michelle van Deuveren - Probook
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genealogie en heraldiek, de verbreding en verbreiding van de kennis 
daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is. De vereniging beoogt 
daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.

ANBI: De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de NGV geen erf- of 
schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en 
schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor 
geldende regels).
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gratis handleidingen persoonlijke servicevanaf 1 exemplaar

Laat je boek maken door Probook, dé specialist in het maken van met garen 
gebonden boeken. Probook maakt duurzaam gebonden boeken, zodat ook de 

kleinkinderen van jouw kleinkinderen het boek over jullie familie kunnen lezen.

Breng het verhaal van 
jouw familie tot leven!


