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Van de redactie
Wat hebben de in de Inhoud genoemde artikelen van Rob 
Tausk, Angelique Hajenius, Antonia Veldhuis en het portret 
Ristjouw met elkaar gemeen? Ogenschijnlijk niets, maar 
bij alle vier is er iets met de informatie over het portret 
aan de hand wat aanleiding gaf tot het verhaal. Wat de 
verhalen ons leren is het belang om alle informatie over 
het portret en de afgebeelde persoon nauwkeurig en kri-
tisch te onderzoeken. Wat de verhalen ons ook leren is het 
belang van een goede identificatie aan de hand van een 
naam, data en gelegenheid. Hoe is het in dat licht gesteld 
met uw eigen collectie?
Klaas de Boer laat ons het wel en wee zien van de familie 
Van Selbach na immigratie vanuit het Siegerland in Hes-
sen naar Drenthe. Els Vermij en Willem-Jan van Grondelle 
geven aan de hand van bewaard gebleven corresponden-
tie een inkijkje in het leven van een andere immigrant die 

vanuit Gotland (Zweden) in Amsterdam terechtkwam.
Van geheel ander orde is het verhaal van Maurice Kruijk 
waaruit blijkt dat in de medische hoek ook niet altijd alles 
koek en ei is. Je zal maar moeten bevallen en de vroed-
meester weigert hulp!
Vooraf beginnen we dit nummer met reacties van lezers 
op het vorige nummer. De reacties gaan over de histo-
rische context van twee gebeurtenissen. De redactie 
acht een correcte weergave van belang. Met dank aan de 
lezers die reageerden!
Voorts treft u weer een aflevering van de wapenregistra-
tie van het Nederlands College Heraldiek aan. En tot slot 
is de rubriek Tijdschriften dit keer gewijd aan genealogi-
sche en heemkundige tijdschriften uit Nederland.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Bij de voorplaat  Voor- en achterkant van de ‘carte visite’ van Magrieta Kuipers-Keun. Bron: collectie familie Kuipers.
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Nu de corona maatregelen worden versoepeld ontstaat er ruim-
te om het infocentrum van de vereniging weer gedeeltelijk te 
openen.
Per 1 juli zal het centrum op de eerste en de derde donderdag van 
de maand en op de tweede zaterdag van de maand op afspraak 
weer te bezoeken zijn tussen 10.00-16.00 uur.
Op die dagen en tijdstippen is het centrum ook weer telefonisch 
bereikbaar, onder andere voor het maken van een afspraak. 

Buiten die dagen en tijdstippen is het centrum uitsluitend via 
info@ngv.nl bereikbaar, dus ook ingeval een gemaakte afspraak 
door onverwachte oorzaken gewijzigd moet worden.
Vooralsnog is het niet mogelijk groepen te ontvangen.
Omdat er ook andere gebruikers in het gebouw zitten, is het 
noodzakelijk alle aanwijzingen voor routes, de 1,5 m. afstand en 
de ontsmettingsaanwijzingen op te volgen. In de lift mogen 
slechts twee personen tegelijk.

Infocentrum gaat weer gedeeltelijk open
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Lezers reageren
In Gens Nostra 2021 nummer 3 zijn op twee plaatsen historische onjuistheden 
ingeslopen die aanleiding kunnen geven voor een onjuiste beeldvorming. 
Terecht heeft een aantal lezers hierop gereageerd. De redactie acht een juiste 
historische weergave van belang.

* Pag. 155: in de intro op het artikel over de familie De Vlieger staat de zinsnede ‘de brand in de 
Middelburgse abdij, veroorzaakt door een bombardement van de Duitsers in mei 1940’. Veel 
mensen hebben altijd in die veronderstelling geleefd. 
Reactie van de heer Beerens: ‘Alhoewel volledige duidelijkheid over de oorzaak ontbreekt is de 
brand naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van artilleriebeschietingen door de zich terug-
trekkende Franse troepen. Om de Duitse opmars vanuit Zuid-Beveland een halt toe te roepen 
hebben de Franse en Duitse troepen over en weer elkaar bestookt met artillerievuur. Volgens 
de burgemeester van Middelburg is na die beschietingen geconstateerd dat de brand hoogst-
waarschijnlijk het gevolg is geweest van Frans artillerievuur. Maar ja, daar maakte je je in die 
dagen natuurlijk niet populair mee.1’ 
De auteur, Koos de Vlieger, verduidelijkt: ‘In recente literatuur is inderdaad aangegeven, dat het 
‘bombardement van Middelburg’ in feite een artilleriebeschieting was en plaats vond tussen 
Franse artillerie opgesteld in Zeeuws-Vlaanderen die de Sloedam beschoot en Duitse artillerie 
in Zuid-Beveland die hun vooruitgeschoven troepen op de oostelijke oever van Walcheren die 
Middelburg tot op 6 km waren genaderd, ondersteunde en zich richtte op de Franse stellingen 
ten oosten van Middelburg. Door beide partijen werden doelen in Middelburg geraakt. Daarbij 
is tot nu toe onduidelijk gebleven wie verantwoordelijk was voor de desastreuze branden.2’ Hij 
is het eens met de heer Beerens, maar op grond van het hierboven vermelde verhaal van het 
Zeeuws archief verdient de uitspraak dat de Fransen verantwoordelijk waren voor de daarop 
gevolgde branden tenminste enige nuancering.

* Pag. 171: in de wapenregistratie Van Dalen staat onder Motivering de passage ‘te Heussen (nu 
Huissen) in Gelderland. Huissen maakte deel uit van het Overkwartier Nijmegen, dat viel onder 
het hertogdom Gelre’. Meerdere lezers hebben hierop gereageerd. Allereerst: voor Heussen 
lees Huessen. De e en de i achter de u duiden op klinkerverlenging in de uitspraak. De plaats-
naam wordt dus uitgesproken als Huussen.
Voorts zijn Overkwartier en Nijmegen twee verschillende gebieden! Het hertogdom Gelre ken-
de vier kwartieren: Zutphen, Veluwe, Nijmegen en het Overkwartier. Het Overkwartier lag 
gedeeltelijk in Limburg en gedeeltelijk in Niederrhein (D) en had als hoofdplaats Roermond. 
Huissen heeft dus nóóit deel uitgemaakt van het Kwartier van Nijmegen noch van het Over-
kwartier.
Huissen (met Malburgen) maakte samen met Duiven, Zevenaar, Wehl, Hulhuizen, Lobith, Keker-
dom en Leuth deel uit van de zogenoemde Kleefse Enclaves in Gelderland. Dit gebied maakte 
in oorsprong deel uit van het hertogdom Gelre, maar kwam in de 15e eeuw door een nooit inge-
lost pandschap aan de hertogen van Kleef. Na het uitsterven van dit hertogelijke huis in 1609 en 
een erfopvolgingsstrijd kwam het gebied in 1621 aan Pruissen. Na het Congres van Wenen heeft 
Pruissen deze enclaves in 1816, deels in 1817 afgestaan aan Nederland. Huissen maakt daarom 
pas vanaf 1 juni 1816 deel uit van de provincie Gelderland. De kleurkeuze van goud en blauw 
(Gelderland) voor het schild kan dus ongewijzigd blijven.

REDACTIE

1 Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombardement op Middelburg
2 Zie www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/tweede-wereldoorlog/het-vergeten-bombardement-opnieuw-belicht/.
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In de herfst van 1522 werd de vesting Coevorden door een 
leger van hertog Karel van Gelre veroverd. En in november van 
dat jaar werd de aanvoerder van dat leger, Johan van Selbach, 
tot drost van Drente benoemd. Hij was vermoedelijk de eer-
ste drost, die niet uit de eigen Drentse gelederen kwam. Met 
hem begint de aanwezigheid van het geslacht Van Selbach in 
Drenthe. Na hem zouden er vele generaties Van Selbach als 
bestuurders en predikanten hun sporen in het gewest nala-
ten.

Johan van Selbach (~1480-1563)

Johan van Selbach bleek een zeer interessant man te zijn. Hij 
was kort voor 1482 op de burcht Crottorf in het Siegerland 
geboren, zijn vader was Johann von Selbach. Hij begon de 
gebruikelijke loopbaan voor jonkers door bij iemand anders in 
dienst te treden. Via familierelaties werd hij vroeg zestiende 
eeuw drost bij Johan van Wisch, heer op Terborg in het graaf-

KLAAS S. DE BOER

De eerste generaties 
Van Selbach in Drenthe
Bij onderzoek naar voorouders stuitte ik dertig jaar geleden in ‘alledrenten’ in Zuidlaren op Hendrikien van 
Selbach, begin 17de eeuw. Een niet Nederlandse familienaam. Al gauw bleek dat die familie ook Huize 
 Laarwoud in Zuidlaren bezeten en bewoond had en dat een verre voorouder, Johan van Selbach, drost van 
Drenthe was geweest. Deze van Selbach stamde uit het Siegerland, niet ver van de stad Siegen in Duitsland. 
Door de ontwikkeling van het internet en de onvermoeibare arbeid van archivarissen werden steeds meer 
gegevens vanuit de bureaustoel bereikbaar. Dat alles leidde tot een bericht over deze Johan, gepubliceerd 
in het tijdschrift Siegerland. Hier nu een verslag van de zoektocht naar zijn nakomelingen.

schap Zutphen. Er zijn twee vroege vermeldingen over Van 
Selbach in de Nederlandse archieven. In 1511 beklaagde de 
Gravin van Bergh (van ’s-Heerenberg) zich over zijn brutale 
gedrag, in die van 1509 gaat het om de verdeling van de 
 erfenis van zijn schoonouders. Zo weten we dat Johan van 
 Selbach niet op zijn mondje was gevallen en dat hij dus vóór 
1509 trouwde met Judith Smullinck, dochter van de drost van 
Zevenaar in de Liemers, de exclave van het hertogdom Kleef. 
Toen Johan van Wisch stierf ging Johan van Selbach over naar 
een dienstverband bij de leenheer van Wisch, hertog Karel van 
Gelre. Daar werd hij een van de aanvoerders van het legertje 
de ‘Zwarte Hoop’ dat in 1517 Friesland en Holland onveilig 
maakte en zelfs in Antwerpen vrees inboezemde. En zo kwam 
het dat hij de aanvoerder was van het leger dat Coevorden 
veroverde. Over dit eerste deel van zijn leven is vooral door 
van Weringh gepubliceerd.1 Door de digitale ontsluiting van 
vele archieven was het mogelijk vele details van zijn leven in 
Nederland in meer detail te beschrijven.2

1. Johan van Selbach, drost van Drente (1522-1536). Links een afdruk van zijn zegel (Archief Balije Utrecht, 1533). Rechts zijn zelf geschreven naam en 
handtekening (DrA, 1530, Coe0790; cartago.nl).
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Zijn vrouw Judith Smullinck was een zelfstandige vrouw van 
aanzien. Haar grootvader was Johan van Blankenburg, een 
bastaardzoon van hertog Adolf I van Kleef, en haar grootmoe-
der Jutta van Appeltern. Uit die tak van de familie erfde Judith 
in 1535 het goed Clarenbeck bij Kleef. In 1527 kocht ze, als 
‘Drostinne’, de molen bij Gees.3

De halfbroer van Johan, Cuns van Selbach, was ook naar Gelre 
gekomen. Hij trouwde Catharina van Hackfort (†1533) maar 
dat huwelijk bleef kinderloos. Zij was een broer van Bernhard 
van Hackfort, later drost van Karel van Gelre. Cuns verpandde 
in 1530 het erf de Welle aan zijn broer Johan en Roelof van 
Münster, schoonzoon van Johan (getrouwd met Maria). Cuns 
stierf in 1540 en zijn erfenis werd door Johan van Selbach met 
Bernd van Hackfort geregeld. 4

Het drostambt moest Johan van Selbach in 1536, na precies 
veertien jaar, opgeven omdat de stadhouder van Friesland 
namens keizer Karel V Coevorden op de Geldersen veroverde. 
Zo kwam dus ook het gewest Drente onder het Habsburgse 
gezag. 
Johan vertrok met zijn gezin naar Gelre en werd later drost te 
Windeck aan de rivier de Sieg, vlakbij zijn stamslot Crottorf. 
In die tijd verwekte hij nog een buitenechtelijke zoon, Chri-
stoffel. Maar zijn aanzien was groot: hij werd maarschalk aan 
het hof van de hertog van Berg en adviseur aan het hof van de 
graven van Nassau in Siegen (Crottorf was een leen van Nas-
sau). In 1542 werd hij commandant van het leger van de hele 
Westfaalse Kreis in de oorlog tegen de Turken. Maar daarna 
was hij blijkbaar krijgsmoe. Zijn vrouw was in 1542 gestorven 
en hij begon zijn eventuele begrafenis te regelen (hij was 
ondertussen zestig jaar oud). Toch hertrouwde hij, in 1546, 
met een nichtje van zijn overleden vrouw. Op Crottorf maakte 
hij plannen zijn burcht tot ‘Schloss‘ te verbouwen, hetgeen van 
1550 tot 1560 duurde. Dat Schloss ziet er nog steeds indruk-
wekkend en mooi uit.

Van Selbach was dus getrouwd. Met zijn vrouw Judith kreeg 
hij begin zestiende eeuw een dochter Maria en een zoon Hen-
rick. En hij had een bastaardzoon, ook Johan genaamd. Hoe 
we dat weten is verderop beschreven. Die hele familie heeft 
samen op de burcht van Coevorden gewoond. Als drost van 
Drenthe had Van Selbach het druk. Hij moest de zittingen van 
de ‘etstoel’ (het hoge rechtscollege) zowel als de rechtszittin-
gen (goorspraken) in elk ‘dingspil’ (juridisch deelgebied) leiden 
en de voormannen der zes dingspillen van noodzakelijke 
maatregelen overtuigen. Maar als eerste moest hij de bevol-
king voor zich en het Gelderse bestuur winnen. Dat kostte 
moeite, maar lukte uiteindelijk, ook omdat hij zeer rechtvaar-
dig bleek. Twee voorbeelden. Hij schroomde niet een andere 
Gelderse bestuurder, Magere Hein, in 1527 aan te klagen, en 
hij behoedde de boeren voor te zware belastingen. Dit laatste 
weten we uit een brief die hij aan zijn baas Karel van Gelre 
schreef: ‘de inhoud van dit memoriaal is de grote armoede van 
uwer vorstelijke genade onderzaten in het land van Drente’. 
Drenthe was toen, zoals Sebastian Munster op een kaart van 
omstreeks 1560 vermeldde, ‘ein ruch Land‘.

Na de verovering in 1522 moest de burcht Coevorden natuur-
lijk versterkt worden. Uit de bewaard gebleven rekeningen 
van de drost blijkt dat in de periode november 1523 tot okto-
ber 1529 diverse werklieden meerdere duizenden goudgul-
dens hebben ontvangen voor ongeveer 17.000 werkdagen. In 
zijn functie als drost in dienst van de hertog van Gelre bleef 
het niet uit, dat hij ook met de buitenlandse politiek te maken 
kreeg. Zo moest hij voor de hertog in 1532 uitvinden of een 
leger makkelijk langs de Dollard zou kunnen trekken en hij 
moest in 1533 wapens leveren aan de legeraanvoerder van 
Balthasar van Esens (Oost Friesland) vanwege diens oorlog 
tegen de met Keizer Karel V bevriende graaf aldaar. Maar 
Johan had ook privé-activiteiten. Zo verkocht hij een ‘slang‘ 
(een groot kanon) aan de hertog en kocht hij boerderijen in de 
buurt van zijn thuisbasis Crottorf.

2. Het slot van Johan van Selbach te Crottorf, Siegerland, 
na de verbouwing en uitbreiding van 1550-1560 (Braun, 
Burgenrekonstruktion; gereproduceerd met toestem-
ming). Links staat het nieuwe slot, rechts zijn de delen van 
de burcht van voor 1550.
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Johan stierf in 1563. In zijn testament worden alleen zijn wet-
telijke kinderen genoemd. Zowel dochter Maria als zoon Hen-
rick hadden hun erfdeel al gekregen, Crottorf en omgeving 
had hij in 1560 Catharina, de dochter uit zijn tweede huwelijk, 
geschonken. Haar kleinzoon heeft een groot grafmonument 
met vele familiewapens laten maken, dat in de kerk te Frie-
senhagen (bij Crottorf) te zien is. Johan werd zoals hij bepaald 
had voor het altaar van de heilige Maria-Magdalena in het 
klooster Marienstatt (dertig kilometer ten zuiden van Crot-
torf) begraven. De metalen grafplaat is daar bewaard geble-
ven ook al werd het klooster in de Napoleontische tijd opge-
heven. De plaat staat in de mooi gerestaureerde kerk van wat 
nu weer een klooster is.5

Tot zover Johan de drost. Om de nakomelingen, waarbij vaak 
dezelfde naam opduikt, makkelijker te onderscheiden houden 
we de nummering in afstamming aan, zoals in het diagram 
gegeven. Daarbij is Johann von Selbach, de vader van de 
drost, nummer I.

In 1535 was Maria van Selbach (IIIb) met Roelof van Münster 
getrouwd, zoon van Roelof van Münster, heer van Herzford 
(zie kaart), die van 1505 tot 1512 drost van Drente was 
geweest. Diens ouders waren Hendrik van Münster en Agnes 
de Vos van Steenwijk. Dit adellijk geslacht Van Münster bezat 
het huis Herzford/Hersevoort in de graafschap Bentheim, bij 
Lingen net ten westen van de Eems, veertig kilometer ten 

3. Deel van de 
gietijzeren grafplaat 
van Johan van 
Selbach (+1563) 
zoals bewaard in het 
klooster Marien-
statt bij Hachenburg, 
Westerwald, 
Duitsland (foto 
auteur).

4. Familierelaties van de eerste generaties van Selbach.

5. Grafzerk van Maria van 
Selbach (+1576) in de kerk van 
Loppersum (foto auteur).
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zuidoosten van Coevorden. Omstreeks 1540 is Maria met 
haar man naar het huis Duirsum bij Loppersum verhuisd, dat 
hij van zijn rijke moeder Bauwe Heemstra geërfd had. Dat huis 
werd een prachtige woonplek. Het brandde echter door oor-
logsgewoel in 1568 af. Roelof overleed op Duirsum in 1558. In 
1574 voerde schoonzoon Johan de Mepsche namens Maria en 
erfgenamen een proces tot voor het Duitse ‘Reichskammer-
gericht‘ tegen haar schoonzuster Catharina (IIIe) over de erfe-
nis van hun in 1563 gestorven vader Johan. Ook toen werd er al 
veel geprocedeerd! Maria stierf in 1576. De grote grafsteen 
met haar familie wapens is nog in de kerk van Loppersum te 
bewonderen.6

Henrik (IIIc), de zoon van de drost, ging mee naar het Sieger-
land. Hij hielp zijn vader bij het beheer van de goederen. Van 
zijn moeder kreeg hij het goed Clarenbeck bij Kleef. Hij breid-
de dat in 1547 uit met een aankoop van land onder Frasselt (in 
1550 schuldvereffening). Zijn dochter Judith van Selbach (IVe) 
trouwde met Johann von Lützerath, heer van Vorst (bij Fre-
chen, ten westen van Keulen). In de kerk van Frechen is hun 
grafsteen bewaard gebleven, inclusief het Van Selbach 
wapen. Het was niet eenvoudig daar, in de schemerig gehou-
den Fatima kapel, dit hoog aan een wand bevestigde grafmo-
nument te fotograferen. De steen is ooit gebroken en min of 
meer gerestaureerd.7

 

Johan bastaard van Selbach (~1510 - 1603) 

Nu terug naar Van Selbach in Drente, Johan de bastaard (IIIa). 
In een oorkonde uit 1534 staat: ‘….Johan van Selbach bas-
taard, Schulte te Empne, en Herman Schrijrenbeike, schulte 
te Sleen, bepalen – als scheidslieden in ’t geschil tusschen de 
buren van Weerdijnghen en Roijswijnckel over hun beider 
marke, onder goedkeuring van den overman Johan van Sel-
bach drost te Coevorden en van ’t land van Drente – dat beide 
partijen….. ‘. Zoon Johan was dus schulte van Emmen gewor-
den. En hij bleef na 1536, na het einde van het Gelders gezag, 
in zijn ambt en dus in Drente.

Deze Johan de bastaard (vanaf hier Johan bt) wordt in vele 
oorkondes zo genoemd en zijn handtekening vermeldt dat 

meestal ook. Hij heette meestal schulte van Emmen maar een 
enkele keer werden de andere twee kerspelen die onder zijn 
verantwoordelijkheid vielen, Odoorn en Roswynkel, ook 
genoemd. Hij was een bastaard, maar een erkende zoon des-
alniettemin. Dat blijkt vooral uit het feit dat het wapen in zijn 
zegel identiek is aan dat van zijn vader. Interessant is dat ook 
zijn handtekening dezelfde trekken vertoont als die van de 
vader. De enige geschreven bron over zijn afstamming is de 
‘rouwbrief’ (Programma Funebre 170213) na de dood van de 
nakomeling Roelof/Rudolphus van Selbach (VIb). Daarin wordt 
de mannelijke lijn over vier generaties gegeven. Er hoeft dus 
geen twijfel te bestaan aan de relatie van vader en zoon. Deze 
Johan zal de stamvader van de Van Selbachs in Drente 
 worden.

Johan van Selbach, schulte te Emmen, Odoorn en Roswynkel, 
komt in de periode 1534-1575 in vele aktes voor (zie de 
Oorkondes, Ordelen en Goorspraken). Enkele voorbeelden 
zijn: 1544: Johan en zijn vrouw Griete verkopen percelen grond 
aan het klooster Ter Apel en kopen daarvan het ‘Hebbekyngen 
Erve’ van dat klooster. 1550: Johan bezit nu een huis in Coevor-
den. 1560: hij krijgt een volmacht om een huis in Coevorden 
van een eigenaar aan een ander over te dragen. 1562: Johan en 
Griete verkopen een schat (ongeveer 0,625 ha) rogge van de 
boerderij Huysinge in Zuidbarge aan de prior van het klooster 
Ter Apel.  In 1563 en 1564 voert Johan processen tegen een 
pastoor die zonder toestemming hout van de domeinen 
gebruikte, en tegen boeren uit Anloo die zonder toestemming 
varkens eikels van de domeinen lieten opeten. In de akte van 
1570, waarin hij een ruil van percelen begeleidt, staat ‘den 
erentfesten erbaren vromen ende vorsychtygen Johan van 
Selbach, Schulte to Emmen’. In 1572 bevestigt hij als schulte 
de ontvangst van geld van de huurders van het klooster Ter 
Apel, voor zover zij in het gebied van Roswinkel wonen; dit is 
hun bijdrage aan de in totaal 14400 carolusguldens die de pro-
vincie Drente aan de landsheer, de koning van Spanje, beloof-
de af te dragen, om niet een nieuwe tiende penning te hoeven 
invoeren. De laatst bekende vermelding van Johan als schulte 
van Emmen is uit 1575, in 1579 is zoon Henrick daar schulte. 
Daaruit kan men afleiden dat Johan omstreeks 1577, dus na 
ruim 40 jaar, zijn functie had overgedragen.

6. Johan van Selbach, bastaard, Schulte van Emmen (ca. 1530 - ca. 1577). Links een afdruk van zijn zegel (Drents Archief, 1570, kla1106; cartago.nl). Rechts 
zijn zelf geschreven naam en handtekening (DrA, 1572, kta269; cartago.nl). Achter Johan staat ‘bt’ voor bastaard.
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Johan verschijnt ook na 1575 nog in documenten, vooral in 
Goorspraken, waar hij getuige is. Na 1598 wordt hij ‘Johan van 
Selbach de olde’ genoemd, omdat in die tijd zijn kleinzoon 
‘Johan de jonge’ (Va) ook optreedt. Johan stierf omstreeks 
1601, ongeveer 90 jaar oud (zijn vader leefde meer dan tachtig 
jaren).

Johan bt was getrouwd met Griete. Ze worden in aktes uit 
1544 en 1562 samen genoemd. Johan en Griete kregen kinde-
ren maar zonder kerkregisters is daarover alleen indirect iets 
te vinden. Omdat Johan bt de eerste Van Selbach was die blij-
vend in Drenthe woonde, kunnen we veilig aannemen dat alle 
personen van Selbach die tussen omstreeks 1560 en 1600 
genoemd worden, kinderen van dit echtpaar zijn. Mijn bron-
nen zijn de documenten die via www.cartago.nl toegankelijk 
zijn. Maar ook de archieven van de gewesten om Drenthe 
heen zijn van belang. Tenslotte is er het dagboek van Jan Mus, 
die toen de ‘Lantschrijver’ was, over gebeurtenissen in 1579 
(zie de publicatie van Magnin). Op basis van deze bronnen 
kennen we vier zoons: Henrick (IVa), Konst (IVb), Roelof (IVc) 
en Luithien (IVd). Dochters zullen er ook geweest zijn. Mis-
schien is een van hen Agnes, die in 1561 in het Gelders Archief 
als de weduwe van Henrick van Scherpesteyn wordt genoemd. 
De namen van twee zoons kunnen we verklaren: Henrick had 
dezelfde naam als zijn oom, de halfbroer van Johan bt, terwijl 
Kunst dezelfde naam had als de in 1540 gestorven halfbroer 
Cuns (fonetisch Coens?) van Johan de drost, Cons (IIb). De 
voornamen Roelof en Luithien zouden dan van de kant van de 
familie van Griete komen maar concrete aanwijzingen zijn er 
niet.

Heraldiek

De wapens van meerdere leden van de familie Van Selbach 
zijn bekend. Toch moet daar iets over gezegd worden. De 
vader van Johan de drost, Johann von Selbach (I) was de eer-
ste die het gevierendeelde wapen vanaf de geboorte voerde: 
links boven en rechts onder de zwarte ruiten op goud van het 
oorspronkelijke Van Selbach wapen, de andere twee kwartie-
ren hebben de roos van Hatzfeld op een zilveren veld. Johan 
de drost (IIa) en de nakomelingen uit zijn huwelijken voerden 
allen datzelfde wapen. Die wapens zijn te vinden op grafmo-
numenten, voor Maria (IIIb) in de kerk te Loppersum, voor de 
laatste van Selbach nakomelingen uit de andere twee takken 
in de kerken te Frechen en te Friesenhagen.

7. Plattegrond van Coevorden van Jacob van Deventer, ca. 1550 (bron: 
Wikipedia), ongeveer in de staat waarin Johan de drost Coevorden in 
1536 moest verlaten. Het register van eigenaren van huizen in Coevorden 
van 1550 meldt bij een huis: ‘nuu schulte Selbach’; zoon Johan, schulte van 
Emmen, had daar dus een huis gekocht (DrA, Coevorden, register 
huiseigenaren 1550). 

8. Wapens van de familie Van Selbach. Enkele nakomelingen voren het 
wapen gespiegeld ten opzichte van het oorspronkelijke wapen.
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Wat opvalt is dat de halfbroer Cons (IIb) van Johan (IIa), die in 
Gelre woonde, het wapen gespiegeld voert. De oudste zoon 
van Johan (IIa), de buitenechtelijke Johan bt (IIIa), voert het-
zelfde wapen als zijn vader. Echter, diens zonen Henrick (IVa) 
en Konst (IVb) voeren het wapen gespiegeld. De nakomelin-
gen van Henrick zullen deze vorm van het wapen handhaven 
en deze vorm is in de kerk van Zuidlaren te zien. Het is ondui-
delijk welke logica achter deze wel of niet spiegeling zit.

Henrick van Selbach (~1540 - 1618)

Henrick van Selbach (IVa). Deze oudste zoon zal omstreeks 
1540 geboren zijn. Hij volgde vader Johan omstreeks 1577 op 
als schulte van Emmen en zal toen het Schultehuis in Emmen 
betrokken hebben. Naast deze officiële functie was hij, zoals 
alle bestuurders, ook landbouwer (eigenerfde). In 1603 werd 
hij nog als boer vermeld en in 1612 werd hij aangeslagen voor 
1,5 mudde (ongeveer ½ ha) bezaaid land in het kerspel Emmen. 
Ook hij voerde het Van Selbach wapen, zoals gezegd gespie-
geld.

Henrick werd schulte in roerige tijden. Door de opstand tegen 
Spanje trokken af en toe plunderende soldaten rond en door 
de wanorde raakte het reguliere bestuur verzwakt. In 1577 
ging het gezag in Drenthe formeel over op de ‘opstande lingen’. 
Rennenberg (George van Lalaing), door de Staten Generaal 
tot stadhouder voor de noordelijke gewesten benoemd, wist 

de Etstoel van Drenthe te overtuigen zich bij de ‘Pacificatie 
van Gent’ aan te sluiten. In februari van 1579 wilde Rennen-
berg met vier vaandels van Deventer naar Coevorden trekken. 
Later kwamen nog twee vanuit Emlichheim aange marcheerd. 
Het dingspil Zuidenveld was daarover echter niet geïnfor-
meerd. En de kopstukken van en de bevolking in het Zuiden-
veld wilden de troepen liever niet binnen laten (vanwege 
mogelijke roof en muiterij) en ze riepen steun in van de andere 
dingspillen. Bij de beraadslagingen over wat nu gedaan moest 
worden zal Henrick als oudste een belangrijke stem gehad 
hebben. Er werd besloten bestuurders, zijn jongere broers 
Konst en Roelof met anderen, ter onderhandeling naar Ren-
nenberg te sturen. Het resultaat was dat de troepen richting 
Zwolle gingen en slechts twee vendels moesten worden toe-
gelaten om door Drenthe naar Zevenwouden in zuidoost 
Friesland te trekken.8

De politieke ontwikkelingen daarna zijn uitvoerig in de 
Geschiedenis van Drenthe9 beschreven. We weten niet wat 
Henrick van de strijdende partijen vond. Had hij sympathie 
voor de protestanten of was het meer afkeer van Spanje? In 
1544 was het nabij gelegen graafschap Steinfurt tot het pro-
testantisme overgegaan. In Overijssel werd de reformatie in 
1580 ingevoerd, vanaf 1588 gebeurde dat ook in het naburige 
graafschap Bentheim. Dacht Henrick dat, uiteindelijk, aanslui-
ten bij de opstand op den duur ook voor Drenthe beter zou 
zijn?

10. Een rechtszitting 1570/1 in Drenthe. Afgebeeld is Hendrik van Münster (1518-1591), 
heer van Ruinen, collator van Gasselte en rechter te Coevorden, met twee bijzitters. 
Rechts de griffier, vooraan de advocaten en, mogelijk, de strijdende partijen. 
(Groninger Archieven, Reg. Feith, Inv. 835, 271). Hendrik was een volle neef van Roelof 
van Münster, de man van Maria van Selbach (IIIb).

9. Zuidoost Drenthe en omgeving (deel kaart van Sgrooten, ca. 1575). Bij de hier 
relevante plaatsen staan letters: B=Barge, E=Emmen, G=Gees (molen), He=Herzford, 
O=Odoorn, R=Roswynckel, Ru=Ruinen, S=Sleen, TA=Ter Apel, Z=Zwolle. Coevorden is 
onderstreept.
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Het werk van de schulte zal wel gewoon doorgegaan zijn maar 
rust en energie voor formele rechtszittingen (goorspraken) 
was er minder. In het Zuidenveld zijn er in de jaren tachtig vijf 
maal goorspraken8 geweest, tussen 1589 en 1598 geen. Ook 
werden goorspraken niet meer steeds in het betreffende 
dingspil gehouden, maar dichter bij Coevorden, de zetel van 
de drost. De etstoel kwam achttien jaar lang niet bijeen. De 
laatst bekende vermelding van Henrick als schulte is uit 1588. 
In 1595 werden in heel Drenthe nieuwe schulten benoemd. In 
Emmen was dat Everhardt van Gemen, zoals blijkt uit de des-
betreffende lijst.10 Henrick is, zo kunnen we concluderen, bijna 
achttien jaar schulte geweest. Hij heeft kennelijk steeds de 
algemene belangen goed en met veel vertrouwen behartigd 
want Henrick werd later, na 1595, in vele belangrijke functies 
en commissies benoemd.

In 1592 werd Coevorden door prins Maurits veroverd, in 1594 
volgde Groningen. Nu ‘De Landschap’ vrij was van Spanjaar-
den en andere troepen kwam het normale leven weer op gang. 
In 1596 werd graaf Willem Lodewijk van Nassau ook tot stad-
houder van De Landschap Drenthe benoemd. Er kwam weer 
een etstoel, het hoger gerechtshof van Drenthe, en er werd 
een nieuwe drost benoemd. De drost, de landschrijver en de 
24 etten, daaronder is Henrick van Selbach, werden ingezwo-

ren. Om de financiën op orde te brengen committeerde men 
1599 de rentmeester en drie mannen, daaronder Henrick, alle 
onroerend goed in De Landschap te inventariseren. Twee jaar 
later werd een college van gedeputeerden gevormd. Het 
bestond uit twee ‘jonckheren’ (uit de oude landadel) en twee 
eigenerfden, daarbij is Henrick van Selbach. De nieuwe 
bestuursvorm werd in 1603 nog eens door de Staten Generaal 
gedecreteerd. Henrick bleef gedeputeerde, de andere eigen-
erfde werd vervangen. In 1598 werd de reformatie ingevoerd, 
in detail beschreven in GD. Predikanten moesten worden 
gezocht of pastoors omgeschoold, vooral in het Zuidenveld. 
Als gedeputeerde werd Henrick op 29 juli 1602 door graaf 
Willem Lodewijk van Nassau benoemd in een kerkvisitatie 
commissie bestaande uit drie ambtsdragers uit Drenthe en 
vier predikanten uit Groningen.11  

Thuis, in Emmen, ondersteunde Henrick in 1603 het besluit 
van de voogden van de kerk om land op de Zuidbarger Es te 
verkopen ‘uyt hoeck (waarschijnlijk wordt hier ‘hoech’ bedoeld) 
dringender noet tot reparatie der kercke toe Emmen en tot 
opbouw der wemen-huys’ (pastorie). De predikant van 
Emmen, een oud priester, die in 1600 na examen aanvaard 
was, heette in 1603 nog ‘paaps’ te zijn. En in 1613 was de admi-
nistratie van de belijdenis nog steeds niet op orde terwijl de 

11. Henrick van Selbach, schulte van Emmen, Odoorn en Roswynckel. Links een afdruk van zijn zegel (DrA, 1585, kta275; cartago.nl).  
Rechts zijn zelfgeschreven naam en handtekening (DrA, 1585, kta272; cartago.nl).

12. Willem Lodewijk 
van Nassau-Dillen-
burg, stadhouder 
van Friesland vanaf 
1584, van Groningen 
vanaf 1594, van 
Drenthe vanaf 1596. 
Hij benoemde 
Henrick in voor de 
bestuurshervorming 
belangrijke 
commissies. 
(Rijksmuseum 
Amsterdam)

13. Gebouw van het voormalige Maria in Campis klooster te Assen, vanaf 
de secularisatie ca. 1600 het Landshuis van Drenthe. Hier vergaderden 
de Drost, de Etten en de gedeputeerden, en dus ook Henrick van Selbach. 
(Tekening Cornelis Pronk, 1735; Wikipedia)
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gewezen prior van Scharmer (prov. Groningen) in Emmen 
 wijwater verkocht en zei met bezweringen mens en dier te 
kunnen genezen. Met het wemenhuis (de pastorie) schoot het 
ook niet op. In 1614 liet Van Selbach de nieuw benoemde 
dominee Johannes Rusius uit Veldhausen met diens vrouw bij 
zich wonen, omdat de Emmer pastorie nog onbewoonbaar 
was. Rusius beklaagde zich over de staat van de pastorie in 
een brief aan het College van Gedeputeerden, dat college had 
hem immers benoemd. Rusius vertrok al het volgende jaar 
naar Assen.12

 
Henrick heeft dus veel voor Drenthe betekend. Begonnen als 
schulte (omstreeks 1577) werd hij na de definitieve aansluiting 
van Drenthe bij de ‘Verenigde Provincieën’ ette namens het 
Zuidenveld (1596-1615). Hij werd door Willem Lodewijk van 
Nassau, de nieuwe stadhouder, in de belangrijke commissies 
voor de landinventarisatie (1599) en voor de kerkvisitatie 
(1602) benoemd. Daarna was hij (1603-1615) één van de vier 
gedeputeerden in het eerste bestuur van De Landschap. Hen-
rick is omstreeks 1618, ongeveer tachtig jaar oud, overleden.

Henricks zoon Johan (Va) woonde aanvankelijk bij Emmen. Hij 
verbleef, vóór 1603, enige tijd aan het hof van graaf Johan VII 
van Oldenburg. Echter, Johan van Oldenburg was met zijn 
broer in een strijd om de opvolging als graaf geraakt, met 
internationale verwikkelingen en inmenging. Van Selbach 
raakte daar echter zeer gefrustreerd, hij walgde van het 
gekonkel aan het hof. Hij besloot daarom naar Drenthe terug 
te keren om zonder bestuurlijke functie zijn leven te leiden. In 
1603 was hij op de landdag aanwezig, waar iedere ‘eigenerfde’ 
het recht had te komen. Echter, volgens oud recht mocht dit 
zo niet, want zijn vader Henrick was er ook, en een zoon mocht 
niet tegen zijn vader kunnen stemmen. Johan trouwde met de 
weduwe Niessien Homans. Uit dit huwelijk zijn de kinderen 
Hendrickien (VIa), Roelof (VIb) en Hendrik (VIc) van Selbach 
geboren. Johan had dus een boerderij, in 1612 werd hij onder 
Emmen aangeslagen voor bezaaide landen: 10 mud (ongeveer 
2,4 ha). Hij trouwde (zijn tweede huwelijk) omstreeks 1615 met 
Anna ten Hove en verhuisde naar Zuidlaren. Daar werd hij 
1627 tot ette van Oostermoer gekozen en zo ging hij als lid van 
de etstoel meerdere keren per jaar naar het ‘Landshuis’. En hij 
werd in Zuidlaren ouderling van de kerk. Hij ondertekende het 
verslag van de, vermoedelijk, eerste zitting van de kerkenraad 
in 1633. Zijn naam staat onder die van Arnoldus Bottichius, de 
mede door hem in 1623 benoemde dominee die ondertussen 
zijn schoonzoon was geworden. Johan stierf in 1639.13

 
Henricks zoon Caspar (Vb), getrouwd met Wendela Cannegie-
ters, verwierf 1621 de grote hoeve Angelsloo bij Emmen. In 
1646 verkocht Caspar Angelsloo aan zijn schoonzuster Anna 
ten Hove met haar stiefzoons Roelof (VIb) en Hendrik (VIc) 
van Selbach in Zuidlaren. Nakomelingen van deze jonge Roe-
lof van Selbach lieten het familie wapen in hun bank in de kerk 
van Zuidlaren aanbrengen.14

Konst, Roelof en Luithien van Selbach

Konst/Cuns van Selbach (IVb)
De broer van Henrick wordt 1561 als ‘buire’ in Barge vermeld. 
In 1579 moest hij met zijn broer Roelof en anderen onderhan-
delen met George van Lalaing, graaf Rennenberg, de stadhou-
der van de Noord-Nederlandse gewesten, die na verovering 
van nog Spaanse steden in Overijssel met een leger onver-
wacht vanuit het zuiden het dingspil Zuidenveld wilde binnen-
trekken. De bewoners vreesden de soldaten en hun plunderin-
gen en organiseerden verzet. Vanaf 1588 wordt hij vermeld als 
schulte te Sleen (in 1606 is Herman Schyrbeke schulte). Zijn 
zegel met randschrift Konst van Selbach heeft hetzelfde 
familie wapen als dat van Henrick. Hij was getrouwd met 
Emtien. Hij werd in 1602 nog als ‘buir’ vermeld, in 1612 niet bij 
bezaaide landen.15

Roelof/Roleff van Selbach (IVc)
In 1579 wordt hij voor het eerst genoemd, hij moest onderhan-
delen (zie bij Konst IVb). Hij treedt in 1584 op als ‘bure’ in een 
goorsprake. Verder is niet meer over hem veel bekend. 
Omstreeks 1601 trouwt ene Aeltien van Selbach (Vc?) met 
Johan Hindricks bij der Aa, brouwer te Groningen (later 
genaamd Pathuis; van de hoeve “Padhuis” in het Zuidenveld, 
zes kilometer ten oosten van Coevorden) en zij kreeg o.a. de 
zoon Roelof. Aeltien kan dus een dochter van Roelof zijn.16

Luithien/Luijtjen/Lucien (van) Selbach (IVd)
In 1585 kregen Luithien Selbach, burger van Groningen, en zijn 
vrouw Grete een rente van jaarlijks 21 daler van Berend van 
Langen te Munsterhave. Deze werd in 1606 gekwiteerd. In 
Groningen bezaten zij een huis aan de Ebbingestraat oostzij-
de, dat ze in 1588 verkochten tegen een rente van ‘negende-
half Emder gulden en achtehalf Groninger stuivers’, maar met 
recht van wederkoop. Daarna woonde hij weer in het gebied 
van Emmen (Luitgen van Selbach is in 1600 twee keer ‘buire’ in 
een goorsprake). Meer is over hem niet bekend. In 1605 
trouwt in de stad Groningen ene Aeltijen Selbach, vertegen-
woordigd door haar vader Luijtjen Selbach (vermoedelijk IVd); 
ze betaalden het hoogste tarief voor de huwelijksregistratie, 
werden dus als edel en vermogend aangezien. In 1601 trouwt 
aldaar ook Lutijen van Selbach met Johanneken Papijnge 
(hoog tarief), in 1610 trouwt Luijtien van Selbach met Marrijen 
Woldering; is dit dezelfde man? En in 1616 trouwt Harmen Sel-
bach (vader Luitien) met Grietien Woldringe. In dit trouwre-
gister worden geen ouders genoemd. Omdat de doopboeken 
van Groningen pas in 1640 beginnen weten we niet of Luij-
tien/Lutijen kinderen heeft gekregen. Maar Aeltijen, Harmen 
en Lutijen zullen kinderen van Luithien (IVd) zijn. In 1610 wordt 
ene Johan Selbach (is dit Va?) door het Gerecht Groningen 
benoemd tot voogd over de zoon van wijlen Claes Basse en 
Luijtien. Is dat ook een nakomeling?17
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Latere Nakomelingen

In de zeventiende eeuw zijn op vele plaatsen in Drenthe, 
 Groningen en Gelderland personen met de naam Van Selbach, 
of alleen Selbach, te vinden. Omdat de DTB-boeken pas enke-
le decennia na 1600 overal op orde geraakten is het lang niet 
altijd mogelijk deze vermeldingen met de eerste Van Selbach 
telgen in Drenthe in verbinding te brengen. Nakomelingen zul-
len het toch wel zijn. Maar bedacht moet worden dat de naam 
“van Selbach” wijd vertakt was in het Siegerland en dat niet 
uit te sluiten is, dat een enkele uit die streken ook in Neder-
land verzeild is geraakt.

Drie generaties van Selbach hebben een aanzienlijk deel van 
het openbare leven in Drente een eeuw lang (tussen 1522 en 
1618) bepaald of mede bepaald. Het zijn Johan de Drost, zijn 
zoon Johan bt de Schulte en Henrick, Schulte, commissielid en 
hoge bestuurder. Hun nakomelingen kunnen trots op deze 
voorvaderen zijn.

Afkortingen
CC = Cartago. Oorkonden van Noord Nederland :  
via www.cartago.nl.
DrA = Drents Archief
GD = Heringa, J. red. “De Geschiedenis van Drente”; 
Uitg Boom, Meppel (1985).
GeA = Gelders Archief
Goo = Goorspraken van Drente:  
via www.cartago.nl/nl/edities
GrA = Groninger Archieven
HCO = Historisch Centrum Overijssel
NA = Nationaal Nederlands Archief.
Ord = Ordelen van Drente: via www.cartago.nl/nl/edities.
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Vertrouw niet op 
slechts één bron
Een belangrijke tip voor beginnende genealogen is: vertrouw niet op 
slechts één bron, maar gebruik minstens twee ‘onafhankelijke’ bronnen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan geboorte- of doopdatum in combinatie 
leeftijd bij huwelijk of overlijden. 
Dat het toch oppassen geblazen is, licht ik hier toe met een recente 
ervaring betreffende de geboortedatum van mijn joodse overgrootmoe-
der Emilie Roth. Zij werd geboren in Cadca in Slowakije op 12 maart 1858 
en was getrouwd met Herman Tausk. Een deel van de problematiek is al 
eerder summier gepubliceerd in Gens Nostra.1

In het kort komt het er op neer dat mijn 
vader Marius zijn half-joodse afkomst 
aantoonde door het geboortebewijs van 
een andere, rooms-katholieke, Emilie 
Roth (geboren Wenen 22 november 
1849) te overhandigen aan de bij 
Organon aangestelde Duitse bedrijfs-
bewindvoerder Dr. Duden. Van deze 
 verwisseling vertelde hij mij toen hij al in 
de tachtig was en ik tamelijk veel proble-
men ondervond met het onderzoek naar 
haar voorouders. In het boek dat hij 
schreef over de geschiedenis van de 
 firma Organon2 verwees hij hier wel naar 
met de voor mij cryptische woorden: 
“Ik geloof, dat Dr. Duden toen vermoed-
de, dat één van de in dit dossier voorko-
mende documenten daarin op onconven-
tionele wijze terecht was gekomen, …”. 
Marius vertelde mij ook dat hij na het 
inleveren van de documenten ook een 
brief aan zijn broer Hugo had gestuurd. 
Hugo werkte toen ook bij Organon, maar 
in Sao Paulo, Brazilië.

Deze geschiedenis heeft nog 
staartje 
Een paar jaar geleden kreeg ik uit Graz 
(Oostenrijk) een boekje toegestuurd dat 
oorspronkelijk toebehoorde aan mijn 
grootmoeder Martha Tausk-Frisch of 
haar zoon, mijn oom Hugo. Het boekje 

Emilie Roth, waarbij haar verkeerde 
geboortedatum (22 november 1849) 
staat. En hij had die datum later niet 
 verbeterd!
Maar er zijn meer registratieproblemen 
met Emilie. Ik ontving ook de grafgege-
vens uit Zagreb, het Joodse deel van de 
Mirogoj begraafplaats. Daarin staat dat 
haar moeder Angeline Ristić was. Echter, 
volgens familie overlevering (geluids-
band ingesproken door Sonja Karmanski, 
een kleindochter van Emilie) was haar 
moeder Rosalia Slesingerova . Dit laat-
ste is in overeenstemming met andere 
genealogische gegevens. Navraag leerde 
dat officiële boeken tijdens de oorlog 
verloren zijn gegaan en dat het nieuwe 
certificaat gebaseerd was op een getui-
genis van twee oudere mensen uit het 
dorp. 
Hoe moet dat nu met genealogie, 
 wanneer je zelfs de officiële stukken en 
handgeschreven autobiografieën niet 
meer kunt vertrouwen? Het gaat hier 
dus bijvoorbeeld om een twee bronnen 
die in eerste instantie betrouwbaar en 
onafhankelijk lijken, maar het niet zijn.

Noten
1 Gens Nostra, sept. 2016, nr. 9, pag. 316-327.
2 M. Tausk, Organon, De geschiedenis van een 

bijzondere Nederlandse onderneming, Dekker & 
van der Vegt, Nijmegen, 1978, p. 229.

3 Ibid., p. 177.

was door de nazi’s geroofd. De terug-
gave van boeken was een ‘Wieder   gut-
machungsactie’ van de universiteits-
bibliotheek. Het project werd in juni 2017 
afgesloten met een conferentie. Ik was 
gevraagd daar te spreken en een artikel 
te schrijven, over de lotgevallen van 
Martha en van mijn oom en over mijn 
emoties/gevoelens over deze biblio-
theekactie. Voor deze bijeenkomst 
moest ik mij dus verder in het leven van 
Hugo verdiepen.
Hugo was in de nacht voor de ‘Anschluss’ 
(de annexatie van Oostenrijk door Duits-
land op 13 maart 1938) van Graz naar Joe-
goslavië gevlucht. Op de twaalfde maart 
’s-ochtends vroeg zei hij bij de grens dat 
hij die dag de tachtigste verjaardag van 
zijn grootmoeder (Emilie in Zagreb) ging 
vieren.3 Vanuit Zagreb ging hij via 
 Zwitserland naar Parijs, waar zijn vrouw 
en beide kinderen via een andere route 
inmiddels ook aangekomen waren, en 
toen samen met zijn gezin naar Brazilië.
Tussen zijn brieven en documenten vond 
ik ook zijn ‘curriculum vitae’ dat hij in 
 Brazilië geschreven had, vooral over zijn 
leven in Oostenrijk, met een paar afslui-
tende zinnen toen hij als gepensioneerde 
terugkeerde naar Graz.
Wie schetst mijn verbazing: zijn cv 
begint met zijn ouders Herman Tausk en 

ROB TAUSK



206  –  Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 4

Inleiding
In mijn kamer hangen vier portretsilhouetjes, afkomstig uit de erfenis van mijn ouders1. 
Het zijn inkttekeningen gehoogd met wit, in een messing met houten lijstje en achter 
glas. Het papier vertoont duidelijk sporen van vochtschade. De afgebeelde personen zijn 
ten halve lijve weergegeven, deels naar rechts, deels naar links. Op de achterzijde van 
drie van de silhouetten wordt vermeld wie de afgebeelde persoon is, handgeschreven en 
opnieuw, van later datum, getypt. Bij het vierde portretje ontbreekt de naam, maar na 
voorzichtige verwijdering van het karton aan de achterzijde bleek de naam afgeknipt om 
het silhouet passend te maken. Gelukkig kon ik uit een rest van de letters toch opmaken 
om wiens portret het gaat.

ANGELIQUE HAJENIUS

Vier silhouetjes

Silhouet Luitonius Bouman (zie 1). Silhouet Marcus-Jan Adriani (zie 2).
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De afgebeelde personen zijn allen aan elkaar verwant. Het 
betreft twee mannen, wier silhouetten het gehele beeld vul-
len (Luitonius Bouman2 en Marcus-Jan Adriani3), en twee 
vrouwen, het ene in een passe-partout (Anna Catharina Duy-
maer van Twist4 en Petronella Anna Maria Wilhelmina van der 
Kloot5).
Luitonius Bouman was predikant. Zijn zoon, dominee Her-
mannus Bouman (1789-1864), trouwde met Henrica (1796-
1883), dochter van dominee Marcus-Jan Adriani. Zijn dochter 
Jacoba Bouman (1796-1876) was gehuwd met mijn betover-
grootvader Godert Adriaan Hajenius (1793-1857). Diens zoon 
Willem Hendrik (1823-1906) trouwde met Cornelia Wilhelmina 
Keuchenius (1829-1912), dochter van Petronella Anna Maria 
Wilhelmina van der Kloot en Paulus Jacob Keuchenius. Petro-
nella was een dochter van Anna Catharina Duymaer van 
Twist en Jacob Arnold Keuchenius.

Tot zo ver de relatie tussen de afgebeelde personen. Ik ver-
moed dat de silhouetten via mijn overgrootmoeder Cornelia 
Wilhelmina Keuchenius in het bezit van mijn ouders zijn geko-
men.

Wat weten we verder van de afgebeelde personen 
en wie waren hun voorouders?

Hieronder zal ik eerst nader ingaan op de afgebeelde perso-
nen, van wie de eerste drie afkomstig waren uit een predikan-
tenfamilie. Aangezien meerdere van de voorouders van de 
dame op het vierde silhouet een heel ander beroep uitoefen-
den, namelijk dat van plateelwerker, besluit ik dit artikel met 
een beknopte stamreeks van Petronella Anna Maria Wilhel-
mina van der Kloot.

Silhouet Anna Catharina Duymaer van Twist (zie 3). Silhouet P.A.M.W. van der Kloot (zie 4).

 Marcus-Jan Adriani Luitonius Bouman Jacob Arnold Keuchenius  x  Anna C. Duymaer v.Tw.

           Henrica         x         Hermannus Jacoba  x  G.A. Hajenius Paulus Jacob Keuchenius  x  P.A.M.W. v.d. Kloot

 Willem Hendrik       x       Cornelia Wilhelmina Keuchenius

1. Schematisch overzicht (vet de namen van de vier geportretteerden).
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1. Luitonius Bouman6 (1751-1836)

Luitje of Luitonius Bouman 
was een van de tien kinde-
ren van dominee Aapko 
 Luitjens Bouman en Josina 
Maria van Weerden. Hij werd 
in 1751 geboren in Midlum 
(Oost- Fries land), maar al in 
1753 verhuisde hij met zijn 
ouders naar Kropswolde, 
waar hij de eerste lessen 
ontving van zijn vader. In 

1763 ging hij naar het Gymnasium in Groningen en in 1769 
schreef hij zich in bij de Hogeschool in die stad. Hij studeerde 
theologie, maar ook Grieks en Latijn, wijsbegeerte en ooster-
se letterkunde. Volgens zijn zoon was hij een goede student. 
Zijn eerste standplaats als predikant was Peize, waar hij op 5 
mei 1776 bevestigd werd door zijn hoogleraar Paulus Cheval-
lier. Na vier jaar vertrok hij naar Idaard in Friesland (op 2 april 
1780), waar hij met veel plezier lange tijd werkte. 

In die plaats leerde hij zijn vrouw kennen, Lucretia Welmina 
van der Swaagh, weduwe van dominee Johannes Frantzen. 
Naast zijn predikantswerk zette hij zich in voor het inenten 
van kinderen en de vernieuwing van het onderwijs. Vanaf 1795 
maakte hij deel uit van het burgerlijk bestuur, wat hem maar 
matig beviel omdat die functie hem te weinig tijd liet voor zijn 
predikantstaken. In 1798 maakte hij dan ook dankbaar van de 
gelegenheid gebruik om een beroep naar Harderwijk te aan-
vaarden. Op 29 april 1798 sprak hij in Idaard zijn afscheidsre-
de uit. In Harderwijk vervulde hij vanaf 1816 naast zijn gewone 
werk ook de functies van voorzitter van het Classicaal 
bestuur Harderwijk en van lid van het Provinciaal kerkbestuur 
Gelderland. Na bijna vijftig  jaar trouwe dienst ging hij per 1 
januari 1826 met emeritaat. Hij overleed op 14 juni 1836.
Volgens zijn zoon Hermannus, aan wiens ‘Levensbericht’ ik 
bovenstaande gegevens ontleen, was hij een bescheiden man 
met een zwakke gezondheid.7 

2. Marcus-Jan Adriani8 (1771-1845)

Marcus Jan Adriani was de 
enige zoon van dominee 
Petrus Adriani, predikant te 
Oterdum, en Sara Busch. Na 
de vroege dood van zijn 
moeder op 15 februari 1774 
werd hij opgevoed door zijn 
grootvader van moederszij-
de, Marcus Busch. Na het 
Gymnasium in Groningen 
studeerde hij letteren en 

theologie aan de Hogeschool in die stad en later aan de uni-
versiteit van Leiden. Op 3 augustus 1794 werd hij door zijn 
vader in Aengwirden in het ambt bevestigd. Kort daarna, op 12 
augustus van dat jaar, trad hij in het huwelijk met Alegonda 
van der Tuuk. Na ruim vijftien jaar vertrok hij naar Oude Peke-
la, waar hij 36 jaar het predikantsambt vervulde en in 1845 
overleed.

Naast zijn predikantswerk schreef hij enkele verhandelingen, 
onder meer een over Jezus en een over de apostelen, die 
gepubliceerd werden door de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen.9 Reeds in 1795 wordt hij vermeld als secretaris van 
het Departement Heerenveen van deze Maatschappij.10 In 
1802 vaardigden zijn collega’s hem af naar de Synode van 
Friesland, ter voorbereiding van de bundel Evangelische 
Gezangen ten gebruike bij de openbare godsdienstoefening 
in de Hervormde kerk van Nederland.11 Tevens was hij school-
opziener in Friesland en Groningen, waarvoor hij na vijfen-
twintig jaar de ridderorde van de Nederlandse Leeuw ont-
ving.12 Ook schreef hij schoolboekjes en van 1816 tot 1845 was 
hij scriba van de classis Winschoten. Tevens deed hij geduren-
de vijftien jaar weerkundige waarnemingen.13 Kort voor zijn 
dood werd hij benoemd tot lid van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde.

3. Overlijdensadvertentie.

2. Overlijdensadvertentie.
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Ook zij was een kind uit een 
predikantengezin. Vader Jan 
Duymaer van Twist was pre-
dikant in Brabant: in Eethen- 
Drongelen (1769-1771), daar-
na in Puttershoek (1771-1778), 
korte tijd in Udenhout en 
vanaf 1782 in Oosterhout, 
waar hij op 1 juli 1815 eme-
ritaat ontving. Hij was 
gehuwd met Anna Lamberta 

Graadt, dochter van dominee Willem Graadt en Johanna 
Emmerina van Niel. Zij kregen vier dochters en drie zonen, 
Anna Catharina was het tweede kind. Zij werd geboren in Put-
tershoek op 24 februari 1773 en trouwde in Oosterhout op 18 
juni 1792 met Jacob Arnold Keuchenius, zoon van dominee 
Paulus Keuchenius en Emilia Eusebia Neomagus, weer een 
domineeskind! Uit hun huwelijk werden twaalf kinderen gebo-
ren, onder wie Paulus Jacob, die trouwde met Petronella Anna 
Maria Wilhelmina van der Kloot, afgebeeld op het vierde sil-
houetje.

Haar man Jacob Arnold Keuchenius14 vervulde het ambt van 
klerk ordinaris van de secretarie van de stadhouder, hij was lid 
van de domeinraad van de generaliteitslanden van Holland en 
West-Friesland en vanaf 1787 was hij agent van kerkelijke 
zaken. Op 13 februari 1814 benoemde de koning hem tot agent 
van de respectieve klassen en synoden der Hervormde 
gemeenten binnen de Verenigde Nederlanden: 

“Vereenigde Nederlanden
’s Gravenhage, den 13 Februarij.
Wij, Willem, bij de gratie Gods prince van Oranje-Nassau, 
Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz.
Hebben besloten en besluiten:
De heer Jacob Arnold Keuchenius te benoemen, gelijk hij 
benoemd wordt, bij deze, tot agent van de respectieve klas-
sen en synoden der hervormde gemeenten binnen de Ver-
eenigde Nederlanden; zullende hij, in deze kwaliteit, dezelven, 
bij uitsluiting van anderen, bedienen in alle zaken, welke zij, 
hetzij bij Ons, hetzij bij de verschillende departementen van 
het algemeen bestuur, alhier in ’s Gravenhage residerende, te 
verrigten hebben […]”

Tevens werd hij benoemd tot secretaris van Wilhelmina van 
Pruissen15, moeder van koning Willem I, en werd hij thesaurier 
van het Fonds Weldadig en Zorgvuldig, een door Wilhelmina 
van Pruissen opgericht fonds ter ondersteuning van de 
armen. In een bericht in de ‘s Gravenhaagsche Courant van 7 
januari 1818 en in de Staatscourant brengt Keuchenius de 
gegoede Haagse burgerij op de hoogte van de mogelijkheden 
tot het geven van een jaarlijkse of incidentele donatie. Uit-
voerig wordt beschreven aan welke voorwaarden degenen die 
om steun vroegen dienden te voldoen. Zij moesten de afgelo-
pen vier jaar in de stad hebben gewoond, van goed zedelijk 
gedrag zijn enz. Jaarlijks werd van dit fonds verslag uitge-
bracht.

De familie behoorde dus duidelijk tot de notabelen van Den 
Haag. Wellicht heeft Anna Catharina zich ingezet voor het 
Fonds waarvan haar man thesaurier was, hoewel dat met 
twaalf kinderen geboren tussen 1793 en 1815 misschien niet 
direct te verwachten is. Bovendien werd zij niet oud: na een 
lang lijden aan een “uitteerende ziekte” overleed zij al op 
49-jarige leeftijd op 23 september 1822.

4. Afbeelding Jacob Arnold 
Keuchenius?

3. Anna Catharina Duymaer van Twist (1773-1822)

5. Nederlandsche Staatscourant 
van 14 februari 1814.

6. Overlijdensadvertentie Anna Catharina Duymaer van Twist. >
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In tegenstelling tot de eerste 
drie afgebeelde personen 
was Petronella Anna Maria 
Wilhelmina van der Kloot 
niet een telg uit een predi-
kantengezin. Waarschijnlijk 
werd zij vernoemd naar haar 
tantes, zusters van haar 
vader, Petronella Wilhelmi-
na (1770-1848) en Anna Maria 
(1773-1831). Haar vader Jan 

van der Kloot (1765-1829) stamde af van Gillis Cornelisz van 
der Kloot (begraven in 1669) en diens vrouw Helena Huij-
brechtsdochter. Gillis was naar alle waarschijnlijkheid een 
zoon van Cornelis Jansz (circa 1580-1624). In de stamboom 
komen de voornamen Gillis, Johannes (Jan) en Cornelis regel-
matig terug. Geen predikanten in de eerste vijf generaties, 
maar wel verscheidene plateelschilders en - bakkers! Dat was 
een verrassing, na alle dominees in deze tak van mijn kwar-
tierstaat.16

Petronella trouwde op 26 september 1827 in Den Haag met 
Paulus Jacob Keuchenius, zoon van Jacob Arnold Keuchenius 
en Anna Catharina Duymaer van Twist. De beide dames op de 
silhouetjes zijn dus schoonmoeder en schoondochter.
Paulus Jacob oefende het beroep uit van agent van kerkelijke 
zaken, evenals zijn vader. Vanaf dit moment geen predikanten 
meer noch plateelwerkers, maar ambtenaren en die lijn zou in 
de verdere familie worden voortgezet: Willem Hendrik Haje-
nius (1823-1906), de man van hun dochter Cornelia Wilhelmina 
(1829-1912), was hoofdambtenaar op het ministerie van Kolo-
niën en diens zoon - mijn grootvader - Godert Adriaan (1869-
1949) begon als gemeentesecretaris in Diepenheim, om via 

Texel op te klimmen tot burgemeester van Goes. Een ambte-
naarsfamilie van wier leven een groot gedeelte zich afspeel-
de in Den Haag.

Petronella Anna Maria Wilhelmina heeft behalve haar afbeel-
ding op het silhouetje nog een tastbaar spoor achtergelaten. 
In een vakje van het bureautje dat volgens mijn moeder een 
erfstuk is van de familie Keuchenius en dat nu in mijn kamer 
staat, bevinden zich enkele doosjes met het opschrift ‘Album’, 
voorlopers van onze poesiealbums. Tussen de versjes en mini-
atuur tekeningen daarin trof ik behalve drie gedichtjes c.q. 
heilwensen van de hand van Petronella Wilhelmina van der 
Kloot, oud-tante van Cornelia Wilhelmina Keuchenius en haar 
broers en zuster, het volgende kleine versje aan:

Nooid moet denk (?) u ziel ontstellen
En zoo iets mijn wensch vermag,
Zal het geluk u steeds verzellen
Tot u laatste levensdag.
Dit wenscht van harte Uwe liefh. Moeder.

Aangezien uit meerdere der overige versjes is op te maken 
dat deze gericht zijn aan Cornelia Wilhelmina Keuchenius of 
aan een van haar broers, mag ik aannemen dat met ‘Moeder’ 
Petronella Anna Maria Wilhelmina bedoeld is, hun moeder, 
echtgenote van Paulus Jacob Keuchenius.
De familie heeft zich overigens niet onbetuigd gelaten. Vader 
Paulus Jacob schreef meerdere heilswensen, een enkele maal 
vergezeld van een fraaie tekening. 

Ook dochter Cornelia Wilhelmina Keuchenius kon goed teke-
nen, te oordelen naar deze tekening die zij in 1894 natekende 
naar een schilderij van D.A.C. Artz: 

4. Petronella Anna Maria Wilhelmina van der Kloot (1800-1881)

7 en 8. Twee tekeningen van Paulus Jacob Keuchenius.
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De maker(s) van de portretsilhouetjes is onbekend. In ‘De 
Hemelpoort is van papier’ schrijft Thera Coppens dat het 
knippen van elkanders profiel in de achttiende en negentien-
de eeuw een rage werd: “Men sprak wel van ‘zwartjes knippen’. 
Etienne de Silhouette, de Franse minister van financiën onder 
Lodewijk XV, raakte er zo aan verslaafd dat men aan het knip-
pen van zwartjes zijn naam heeft gegeven.”17 Wellicht waren 
leden van de familie Keuchenius niet ongevoelig voor deze 
rage en zijn zij of is een van hen, mede gezien hun creatieve 
aanleg, de maker(s) van de portretsilhouetjes …. Wie zal het 
zeggen.

Beknopte stamreeks van  
Petronella Anna Maria Wilhelmina van der Kloot

Generatie I
1.  Petronella Anna Maria Wilhelmina van der Kloot, gebo-

ren/gedoopt ‘s-Gravenhage 13/23 november 1800, overle-
den aldaar 20 april 1881, ondertrouwt/trouwt aldaar 16/26 
september 1827 Paulus Jacob Keuchenius, geboren/
gedoopt ‘s-Gravenhage 7/20 september 1795, agent van 
kerkelijke zaken, adjunct van zijn vader (1822), overleden 
aldaar 6 mei 1852, zoon van Jacob Arnold Keuchenius, 
domeinraad, thesaurier van ‘Fonds Weldadig en Zorgvul-
dig’ (1818), en Anna Catharina Duymaer van Twist. Uit dit 
huwelijk zeven kinderen.

Generatie II
2. Jan van der Kloot, geboren/gedoopt Delft 21/24 januari 

1765, ontvanger der directe belastingen te Bergambacht 
en Stolwijk, later commies bij het ministerie van Finan-
ciën, overleden ‘s-Gravenhage 24 januari 1829, trouwt 
‘s-Gravenhage 8 december 1794,

3.  Cornelia Wilhelmina van der Hoek, geboren ‘s-Gravenha-
ge 28 november 1765, overleden aldaar 8 december 1839, 
dochter van Johannes van der Hoek en Lydia de la Bije. Uit 
dit huwelijk vier kinderen.

Generatie III
4.  Jan Jansz van der Kloot, geboren/gedoopt Delft 29 juni/2 

juli 1739, plateelschilder, overleden ‘s-Gravenhage 28 
november 179518, ondertrouwt Delft 7 april 1764, trouwt 
Delfshaven 24 april 1764, 

5.  Maria Elisabeth van Rheede, gedoopt Gouda 23 juni 1741, 
overleden ‘s-Gravenhage 1 april 1827, dochter van Willem 
Hendrik van Rheede en Petronella van Cleijnenbergh. Uit 
dit huwelijk drie kinderen.

Generatie IV
8.  Jan Jansz van der Kloot (de Jonge), gedoopt Delft 24 mei 

1705, overleden Oost-Indië ca 1748, ondertrouwt/trouwt 
Delft 21 juli/5 augustus 1731,

9.  Anna de Bergh, gedoopt Delft 25 november 1710, begra-
ven aldaar 31 juli 1742, dochter van Adam de Bergh en 
Maria de Hondt. Uit dit huwelijk drie kinderen onder wie 
één plateelschilder.19

Generatie V
16.  Jan Jansz van der Kloot (de Oude), geboren/gedoopt 

Delft  19/20 november 1672, kunstschilder, plateelschil-
der, hoofdman St. Lucasgilde Delft, kwartiermeester 7e 
kwartier (1710), overleden/begraven aldaar 19/25 augus-
tus 1749, ondertrouwt/trouwt Delft 12/27 juli 1704,

17. Anthonia (Teuntje) Kortebrandt, geboren Utrecht 29 
maart 1669, gedoopt Utrecht (Zuijlen) 31 maart 1669, 
begraven Delft 15 september 1724, dochter van Hermanus 
Joannesz Cortebrandt en Neeltje Pieters Mathijsse. Uit 
dit huwelijk zes kinderen, onder wie één plateelschilder.20

9. Tekening van Cornelia Wilhelmina Keuchenius.



212  –  Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 4

Generatie VI
32.  Johannes Gillisz van der Kloot, gedoopt Delft 14 novem-

ber 1638, plateelbakker, begraven Delft 10 september 
1686, ondertrouwt/trouwt Delft 10/25 november 1663,

33.  Neeltgen Jans van der Boon, gedoopt Delft 22 december 
1641, begraven aldaar 17 mei 1719, dochter van Jan Nico-
laesz van der Boon en Anna Arentsdr/Arijens. Zij onder-
trouwt/trouwt (2) Delft 6/21 december 1687 Jan Arnoutsz 
van Cleeff, voorzanger Nieuwe kerk, overleden Delft 15 
november 1706. Uit het huwelijk van Johannes Gillisz en 
Neeltje van der Boon: zeven kinderen, onder wie twee pla-
teelschilders.21

Generatie VII
64. Gillis Cornelisz van der Kloot, kuiper in de Hopsteeg, 

begraven Delft 17 september 1669, wellicht zoon van Cor-
nelis Jansz., ondertrouwt/trouwt Delft 26 april/15 mei 1636,

65. Helena Huijbrechtsdr, begraven Delft 24 februari 1678. 
Uit dit huwelijk vier kinderen, onder wie twee plateelschil-
ders.22

Uit deze beknopte stamreeks blijkt duidelijk dat Petronella 
Anna Maria Wilhelmina van der Kloot een heel andere achter-
grond had dan de andere drie afgebeelde personen op de 
 silhouetten. 
Zoals in de inleiding reeds aangekondigd: geen predikanten, 
maar Delftse plateelwerkers, zeven in de directe lijn en nog 
eens vier die nauw aan hen verwant waren. Niet eerder had ik 
deze lijn in mijn kwartierstaat tot in detail uitgewerkt. Het 
resultaat was voor mij een verrassing en bracht mij ertoe mij 
verder te verdiepen in de Delftse plateelindustrie.23

Noten
1 Willem Hendrik Godert Pantaleon Hajenius (1902-1979) en Eugenie Marie 

Hajenius (1899-1994).
2 Geboren Midlum 2 januari 1751, predikant, overleden Harderwijk 14 juni 1836, 

zoon van ds. Aapko Luitjes Bouman en Josina Maria van Weerden, trouwt 
Idaard 10 januari 1788 Lucretia Welmina van der Swaagh, geboren Appingedam 
18 maart 1762, overleden Harderwijk 22 juni 1834, dochter van ds. Hermanus 
van der Swaagh en Meddina Everts. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

3 Geboren Oterdum 28 februari 1771, predikant, overleden Oude Pekela 
5 december 1845, zoon van ds. Petrus Adriani en Sara Busch, trouwt Tjallebert 
12 augustus 1794 Alegonda van der Tuuk, gedoopt Usquert 17 maart 1771, 
overleden Oude Pekela 23 augustus 1844, dochter van ds. Nicolaus van der 
Tuuk en Henrica Eilerts. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

4 Gedoopt Puttershoek 27 februari 1773, overleden ‘s-Gravenhage 23 september 
1822, dochter van ds. Jan Duymaer van Twist en Anna Lamberta Graadt, trouwt 
Oosterhout 18 juni 1792 Jacob Arnold Keuchenius, geboren Hilvarenbeek 12 juni 
1753, overleden ‘s-Gravenhage 26 oktober 1837, zoon van ds. Paulus Keuchenius 
en Emilia Eusebia Neomagus. Uit dit huwelijk twaalf kinderen.

5 Geboren ‘s-Gravenhage 13 november 1800, overleden aldaar 20 april 1881, 
dochter van Jan van der Kloot en Cornelia Wilhelmina van der Hoek, trouwt 
aldaar 26 september 1827 Paulus Jacob Keuchenius, geboren aldaar 
7 september 1795, overleden aldaar 6 mei 1852, zoon van Jacob Arnold 
Keuchenius en Anna Catharina Duymaer van Twist.

6 W. Duinkerken, Sinds de reductie in stad en lande van Groningen, 1991.
 F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 

1816, deel 1, Dordrecht 1996.
7 Boekzaal der geleerde wereld 21, 1837, pagina 138 e.v.
8 A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, deel 1, 1852.
 J.P. de Bie en J. Loosjes, Biografisch Woordenboek van Protestantsche 

Godgeleerden in Nederland, deel 1, ’s-Gravenhage, Nijhoff, 1943.
 Levensbericht door A. de Groot in Biografisch lexicon voor de geschiedenis 

van het Nederlands protestantisme, deel 3, 1988, pagina 16.
 F.A. van Lieburg, aangehaald werk pagina 3.
9 Voor zijn leesboekjes: Het leven van Jezus, Groningen 1815, en De levensbijzon-

derheden der Apostelen van Jezus, Groningen 1817, werd hij door ‘t Nut 
bekroond. Overige werken: Redevoering ter nagedachtenis van H. Wester, 
Groningen 1822; De Prosodist of Woordenlijst voor de uitspraak, 2e druk 
Groningen 1827; met H.A. Spandaw: Hulde aan de Nagedachtenis van Graaf 

Adolf van Nassau, bij de onthulling van ‘t eerste monument nabij Heiligerlee, in 
1826, Groningen 1827.

10 Lijst der leden van de Nederlandsche Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 
vol. 2, 1795.

11 M. Siegenbeek, Levensbericht van Marcus Jan Adriani, in ‘Jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’ 1846, pagina 20-21.

12 Hij ontving de orde bij Koninklijk Besluit van 20 januari 1843 (Nationaal Archief, 
Archief van de Kanselarij der Nederlandse orden nummer 2411.) Op het 
silhouetportret is hij afgebeeld met de ridderorde. Het portretje moet dus 
dateren uit 1843 of is van later datum.

13  H. Geurts en A.F.V. Engelen, Beschrijving antieke meetreeksen, 1982, pagina 
233.

14 Afbeelding: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, nr. IB 00063633.
15 P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 

deel 10, 1937, pagina 458-459, lemma Keuchenius (mr. Willem Frederik).
16  Zie hieronder een korte stamreeks.
17 https://theracoppens.nl/themas/vriendenboeken/kunstige-schilderin-

gen-in-alba-amicorum
18  Hij volgt in 1764 Petrus van Marum op als eigenaar van plateelbakkerij 

De Romeijn, in 1606 opgericht door Cornelis Rochusz. Deze was gevestigd aan 
het Achterom, naast plateelbakkerij De Ham.

19 Jan Jansz van der Kloot (1739-1795). Zijn zuster Maria trouwde met Jan 
Hermanusz van der Kloot (1735-circa 1775), eveneens plateelschilder.

20 Hermanus Jansz van der Kloot (1706-1754).
21 Gillis Jansz van der Kloot (1670-1734) en Jan Jansz (de Oude) van der Kloot 

(1672-1749).
22 Johannes Gillisz van der Kloot (1638-1686) en Cornelis Gillisz van der Kloot 

(1640-1708).
 Onder de nazaten van Benjamin Cornelisz van der Kloot, broer van Gillis 

Cornelisz, waren nog eens vier plateelwerkers: Johannes Benjaminsz van der 
Kloot (1646-1698), diens broer Jasper Benjaminsz van der Kloot (1647-1709), 
Cornelis Jansz van der Kloot (1671-1727) en Johannes Cornelisz van der Kloot 
(1699-1741).

23 Zie onder meer M.S. van Aken-Fehmers e.a., Delfts aardewerk. Geschiedenis 
van een nationaal product, 1999, Loet Schledorn, Delftse plateelbakkers in het 
Lucasgilde, in ‘Holland Historisch Tijdschrift’, 2004, pagina 93 en Wik 
Hoekstra-Klein, De geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen, uitgave 
Stedelijk Museum Het Prinsenhof.
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Tips van de Boekenmakers van Probook
De meeste van jullie zullen geen grafisch programma zoals 
InDesign hebben en dan kan het best moeilijk zijn om het 
door jouw gewenste omslag op te maken in bijvoorbeeld 
Word. Wij hebben de website verder ontwikkeld en één van 
de nieuwe toevoegingen is de online designer. Hierin kun je 
bijvoorbeeld het omslag heel eenvoudig opmaken.

In de online designer wordt het stramien van het omslag voor 
je klaargezet aan de hand van jouw wensen. Zo wordt onder 
meer de rugdikte automatisch berekend. De designer is 

tevens overzichtelijker dan bijvoorbeeld Word, je ziet 
hierin namelijk duidelijker waar de voorkant, rug 

en achterkant komen.

Wij hebben diverse ontwerpen voor je 
klaargezet, die je kunt kiezen en naar wens 
kunt vullen met je eigen titel foto’s en 
tekst. Het is mogelijk om deze ontwerpen 

naar wens aan te passen of het omslag 
helemaal zelf te ontwerpen, de mogelijkhe-

den zijn eindeloos. De twee designs die je in de 
plaatjes ziet zijn voorbeelden van de standaard 

ontwerpen die voor je klaar staan. Hierin hoef je alleen maar 
jouw eigen foto’s en tekst toe te voegen en klaar ben je.

Het is tevens mogelijk om het hele boek online op te maken, 
maar dit is per situatie afhankelijk of dit de handigste weg is. 
Heb je erg veel doorlopende teksten, dan is het meestal 
gemakkelijk om jouw binnenwerk in het programma 
Word te maken. Heb je voornamelijk foto’s en/
of stambomen en maar korte stukjes tekst, 
dan is het meestal gemakkelijk om onze 
online designer te gebruiken. 

De online designer is te vinden achter 
ons offerte-/bestel formulier. Wij zetten 
de ontwerpen namelijk klaar op basis van 
jouw gekozen uitvoering. Vul het formulier 
in en ga daarna direct aan de slag met het 
opmaken. Naast de nieuwe designer hebben wij 
ook het offerte-/bestelformulier vernieuwd. We 
hebben hierin plaatjes toegevoegd, waardoor je nog 
gemakkelijker jouw keuzes kunt maken!

Kijk op www.probook.nl/online voor meer informatie over de 
online designer. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je ons 
altijd even mailen of bellen!

Michelle van Deuveren - Probook

In memoriam Jaap van Zweeden
Eind mei bereikte ons het droeve 
bericht dat Jaap van Zweeden op 
26 mei 2021 te Baarn was overle-
den. Hij was 74 jaar en sinds 1975 
lid van onze vereniging.

In 1979 , 1994 en 2000 publiceerde hij in 
Van Zeeuwse Stam over de herkomst 
van zijn familie en de genealogie Van 
Zweden alias Voortrap, ook Van Swe(e)
den genaamd, over de familie Lambregt-
se van Zuid-Beveland en over de instal-
latie en het gebruik van de CD-rom Van 
Zeeuwse Stam. Behalve onderzoeker 
was hij ook een echte verenigingsman en 
daarom betrokken bij tal van initiatieven 
en activiteiten. Hij viel op door zijn rijzige 
gestalte, de rust die hij uitstraalde en 
zijn luisterend oor.  Geen moeite was 
hem teveel, zo nodig maakte hij een 

 grote omweg of een aparte rit om spul-
len voor de vereniging op te halen of weg 
te brengen. En – heel belangrijk, zeker in 
een vrijwilligersorganisatie – hij commu-
niceerde op een prettige manier en kwam 
altijd zijn afspraken na.
In 2014 werd hij gekozen tot lid van het 
Hoofdbestuur en werd portefeuillehou-
der voor het verenigingscentrum en de 
daarin gehuisveste collecties, voor 
 communicatie en  aanspreekpunt voor 
de werkgroepen Collectiebeheer, Digita-
lisering en ICT. Hij was de man achter het 
sorteren en digitaliseren van de collectie 
bidprentjes, advertenties en familie-
drukwerk en het scannen en indexeren 
hiervan voor de website. Hij besteedde 
veel tijd aan de contacten en een goede 
communicatie met de vrijwilligers in 
Weesp en Bunnik en de thuiswerkers, 
was plezierig in de omgang, kon goed 

luisteren en liet iedereen in zijn 
waarde. In die functie was hij ook de 
 drijvende kracht achter de voorberei-
ding van de verhuizing van Weesp naar 
 Bunnik, de begeleiding van de verhuizing 
en de inrichting van de nieuwe locatie.
Helaas bleek voor hem binnen het 
bestuur het verschil in opvatting over 
aanpak en urgentie voor het beschikbaar 
maken van de website en het digitalise-
ren te groot. Op 6 juni 2018 is hij per 
direct uit het Hoofdbestuur getreden en 
zijn deelname aan de digitalisering van 
de NGV-collecties beëindigd. Kort daar-
na werd hij getroffen door een attack en 
nam zijn leven een geheel andere 
 wending.
Kortom wij hebben helaas afscheid 
 moeten nemen van een fijne collega.

Wil van der Horst-Harkema, Rob Dix
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Een brief van Amsterdam naar Gotland
Steenboom had net twee reizen met de VOC naar Indië achter 
de rug. In augustus 1771, na thuiskomst van zijn tweede reis en 
vlak voordat hij opnieuw zou vertrekken, dit keer als kwartier-
meester, besloot hij kennelijk dat hij zich in Amsterdam wilde 
vestigen. Vermoedelijk wilde hij zich aansluiten bij de Luther-
se Kerk in Amsterdam en wellicht wilde hij ook trouwen (bei-
de deed hij overigens pas jaren later). Daarom schreef hij een 
brief naar zijn familie in Gotland. Deze brief is daar bewaard 
gebleven in het familiearchief op zijn geboorteboerderij 
 ‘Helge Gård’ (zie 5-1).
De brief werd ontdekt door een nazaat van Laurens’ zus 
Anna.1

De tekst van de brief luidt – vertaald – als volgt.
Hooggeëerde lieve vader, zwager en zus, moge God en zijn 
engelen met jullie allemaal zijn.

Nu de gelegenheid zich voordoet, wil ik jullie laten weten dat 
het goed met mij gaat, ik ben in goede gezondheid en ik wens 
dat dat voor jullie ook geldt. Ik ben net teruggekeerd van mijn 
tweede reis naar Oost-Indië en nu heb ik weer aangemon-
sterd als kwartiermeester op het schip Prinses van Oranje. Ik 
wil jullie vragen of jullie zo vriendelijk willen zijn om mijn 
doopbewijs en mijn ‘lärbref’ op te sturen naar mijn logeer-
adres in Lübeck. Vandaar zullen ze hem wel doorsturen naar 
Amsterdam (en bewaren) tot ik daar terugkom. Hij moet 

ondertekend zijn door de dominee en de kerkvoogden, en mijn 
naam moet worden geschreven als Louwrens Steen Boom, 
want ik weet niet of ik dit keer nog weer thuis kom of niet. 
Met duizend groeten voor jullie en jullie lieve kinderen en alle 
goede vrienden. Sorry voor de haast, want ik heb geen tijd.
Ik ben en blijf jullie dienstwillige zwager.

Amsterdam, 24 augustus 1771 Louwrens Steen boom

We kunnen uit de brief opmaken dat Lars op het moment dat 
hij deze brief schreef niet wist dat zijn vader al vier jaar dood 
was. Kennelijk was de briefwisseling tussen Lars en zijn fami-
lie op Gotland niet bepaald frequent. In de brief vroeg Lars 
zijn vader en zijn zus om zijn doopbewijs en zijn lärbrev naar 
hem op te sturen. Een lärbrev was een bewijs dat de houder 
met succes zijn opleiding als gezel – in dit geval als schoen-
maker – had afgerond. Hij vroeg zijn familieleden om deze 
documenten naar bekenden (‘zijn logeeradres’) in Lübeck te 
sturen, die dan wel zouden weten hoe ze het kunnen doorstu-
ren naar Amsterdam. Kennelijk had hij er wel vertrouwen in 
dat de logementhouder zijn brief wel zou doorsturen, ook al 
was het al minstens vier jaar geleden dat hij er was vertrok-
ken. Ook in Amsterdam had hij kennelijk een vast contact, ver-
moedelijk ook een zeeliedenlogement. Op de achterzijde van 
de brief is te zien hoe het briefpapier werd opgevouwen en 
met twee zegels werd dichtgelakt (zie 5-2).

‘Ik wil jullie laten weten dat 
het goed met mij gaat’
De lotgevallen van Laurens Steenboom, een 
Gotlandse  zeeman in Amsterdam

Kenmerkend voor onze genealogische hobby is dat je steeds weer verrassende geschiedenissen ont-
dekt. Zo stuitten wij bij ons onderzoek naar Gotlandse immigranten in Amsterdam in de zeventiende en 
achttiende eeuw op een brief die de zeeman Laurens Steenboom in 1771 vanuit Amsterdam stuurde aan 
zijn familie op het Zweedse Oostzee-eiland Gotland. Hij vroeg hen om zijn doopbewijs en zijn lärbrev op 
te sturen. Wie was deze Laurens Steenboom en hoe verliep zijn leven in Nederland verder?

< 1. Brief van Laurens Steenboom d.d. 24 augustus 1771. bron familie archief Helge Gård.
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Steenboom adresseerde de brief aan zijn zwager Jöns Helga 
in Stenkyrka op Gotland. Hij voegde eraan toe: ‘mein vrind de 
Godt gelijte over zee’. Een dergelijke tekst op een brief was in 
die tijd heel gebruikelijk. Een geregelde postdienst voor pri-
vébrieven bestond nog niet. Daarom gaf de verzender een 
brief mee aan bekenden die op reis gingen. De aangehaalde 
spreuk duidt op de ‘vriend’, waarbij de hoop wordt uitgespro-
ken dat deze vriend – en dus de brief – behouden op de 
bestemming aankomen.2 Zo had Steenboom kennelijk ook 
een bekende ontmoet die op het punt stond om richting Got-
land te vertrekken, vandaar waarschijnlijk ook de haast waar-
van hij in de brief gewag maakt.
Het is overigens opmerkelijk dat Steenboom het opschrift 
min of meer in het Nederlands schreef. Blijkbaar was hij als 
Zweed die taal inmiddels ook een beetje machtig. Dat is ook 
wel begrijpelijk na twee lange reizen op een VOC-schip. Hoe-
wel op zo’n schip met veel buitenlanders allerlei talen werden 
gesproken, was het Hollands van de scheepsleiding toch wel 
de primaire taal. En Steenboom had daar duidelijk wat van op 
gestoken. Zo’n opschrift in het Nederlands kan erop duiden 
dat hij de brief aan een Nederlandse bekende meegaf.
De brief is kennelijk goed overgekomen. Of zijn familie de 
gevraagde documenten inderdaad heeft opgestuurd en of hij 
ze heeft ontvangen, is niet meer na te gaan. Het is wel duide-
lijk dat de Zweedse immigrant Laurens Steenboom zich 
inderdaad in Amsterdam heeft gevestigd.

Laurens Steenboom, een zeeman uit Gotland

Laurens Steenboom werd op 20 mei 1742 als Lars Larsson 
geboren op het Zweedse Oostzee-eiland Gotland, op de boer-
derij genaamd Helge (ook geschreven als Hälge), vlakbij het 
dorpje Stenkyrka, in het noorden van Gotland. Lars’ vader, ook 
Lars Larsson geheten, pachtte deze boerderij nadat hij in 1730 
als boerenknecht getrouwd was met Maria Persdotter, die er 

was geboren.3 Maria’s vader was het jaar daarvoor overleden, 
en Lars senior nam samen met Maria de boerderij Helge over. 
Het echtpaar kreeg vier kinderen, van wie er twee heel jong 
overleden. Lars groeide op met zijn tien jaar oudere zus Anna, 
of Annicka. Toen Anna in 1752 trouwde, kwam haar man Jöns 
Jönsson ook op de boerderij wonen en werken. Jöns, Anna en 
hun kinderen gebruikten vanaf dat moment de achternaam 
Helge, naar de boerderij. Toen Lars wat ouder werd, moest hij 
een ander beroep kiezen dan boer. Hij ging in de leer bij een 
schoenmaker. Daar werkte hij als schoenmakersgezel. In 1759 
overleed zijn moeder na een lang ziekbed.4 Lars legde als 
gezel met succes zijn proeve van bekwaamheid als schoen-
maker af, maar besloot toch naar zee te gaan.

Rond zijn negentiende verjaardag ging Lars naar de hoofd-
stad Visby om zich aan te melden als matroos (zie 5-3). Hij zou 
zijn verdere leven grotendeels op zee doorbrengen. Volgens 
zijn inschrijving in het Zeemanshuis in Visby was Lars lang van 
stuk, met een slank postuur, had hij bruin haar en bruine ogen 
en een ‘pokdalig’ gezicht.5 Hij schreef zich in als Lars Sten-
bom. Waarom hij deze naam gebruikte, is niet bekend. In Sten-
kyrka kwam deze naam wel meer voor, maar niet bij directe 
familieleden. Lars voer enkele jaren op verschillende koop-
vaardijschepen naar steden rond de Oostzee, eerst als 
scheepsjongen, later als matroos. In 1764 raakte hij in Lübeck 
gewond; hij brak zijn arm en werd ziek, waardoor hij moest 
achterblijven terwijl zijn schip de reis voortzette.

Lars maakte kennelijk van de nood een deugd, door na zijn 
herstel aan te monsteren op een schip met bestemming 
Amsterdam. In 1767 besloot hij daar zijn geluk te beproeven 
bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), waar hij 
aanmonsterde als matroos op het schip Huis ter Meijen. In 
het scheepssoldijboek werd hij ingeschreven als Laurens 
Steenboom.6 Dit was het begin van een reeks van negen rei-
zen naar Oost-Indië en terug, waarbij hij steeds een stapje 
hoger klom op de carrièreladder. Bij zijn volgende reizen was 
hij achtereenvolgens bosschieter, kwartiermeester, boots-
mansmaat, schieman, derde waak, onderstuurman, opper-
stuurman en uiteindelijk schipper.7 Hij zou 22 jaar lang in 
dienst van de VOC blijven varen.

2. Achterzijde van de brief van Laurens Steenboom d.d. 24 augustus 1771.

3. Inschrijving van Lars Steenboom in Archief van het Sjömanshus van 
Visby, ca. 1761. (Vertaling: zie tekst)
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Huwelijk en kinderen met Anna Kroon

Na zijn vierde reis, waarvan hij in september 1778 terugkeer-
de, bleef hij ruim een jaar in Amsterdam. Hij trouwde op 15 
januari 1779 op 37-jarige leeftijd met de zestien jaar jongere 
Anna Kroon, geboren in Amsterdam in 1758 als dochter van 
Jan Harms Kroon en Anna Margaretha Roberg. Vader Jan 
Harms Kroon was afkomstig uit Hannover. Hij voer tweemaal 
als schieman naar Oost-Indië, en was na zijn derde reis, als 
bootsman op VOC-schip Aschat, in het hospitaal in Batavia 
overleden. Anna was toen nog maar vier jaar oud. Steenboom 
kreeg met Anna vier kinderen, twee dochters en twee zoons: 
Anna Maria (1780), Lourens (1783), Jan Jacob (1785) en Christi-
na Rebecca (1788).

Reizen naar de Oost

De meeste van Laurens’ reizen verliepen vlot en min of meer 
volgens plan, maar soms bleef hij langer weg dan de gemid-
delde anderhalf tot twee jaar die voor een retourreis stond. 
Zo vertrok hij tien maanden na zijn huwelijk als derde stuur-
man op het schip Parel, dat via Batavia naar Canton in China 
voer. Op de terugreis werd de Parel slachtoffer van de Vierde 
Engels-Nederlandse oorlog. Toen het schip samen met vier 
andere VOC-schepen in een baai bij Kaap de Goede Hoop lag 
te wachten, werd het ingenomen door het Engelse schip 
Active. De gehele bemanning werd krijgsgevangen gemaakt. 
Gelukkig kon Steenboom zijn terugreis voortzetten als twee-
de stuurman op het Deense schip Coppenhagen. In 1782 was 
hij terug in Amsterdam, waar hij zijn eerstgeboren kind Anna 
Maria aantrof, dat in 1780 was geboren.

In mei 1788 verliet hij Amsterdam voor zijn negende en – naar 
zou blijken – laatste reis, deze keer als schipper van de Duifje, 
met bestemming Batavia. Na een voorspoedige reis kwam de 
Duifje op 15 september van dat jaar aan bij Kaap de Goede 
Hoop. Volgens krantenberichten lag het schip daar op 10 janu-
ari nog steeds, samen met de Meermin, die ‘van daar zou 
repatriëren’8. Een week later vertrok de Duifje met een ande-
re kapitein richting Batavia, terwijl Steenboom het bevel 
kreeg over het schip de Meermin. Pas in april 1789 vertrok 
Steenboom met de Meermin naar Amsterdam. Hij zou daar 
echter nooit aankomen, want hij stierf onderweg, slechts 
twaalf dagen voordat de Meermin bij Texel arriveerde. Hij 
kreeg dus een zeemansgraf. Daarmee kwam er een eind aan 
een mooie loopbaan bij de VOC.

Nakomelingen

Enkele maanden na Laurens’ overlijden kocht zijn vrouw Anna 
Kroon een huis aan de Haarlemmerdijk, samen met het huis dat 
aan de achterzijde daaraan grensde.9 Ze bleef daar wonen tot 
1804, toen zij het huis verkocht en verhuisde naar Haarlem.

De oudste dochter Anna Maria trouwde in 1797 op zeventien-
jarige leeftijd in Amsterdam met de veertien jaar oudere 

Luytje Fredriks, een zeekapitein, later gepromoveerd tot eer-
ste luitenant en kolonel van de Nederlandse zeemacht. Zij 
kregen zeven kinderen. Kennelijk reisde Anna Maria met haar 
man mee, want deze kinderen werden op verschillende plaat-
sen geboren, zowel in als buiten de Republiek. Bij de begrafe-
nis van Luytje Freriks in 1815 werd hij geprezen als een groot 
marineofficier en werd hij geëerd met saluutschoten.10 Anna 
Maria stierf 31 jaar later, in 1846, in Haarlem.

Ook Laurens’ beide zoons gingen naar zee. Het lijkt aanneme-
lijk te veronderstellen dat hun zwager Luijtje Fredriks aan 
deze keuze bijdroeg. Over de carrière van de oudste zoon, 
Lourens junior, is weinig bekend. Hij was cadet op het schip 
Kenau Hasselaar, vermeld als L. Steenboom in de Nederland-
se Staatscourant van 9 april 1823.

Jan Jacob, de tweede zoon, had een succesvolle carrière bij de 
Nederlandse Marine. In 1808 werd hij eerste luitenant. In 1828 
leidde hij een expeditie als kapitein-luitenant op het schip 
 Triton naar Nieuw-Guinea, maar hij stierf een jaar later op 
Ambon aan een tropische ziekte. Zijn naam werd gegeven aan 
een kaap en een rivier aan de zuidwestkust van Nieuw-Guinea: 
Kaap Steenboom en de Steenboom rivier bestaan nog steeds.11

Jongste dochter Christina Rebecca trouwde in 1815 eerst met 
Carel Johan Gerrit van Schaardenburgh d’Amberg, kapitein 
van het 5e regiment infanterie. Ze vergezelde hem op zijn reis 
naar Batavia, waar hij al een jaar later stierf. Vervolgens 
trouwde zij in 1818 in Batavia met Hendrik Doeff. Hendrik 
Doeff was als jonge man naar Japan gevaren, waar hij als 
schrijver bij de VOC werkte. Later werd hij benoemd tot 
hoofdcommissaris (‘Opperhoofd’) van de handelspost Des-
hima in Japan.12 Vanwege zijn loyaliteit en moed bij het verde-
digen van de Nederlandse belangen in Japan tegen de Engel-
sen na 1811, werd hij onderscheiden en benoemd tot Ridder in 
de Orde van de Nederlandse Leeuw. Christina Rebecca stierf 
tijdens hun bootreis terug naar Nederland een jaar na haar 
huwelijk ‘vlakbij het eiland Mauritius’, slechts 31 jaar oud.

Laurens’ weduwe Anna Kroon overleefde haar man 55 jaar. Zij 
stierf in 1844 in Haarlem. Geen van zijn beide zoons trouwde 
of had nakomelingen. Ook Christina Rebecca stierf voordat 
zij kinderen kon krijgen uit een van haar beide huwelijken. 
Dochter Anna Maria kreeg wel kinderen, en ook kleinkinderen 
en nog verschillende generaties nakomelingen. Een van die 
nakomelingen vertrok in 1872 met haar gezin naar Amerika. 
Van hen leven daar ook nu nog nazaten.

Herkomst en nageslacht Laurens Steenboom

I. Lars Larsson, geboren Gotland 10 december 1700, landbou-
wer, overleden Helge Stenkyrka 16 september 1767, begraven 
20 september 1767, trouwt 11 november 1730 Maria Persdot-
ter, geboren Helge Stenkyrka 2 april 1700, overleden Helge 
Stenkyrka 24 januari 1759, dochter van Per Mårtensson en 
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Annicka Jostdotter.
Uit dit huwelijk geboren Helge Gård, gedoopt te Stenkyrka:
1. Per, geboren 11 september 1731, overleden 12 oktober 1731.
2. Anna (Annicka), geboren 11 november 1732, overleden 29 

december 1791, trouwt Stenkyrka 27 oktober 1752 Jöns 
Jönsson, geboren Kvie Stenkyrka 1729. Uit dit huwelijk 
zeven kinderen met achternaam Helge.

3. Catarina, geboren 30 september 1737, overleden 8 sep-
tember 1739.   

4. Lars, geboren 20 mei 1742, volgt II.

4. Inschrijving in het Ondertrouwregister van Amsterdam 1779.

II. Laurens Steenboom, geboren Visby 20 mei 1742, zeeman 
resp. schipper bij de VOC, overleden op zee 15 juli 1789, onder-
trouwt Amsterdam 15 januari 1779 Anna Kroon, gedoopt 
Amsterdam 19 februari 1758, overleden Haarlem 25 november 
1844, dochter van Jan Harm Kroon en Anna Margaretha 
Roberg.
Uit dit huwelijk te Amsterdam:
1. Anna Maria, gedoopt 14 februari 1780, volgt III.
2. Lourens, gedoopt 16 juni 1783, overleden vóór 1844.
3. Jan Jacob, gedoopt 15 mei 1785, kapitein-luitenant bij de 

marine, overleden Amboina 4 april 1828.
4. Christina Rebecca, gedoopt 6 oktober 1788, overleden op 

zee ‘ter hoogte van Mauritius’ 27 april 1819, trouwt Haar-
lem 25 januari 1815 Carel Johan Gerrit van Schaarden-
burgh d’Amberg, geboren Schijndel circa 1778, kapitein 
Tweede Bataljon 5e regiment infanterie, overleden 15 
december 1815, zoon van Nicolaas van Schaardenburgh en 
Johanna Catharina Halmans, trouwt (2) Batavia 28 juni 
1818 Hendrik Doeff, gedoopt Amsterdam 4 december 
1778, opperhoofd te Japan, Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw, overleden Amsterdam 19 oktober 
1835, zoon van Hendrik Doeff en Margaretha Nessing. 
Christina Rebecca overleed, hoogzwanger, op zee onder-
weg van Batavia naar Amsterdam, als gevolg van ver-
schrikkingen ondervonden tijdens een rampzalige reis en 
stranding op het eiland Diego Garcia bij Mauritius.

III. Anna Maria Steenboom, gedoopt Amsterdam 14 februari 
1780, overleden Haarlem 9 januari 1846, ondertrouwt Amster-
dam 3 november 1797 Louis Fredriks alias Luitje Freriks, 
gedoopt Amsterdam 12 oktober 1766, luitenant resp. kolonel 

en kapitein ter Zee, overleden Rotterdam 28 april 1815, zoon 
van Luitje Fredriks en Trijntje Hammenga.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Jan Luytje, geboren Vlissingen 13 april 1799, overleden 

Vlissingen 27 juli 1799.
2. Anna Elizabet, geboren Sint Thomas circa 1801/1802, volgt 

IV.
3. Gerrit Fredrik, gedoopt Amsterdam 20 mei 1803, overle-

den Wezel ‘in het Cleefsche’, Duitsland 22 juni 1814.
4. Laurens, geboren Oostende 25 april 1805, luitenant bij de 

marine, overleden Haarlem 28 april 1845.
5. Fredrik Christiaan, geboren Boulogne sur Mer 17 februari 

1808, overleden ‘s-Gravenhage 12 juni 1881, trouwt Haar-
lem 23 september 1847 Ann Lockhart, geboren Barnes 15 
februari 1799, overleden Haarlem 21 februari 1880, doch-
ter van James Lockhart en Maria Cozi, wed. van Matthew 
Nicholson.

6. Christina Catharina, geboren ‘s-Gravenhage circa 1809, 
overleden Amsterdam 19 oktober 1835.

7. Jan Louis, geboren Amsterdam 13 juli 1812, overleden 
Amsterdam 30 september 1812.

8. Louis Jacques, geboren Amsterdam 7 oktober 1813, over-
leden Haarlem 13 oktober 1820.

IV. Anna Elizabet Fredriks, geboren Sint Thomas circa 1801, 
winkelierster (1851), overleden Goes 14 december 1851, trouwt 
Haarlem 22 juni 1820 Willem van den Thoorn, gedoopt Goes 15 
november 1797, heel- en vroedmeester, chirurgijn, overleden 
Goes 10 december 1845, zoon van Adriaan van den Thoorn, 
goud- en zilversmid, en Margarita Zoutendam.
Uit dit huwelijk geboren te Goes:
1.  Adriaan Lodewijk Jacob, geboren 13 februari 1821, overle-

den Goes 2 oktober 1824.
2.  Anna Jacoba, geboren 7 juni 1824, overleden Utrecht 27 

oktober 1865.
3.  Margaretha Louisa, geboren 17 december 1832, gouver-

nante, overleden ‘s-Gravenhage 18 december 1902, trouwt 
Soerabaja 13 juni 1872 Gerardus Barend Theodoor Wiggers 
van Kerchem, geboren circa 1822, (gepensioneerd) 
 Generaal-Majoor van het Leger in Ned. Indië, Ridder van 
de Militaire Willemsorde 3e klasse, Commandeur der 
Kroonorde van Italië, overleden ’s-Gravenhage 10 novem-
ber 1897, zoon van G.W.J. Wiggers van Kerchem en Christi-
na Elisabeth van Gelder.

4.  Maria Christina, geboren 29 maart 1839, volgt V.
5.  Maria Johanna, geboren 8 november 1843, overleden 

Goes 14 februari 1845.

V. Maria Christina van Thoorn, geboren Goes 29 maart 1839, 
overleden Detroit 19 april 1906, trouwt Apeldoorn 14 april 
1858 Fransciscus Pohlmann (alias Frank, Francis), geboren 
Deventer 3 juli 1827, arrondissementsdeurwaarder, laborer 
(1874), overleden Detroit, MI 28 april 1902, zoon van Johannes 
Pohlmann, deurwaarder, en Petronella Wilhelmina Lington.
Uit dit huwelijk:
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1.  Johannes, geboren Voorst 28 februari 1859, overleden 
Detroit, MI 23 mei 1882.

2.  Anna Elisabeth, geboren Voorst 11 oktober 1860, overle-
den 13 oktober 1937.

3.  Petronella Wilhelmina (alias Nellie), geboren Voorst 30 
maart 1862.

4.  Anna Jacoba, geboren Voorst 9 mei 1863.
5.  Marij Anne (Mariam), geboren Voorst 16 maart 1865, dress 

maker, overleden Detroit, MI 6 september 1881.
6.  Frederiek Christianna, geboren Voorst 5 september 1866, 

volgt VIa.
7.  Willem, geboren Voorst 23 november 1867, overleden 

Voorst 11 januari 1868.
8.  Margaretha Louisa, geboren Voorst 23 november 1868.
9.  Francisca Christina, geboren Voorst 26 december 1869.
10. Willem (William) geboren Minneapolis, MN 15 juli 1872, 

volgt VIb.
11. Peter William, geboren Minnesota 20 mei 1873 , overleden 

Monroe, MI 14 februari 1958, begraven Saint Joseph 
Cemetery, trouwt Monroe, MI 14 mei 1902 Mathilda alias 
Tillie Mentel, geboren Michigan circa 1880, dochter van 
Louis Mentel en Mary Kraus.

12. Charles (Chas), geboren Detroit, MI 12 augustus 1874, 
volgt VIc.

13.  Frank J., geboren Detroit, MI 14 april 1878, travelling sales-
man, overleden Detroit, MI 11 februari 1919.

14. Mary Christine, geboren Detroit, MI 4 juli 1881, overleden 
Detroit, MI 1 augustus 1882.

15.  Mary Christine, geboren Detroit, MI 14 april 1884.
16. Christina, geboren Detroit, MI 14 april 1887.

VIa. Frederiek Christianna Pohlmann, geboren Voorst 5 sep-
tember 1866, overleden Detroit, MI 21 november 1929, trouwt 
Detroit, MI 8 augustus 1894 Anna K. Loepp, geboren Duits-
land 1870, dochter van Arron Loepp en Christine S. Ortman, 
gescheiden voor 1900.
Uit dit huwelijk:
1.  William C, geboren Detroit, MI 19(26) september 1895, 

overleden Milwaukee, WI 1969.

VIb. William Pohlmann, geboren Minneapolis, MN 15 juli 1872, 
trouwt Detroit, MI 17 oktober 1895 Gerda A. (Gertrude) Owen, 
geboren Michigan circa 1875, dochter van John Q. Owen en 

Susie M. Clark, gescheiden, trouwt (2) Marquette, MI 8 juni 
1921 Helen Belle Fryfogle, geboren Marquette, MI circa 1892, 
dochter van John Fryfogle en Mary E. Prior.
Uit dit huwelijk:
1.  Owen Clark, geboren Detroit, MI 29 april 1897, volgt VIIa.

VIc. Charles Pohlman (Chas), geboren 12 augustus 1874, kan-
toorbediende (clerk), overleden Los Angeles, CA 11 april 1949, 
trouwt Detroit, MI 15 juni 1901 Agnes Cairns, geboren Granton 
(Ontario, Canada) 16 juni 1874, overleden Orange, CA 6 augus-
tus 1978.
Uit dit huwelijk geboren te Detroit, MI:
1.  Dorothy Margaret, geboren 27 april 1903, volgt VIIb.
2.  Charles, geboren circa 1910.

VIIa. Owen Clark Pohlmann, geboren Detroit 29 april 1897, 
overleden Marion, IN november 1967, trouwt Mary Gladys 
Carstarphen, geboren Vance, NC 28 augustus 1902, overleden 
Davenport, IA 24 augustus 1994, dochter van William Turner 
Carstarphen en Anne Teresa Joyce .
Uit dit huwelijk:
1.  William, geboren Illinois circa 1937.

VIIb. Dorothy Margaret Pohlmann, geboren Detroit, MI 27 
april 1903, trouwt Los Angeles, CA 4 september 1924 Glen 
Harold Asquith, geboren Iowa 9 juli 1903, eigenaar juweliers-
winkel, overleden Bernardina, CA 21 november 1976, zoon van 
Stead Albert Asquith en Martha Clemenza Bellingham.
Uit dit huwelijk:
1. Marjorie Jean, geboren Los Angeles, CA 15 januari 1927, 

overleden Los Angeles, CA 26 januari 1927.
2.  Donald Owen Asquith, geboren Los Angeles, CA 29 maart 

1928, overleden 18 oktober 2019, trouwt 1954 Shirley 
Catherine Barnes. Uit dit huwelijk vijf kinderen in Casper, 
WY. Klein- en achterkleinkinderen

3.  Nancy Jean, geboren Glendale, CA 6 mei 1930, overleden 
1990, trouwt Los Angeles, CA 27 augustus 1949 John Jay 
Plessman, geboren circa 1925, zoon van John Joseph 
Plessman and Jessie May Paterson.

Afkortingen Amerikaanse Staten
California = CA, Indiana = IN, Iowa = IA, Michigan, MI, Minneso-
ta = MN, North Carolina = NC, Wisconsin = WI, Wyoming = WY.

Noten
1 De auteurs danken Barbro Andersson voor het beschikbaar stellen van de 

brief. Zie ook https://www.helgegard.se/.
2 Perry Moree, ‘Met vriend die God geleide‘, Het Nederlands-Aziatisch 

postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Zutphen 
1998, p. 59.

3 https://www.helgegard.se/agare/1735-1759-lars-larsson/ (geraadpleegd 
13 november 2020).

4 Bouppteckning (Boedelinventaris), aanwezig in familiearchief Helge Gård, zie 
noot 3.

5 Riksarkivet Visby sjömanshus SE/ViLA/20246 (‘Matrikel’).
6 Het was bij de VOC gebruikelijk om buitenlandse namen bij inschrijving te 

vernederlandsen.
7 Nationaal Archief (NA), toegang 1.04.02, inv.nrs. 6494, f. 91, 6523, f. 44, 6558, 

f. 20, 6586, f. 9, 6641, f. 9, 6675, f. 7, 6705, f. 4, 6739, f. 4 en 6776, f. 7.
8 Delpher, Oprechte Haerlemsche courant 12-02-1789 resp. Oprechte 

Haerlemsche courant 16-04-1789 (geraadpleegd 13 november 2020).
9 Stadsarchief Amsterdam, toegangsnr. 5062, inv.nr. 164, akte d.d. 16 februari 

1890, Kwijtscheldingen.
10 Delpher, Rotterdamsche courant 2 mei 1815 (geraadpleegd 13 november 2020).
11 https://nl.wikipedia.org/wiki/Expeditie_naar_Nieuw-Guinea_in_1828 

(geraadpleegd 13 november 2020); G.F. Mees, Vogelkundig onderzoek op Nieuw 
Guinea in 1828, Terugblik op de ornithologische resultaten van de reis van 
Zr. Ms . Korvet Triton naar de zuidwest kust van Nieuw-Guinea, Zoölogische 
Bijdragen (Leiden) 40, 1994, 1-64.

12 Delpher, Opregte Haarlemsche Courant 09-10-1819 en Utrechtsche courant 
26-10-1835 (geraadpleegd 13 november 2020).
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BORGHOUTS 
(Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: in goud een kleermaker in kleermakerszit, geschoeid van bruin, 
gekleed en gemutst van groen met rond de nek een witte molen-
steenkraag, met bruin haar en handen en gezicht van natuurlijke 
kleur, bezig met naald en draad aan een rood kledingstuk, liggend op 
de schoot.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van goud.
Helmteken: een rode draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard met een lans de draak doorstekend 
alles van goud.
Devies: IK NAAI MIJN EIGEN NAAD

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvrager samen met Johan-
na E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoeve van 
de naamdragende nakomelingen van de oudst bekende voorvader 
van de aanvrager Lupprecht (Lijbrecht) Goijaert Borchouts alias Lip 
de Snijder, geboren in Oirschot en woonachtig in Zeelst alwaar hij 
overleden is. Hij was de zoon van Goijaert Lip Dircks Borchouts en 
Geertruid Jan van Gestel en gehuwd met Willemke N.N., die in 1571 
huis en hof bezat aan de kerk in Zeelst.

Geregistreerd op verzoek van Hubertus Gerardus Henricus Jean 
Marie Borghouts, geboren te Eindhoven op 7 december 1946, wonen-
de te Deurne, zoon van Hendricus Borghouts en Huberta Gertruda 
Petronella Graat.

Registratie NRF 2020.322, Amsterdam, 16 oktober 2020

Motivering:
De kleermaker verwijst naar de stamvader Lip de Snijder en het 
helmteken naar het gilde van Zeelst, de plaats waar Lip de Snijder 
woonde.
Het devies typeert het karakter van diverse nakomelingen. Het voor-
al in Brabant bekende gezegde ‘zijn eigen naad naaien’ wil zeggen: 
iets op zijn eigen manier uitvoeren, doen op eigen wijze.

VERPAALEN
(Meerveldhoven, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: tegen gepaald van vijf stukken rood en goud.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van goud.
Helmteken: een vlucht, de rechtervleugel goud met een rode paal, de 
linkervleugel rood met een gouden paal.
Devies: DE VIJF PALEN

Dit wapen, maar zonder dekkleden, helm en helmteken is sinds de 
jaren twintig van de vorige eeuw gebruikt door Nederlandse familie-
leden die de naam Verpalen, oorspronkelijk Verpa(a/e)len, droegen. 
De registratie is verleend ten behoeve van de naamdragende nako-
melingen van de oudst bekende voorvader van de aanvrager Jacop 
Everts, die overleed vóór maart 1666, borgemeester van Meerveld-
hoven en getrouwd met Heijlken Jacops. Hun zoon noemt zich Jacop 
Jacop Everts Verpa(a)len. Hij was getrouwd met Elisabeta Willems, 
dochter van Willem Hendrickx en Elisabeth Walravens. De familie-
naam komt nu nog in de verschillende spellingen voor.

Geregistreerd op verzoek van Marinus Koenraad Marie Verpaalen, 
geboren te Ossendrecht op 30 april 1946, wonende te Oosterhout, 
zoon van Josephus Cornelis Verpaalen en Adriana Maria Maas.
Registratie NRF 2020.323, Amsterdam, 16 oktober 2020

Motivering:
De heraldicus J.C.P.W.A. Steenkamp heeft in de jaren twintig van de 
vorige eeuw op verzoek van de familie dit wapenschild voorgesteld, 
dat sindsdien door familieleden in allerlei uitingen gebruikt is, zoals 
zegelringen en een uithangbord aan de gevel van een Verpalen-woon-
huis in Bosschenhoofd. Een aantal jaren later heeft Steenkamp dit 
nader toegelicht en is vastgesteld dat de oorsprong van dit wapen in 
Vlaanderen ligt: het wapen werd aangetroffen in de Collectie 
Goethals in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en was afkomstig 
van een Vlaamse familie Verpaalen. Het reeds zo lang in gebruik zijn 
door de Nederlandse familie rechtvaardigt de registratie waarbij 
tevens het wapen is gecompleteerd met helmteken en devies. Dit is 
in overleg met familie in 2019/20 uitgewerkt door Johanna E.M.H. van 
Bronswijk en getekend door Tanja E. van Achterberg. Het devies is 
een hommage aan prof. mr. Otto A.C. Verpaalen (Breda 1912-1991) die 
de onderlinge band tussen de familieleden versterkte met genealo-
gische boeken onder deze titel en met familiereünies om de vijf jaar.
 

In het Nederlands Register Familiewapens zijn ingeschreven de familiewapens van:
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Nederlands
College

Heraldiek

BEIJSENS
(Zeelst en Meerveldhoven, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: in goud het vooraanzicht van de oude O.L.V. ter Eijk-kapel: het 
front in zilver met zwarte spitse top en haantje, een groene dubbele 
deur en drie zwarte ramen (1-2); boven aan weerszijden vergezeld van 
twee groene eikenbladeren.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
groen, gevoerd van goud.
Helmteken: een groene draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard met een lans de draak doorstekend 
alles van goud.
Devies: ORA ET LABORA

Dit wapen is in 2018 ontworpen door Petrus Beijsens samen met 
Johanna E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoeve 
van de naamdragende nakomelingen van de oudst bekende voorvader 
van de aanvrager. Deze was Hendrick Hendrickx Corstiaens alias 
Beijsen, die vóór mei 1632 trouwde met Aleijt Aerts en overleed in 
Zeelst vóór februari 1666.

Geregistreerd op verzoek van Wouter Beijsens, geboren te Gilze-Rijen 
op 17 januari 1984, wonende te Rijen, zoon van Antonius Cornelis 
Johannes Beijsens en Gerdina Johanna Anna Wagemakers.

Registratie NRF 2020.324, Amsterdam, 16 oktober 2020

Motivering:
De stamvader zou in Zeelst gewoond hebben wat is verbeeld met het 
helmteken: Sint-Joris en de draak, de patroon van het gilde van Zee-
lst. Uit een akte van 1697 blijkt dat er ook goederen zijn geweest in 
Meerveldhoven. Stamvaders kleindochter Harske erft dan ‘huijs, hof 
en aangelag omtrent de Cappel’. Met de kapel wordt het onderkomen 
van O.L.V. ter Eijk te Meerveldhoven bedoeld wat op het schild is aan-
gegeven met het vooraanzicht van de kapel en twee eikenbladeren.
Het devies duidt op het vele en harde werken van de voorouders die 
tegelijkertijd ook strijdbare katholieken waren in de periode van cal-
vinistische onderdrukking, een extra reden om de kapel op het schild 
te plaatsen. Daarnaast was de schoonvader van één van zijn voorou-
ders een Pauselijk Zoeaaf.

 

LOUWERS
(Meerveldhoven, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: in groen een zilveren opgespannen runderhuid, boven verge-
zeld van een ontvleesmes, alles van zilver.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
groen, gevoerd van zilver.
Helmteken: O.L.V. ter Eijk met kindje in zilver en aan de voet groene 
eikenbladeren.
Devies: SEMPER FLORENS

Dit wapen is in 2018 ontworpen door de aanvrager en zijn verwanten 
samen met Johanna E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg 
ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van de oudst 
bekende voorvader van de aanvrager Jan Jacobs Lauwers, gehuwd 
met Jenneke N.N., die in 1635 woonde op ‘de Hescock aan de Gender 
onder Meerfelt’ (Meerveldhoven) en na november 1643 is overleden.

Geregistreerd op verzoek van Henricus Peter Maria Louwers, gebo-
ren te Deurne op 5 oktober 1957, wonende te Asten, zoon van Hendri-
cus Johan Louwers en Johanna Paulina Engelen.

Registratie NRF 2020.325, Amsterdam, 16 oktober 2020

Motivering:
Een louwer (ook lauwer of lauer) louwt (looit) leer. In het familie-
wapen is dit uitgebeeld door middel van het ontvleesmes waarmee 
de te looien huid wordt ontdaan van vet en vleesresten en een opge-
spannen runderhuid.
De groene kleur is gekozen vanwege de woonplaats van de oudste 
generatie, de boerderij De Hescock, die in de groene weiden langs de 
Gender lag.
Het helmteken verwijst naar het dorp waar de stamvader zijn kinde-
ren opvoedde, Meerveldhoven, bekend om het genadebeeld van 
O.L.V. ter Eijk.
Het devies “Steeds Bloeiend” slaat op de grote Louwers/Lauwers- 
familie die door de eeuwen heen een bloeiend bestaan leidde en nog 
leidt.
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MARIA H.J. BIJNEN 
(Stam Catalijn Janssen Smets te Zeelst, 

Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, in zilver een zwart paardenhoofd, boven vergezeld van 
twee zwarte lederen geldbuidels met gouden sluitveters.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor, alles in 
natuurlijke kleur en met schelpkleed in zwart, gevoerd van zilver.
Schelpteken: een zwarte draak geplaatst voor een aanziende ridder 
op een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van goud.
Devies: GELD REGEERT DE WERELD

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvraagster samen met 
Johanna E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoe-
ve van de nakomelingen in matrilineaire lijn van Catalijn Janssen 
Smets, woonachtig te Zeelst en overleden vóór november 1688. Zij 
was de dochter van Jenneken Jan Reijnder Princen en Jan Janssen 
Smets en gehuwd met Georgius Goijart Joris Borchouts (ook Burg-
houts), paardenhandelaar, geboren te Zeelst rond 1621. Aanvraagster 
stamt af van genoemden.

Geregistreerd op verzoek van Maria Huberdina Johanna Bijnen, 
geboren te Zeelst op 16 april 1953, wonende te Duizel, dochter van 
Henrica Elisabeth van Grotel en Johannes Cornelis Bijnen.

Registratie NRF-MG 2020.326, Amsterdam, 16 oktober 2020

Motivering:
Catalijn Janssen Smets was gehuwd met een paardenkoopman. Ook 
haar schoonvader oefende dat beroep uit. De handel betrof zowel de 
Meijerij van Den Bosch als verdere streken, zoals Holland, Friesland 
en Oldenburg. Naar gewoonte was het dan de echtgenote die de 
beurs had, dus het financiële verkeer regelde van de handel. Op het 
schild wordt dit uitgedrukt door twee geldbuidels voor de financiën 
en een paardenhoofd om de aard van de handel aan te duiden.
Het devies verwijst naar het onafhankelijk handelen van de stam-
moeder.
Het schelpteken duidt op de plaats waar het allemaal begon, Zeelst, 
waar Sint Joris de patroon is van het vanaf de zeventiende eeuw 
bestaande gilde.

 

TOPS 
(Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: in groen een roggeschoof van vijf gebonden halmen, verge-
zeld aan beide zijden van een rechter en linker vuist met de duim 
omhoog, alles van goud.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
groen, gevoerd van goud.
Helmteken: een groene draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard met een lans de draak doorstekend 
alles van goud.
Devies: OP EN TOP

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvrager samen met Johan-
na E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoeve van 
de Tops-naam voerende nakomelingen van: Remijs Geraerts, uit 
 Zeelst, zoon van Geraert Mijssen, en overleden tussen december 
1646 en maart 1649. Hij was gehuwd met Anna Geraerts Bijnen doch-
ter van Geraert Aerts Bijnen en Catalijn Janssen. Diens kleinzoon 
Remigius Gerardi Meijs was de eerste die de naam Tops droeg. Alle 
generaties vanaf de stamvader zijn woonachtig geweest in Zeelst. 
Aanvrager stamt af van genoemden.

Geregistreerd op verzoek van Jacobus Henricus Johannes Tops, 
geboren te Veldhoven op 4 februari 1950, wonende aldaar, zoon van 
Henricus Johannes Tops en Henrica van Glabbeek.

Registratie NRF 2020.327, Amsterdam, 16 oktober 2020

Motivering:
De roggeschoof duidt op de voorvaderlijke boeren die op het zand 
vooral veel rogge verbouwden. De groene achtergrond versterkt dat. 
Overigens verdienden de voorvaderen ook bij met weven en later 
sigaren maken. Zo konden zij ‘Op en Top’ optimistisch blijven. De 
twee duimen-op, geïnspireerd door een hedendaags emoji, verwijzen 
naar Tops: tweemaal Top. Ze zijn bovendien een uitdrukking van het 
optimistische karakter van de familie. Zo ook het devies.
Het helmteken geeft de woonplaats van de oudste generaties aan: 
Zeelst, waar Sint-Joris de patroon van het gilde is..
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ELIËNS
(Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: links geschuind, rechts in goud een uitkomende zwarte raaf 
met in een opgeheven poot een brood van natuurlijke kleur; links in 
groen een schuinlinks geplaatste gouden korenaar.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
groen, gevoerd van goud.
Helmteken: een groene draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard met een lans de draak doorstekend 
alles van goud.
Devies: UIT DE MOEDERSCHOOT

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvrager samen met Johan-
na E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoeve van 
de nakomelingen van Lambert Jaspers, zoon van Jaspert (ook Cas-
par) Lamberts voor zover deze nazaten de familienaam Eliens, ook 
geschreven als Eliëns voeren. Die naam is in deze familie ingevoerd 
door Lamberts huwelijk te Zeelst op 15 oktober 1690 met Andria 
Driessen Eliens. Jaspert Lamberts is geboren te Zeelst en ook daar 
overleden op 23 januari 1708. In 1697 was hij armmeester in zijn woon-
plaats. Aanvrager stamt af van genoemden.

Geregistreerd op verzoek van Cas Henricus Petrus Eliëns, geboren 
te Veldhoven op 30 april 1995 en wonende te Eindhoven, zoon van 
Johannes Gerardus Henricus Maria Eliëns en Johanna Ludovica Maria 
Pellens.

Registratie NRF 2020.331, Amsterdam, 27 november 2020

Motivering:
De naam Eliëns zou een verbastering zijn van de zoon van Elias, een 
verwijzing naar de profeet die in de woestijn met brood werd gevoed 
door raven. Vandaar de raaf met brood in het wapen. De korenaar 
duidt op de landbouwactiviteiten van de oudste generatie. Het goud 
verbeeldt de kleur van de woestijn; het groen verwijst naar het opko-
mende graan.
Sint Joris is de patroon van het gilde van Zeelst en duidt daarmee de 
plaats van oorsprong aan van de stam. Het devies is geïnspireerd 
door de moederlijke afkomst van de familienaam.

 

ELIENS 
(Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: links geschuind, rechts in goud een uitkomende zwarte raaf 
met in een opgeheven poot een brood van natuurlijke kleur; links in 
rood een gouden zogenoemde Hollandse Cirkel, een in 1612 door Jan 
Pieterszn Dou beschreven landmetersinstrument.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van goud.
Helmteken: een zwarte draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard met een lans de draak doorstekend 
alles van goud.
Devies: ONS VADERS LAND

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvrager samen met Johan-
na E.M.H. van Bronswijk en Tanja E. van Achterberg ten behoeve van 
de naamdragende nakomelingen van Henrick Gerits, geboren te 
 Zeelst. Hij was officier en schout aldaar in 1571 en overleed te Zeelst 
voor maart 1614. Hij was gehuwd met Elisabeth N.N. uit Zeelst. Hun 
kinderen waren onder de naam Eliens bekend. Aanvrager stamt af 
van genoemden.

Geregistreerd op verzoek van Wilhelmus Arnoldus Josephus Eliens, 
geboren te Hapert op 8 maart 1947, wonende te Veldhoven, zoon van 
Arnoldus Philippus Eliens en Wilhelmina Catharina Schellens.

Registratie NRF 2020.332, Amsterdam, 27 november 2020

Motivering:
De naam Eliens zou een verbastering zijn van de zoon van Elias, een 
verwijzing naar de profeet die in de woestijn met brood werd gevoed 
door raven. Vandaar de raaf met brood in het wapen.
De Hollandse Cirkel is een in de vroege zeventiende eeuw uitgevon-
den instrument waar landmeters mee werkten om in het open veld 
nauwkeurig hoeken op te meten of uit te zetten. Deze verwijst naar 
een beroemde landmeter, Alexander Andriessen Eliens, kleinzoon 
van Henrick Gerits, de oudst bekende voorvader van de aanvrager. 
Het devies borduurt daar op voort en is tevens tegenhanger van het 
motto van het verwante wapen Eliëns.
Sint Joris is de patroon van het gilde van Zeelst en duidt daarmee de 
plaats van oorsprong aan van de stam.
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De foto was al jaren in mijn bezit, hij kwam uit de boedel van mijn oud-oudtante Jantje 
Kuiper (Hoogezand 1881- Leeuwarden 1969). Op de achterkant staat in haar handschrift 
geschreven: tante Kuipers geboren Keun. Dit leek op de namen van haar ouders Jan Jans 
Kuiper en Martha Keun. Maar er staat tante, niet moeder. Ik kon dit niet rijmen en dus 
bleef de foto jarenlang liggen.

ANTONIA VELDHUIS

Tante Kuipers geboren Keun

1. De voor- en achterkant van het 
door Staas gemaakte portret van 
tante Kuipers geb. Keun.

Onlangs zocht ik nogmaals. Nu op de twee namen Kuiper(s) en 
Keun/Kuen tegelijk op allegroningers en op allefriezen, de 
databases van de provincies waar de families woonden. Dit 
leverde, naast bovengenoemd echtpaar, de huwelijken op van 
Rintje Kuiper en Magrieta Keun (Harlingen 14 oktober 1869) 
en Harm Geerts Kuiper en Elizabeth Susanna Kuen (Nieuwe 
Pekela 14 juni 1834). Ik dateerde de foto, op grond van de 
fotograaf1, rond 1874. Elizabeth Susanna viel daardoor af, zij is 
al op 12 juni 1840 overleden. De vrouw op de foto is dus 
Magrieta Keun, vaak voorkomend als Margaretha. Dit werd 
later bevestigd door een door mij opgespoorde nakomeling. 
Ook hij had een soortgelijk portretje van haar.
Magrieta/Margaretha Keun was een jongere zus van boven-
genoemde Martha Keun, die getrouwd was met Jan Jans 
 Kuiper. En dus de tante van Jantje Kuiper. Ik gebruik de naam 
zoals die in de betreffende akte voorkomt.

De foto

Jantje Kuiper was twee jaar toen haar tante Magrieta/Marga-
retha overleed. Ze zal dus later de foto van haar moeder 
Martha hebben gekregen en er toen de naam achterop heb-
ben gezet. Ik vergeleek de tekst met door haar geschreven 
ansichten. Het lijkt hetzelfde handschrift.
Omdat tante Jantje, zoals ze het zelf zei, ‘niet op de markt 
wou liggen’, heeft ze veel van haar foto’s vernietigd. Alleen 
Tante Kuiper geboren Keun bleef gespaard. Samen met 
afbeeldingen van een paar donker gekleurde jongetjes, twee 
kleine portretjes van een oudere vrouw en man (mogelijk haar 
ouders) en een fotoalbum met reisafbeeldingen. Alles zonder 
namen. Ik pleit er dus altijd voor: zet achter op foto’s namen 
en verdere gegevens. Geef ook digitale foto’s duidelijke 
namen en zet er jaartallen bij.

Van Groningen, naar Friesland, Gorinchem, 
Amsterdam enz.
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Jeugd Magrieta

Magrieta is in Nieuwe Pekela in de provincie Groningen gebo-
ren op 15 oktober 1847, ‘s morgens om vijf uur. De moeder is 
Magrieta Hindriks Klatter en de vader Johannes Antonie 
Keun. Haar vader is van beroep schipper en bij de aangifte van 
zijn dochter afwezig. De geboorte werd aangegeven door de 
32-jarige Hindrik Nanninga, doctor in de geneeskunde, die bij 
de bevalling aanwezig is geweest.
Haar vader was op 6 oktober 1847 op de kof Hendrik uit de 
haven van Harlingen vertrokken. Met ballast ging de reis naar 
Noorwegen, het schip voer voor H. van Schouwenburg te 
 Harlingen. Bij vijf van de negen kinderen (zes jongens en drie 
meisjes) is vader Johannes Antonie niet de aangever geweest 
omdat hij op dat moment op zee was. Dit was bij Martha 
(1823), Johannes (1840), Balthasar (1845), Margrieta (1847) en 
Eildt (1850).

Op 12 april 1849 verhuist het gezin Keun-Klatter naar Harlin-
gen in de provincie Friesland. Dit was al jaren de thuishaven 
van kapitein Keun. Op dezelfde datum worden ze ook lidmaat 
van de kerk, Johannes staat ingeschreven als Kun.
Magrieta is dan 1½ jaar en op dat moment het jongste kind in 

het gezin. Ze scheelt achttien jaar met haar oudste broer 
 Woltherus. In Harlingen wordt haar broertje Eildt geboren, 
2½ jaar na haar geboorte. Ze wonen op de Rosengracht 65 en 
Kleine Sluis 156 (waarschijnlijk zijn deze twee adressen het-
zelfde. In 1989 zijn de huisnummers omgenummerd, dan is het 
Rosengracht 16) en daarna op de Heiligeweg 161.
Jaren geleden noteerde ik dat het gezin mogelijk ook op 

Afb. 2: Jantje Kuiper in Leeuwarden in de jaren 1960. Ze is hier ruim 
tachtig jaar oud. Ze werd 88 jaar.

Afb. 3. Schema afstamming van het echtpaar Keun-Klatter: schrijfster 
Antonia met de twee opgespoorde contactpersonen Hans Christiaan en 
Ruud.

Afb. 4: Rosengracht 65, nu nummer 16. Eigen foto, gemaakt in 1989.
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Steenhouwersstraat 4, Herenwaltje 1 en Zoutsloot 61 woon-
den. Helaas noteerde ik de bron niet. Van deze drie adressen 
ben ik dus niet zeker.
Magrieta komt in het bevolkingsregister steeds voor als 
 Margaretha. Al snel na hun aankomst in Harlingen verdwijnt 
de naam van vader uit het bevolkingsregister. De twee tege-
lijk verdwenen zonen blijven nog enige jaren in de registers 
staan. Over de jeugd van Margaretha is mij niets bekend.

Het zeegat uit

Vanaf de woonplaats van het gezin, Rosengracht 65 Harlin-
gen, tot de haven is een afstand van ongeveer 950 meter, een 
wandeling van bijna een kwartier. Johan Antoni Keun zal die 
afstand werkgerelateerd dertien keer hebben afgelegd. Mis-
schien bij afvaarten uitgezwaaid door zijn gezin? De eerste 
reis in hun nieuwe woonplaats is op 16 september 1849, met 
de kof Hendrik naar Noorwegen. Het schip is geladen met 
 ballast, op de terugreis zal het als lading hout hebben. Er zul-
len nog elf van zulke tochten volgen. Eén maal, op 25 februari 
1850, vaart hij naar Engeland, dan is er stukgoed aan boord. In 
1851 gaat Keun als kapitein op het schip de Twee Gezusters 
varen.
Op 1 juli 1851 wordt in Harlingen Zeemansvoorzorg opgericht. 
Hun doelstelling is om ‘Het lot van achtergebleven weduwen 
en weezen van zeelieden dezer stad te helpen verzachten en 
verder om in het algemeen eene weldadige strekking te heb-
ben voor zeelieden dezer plaats en zoo veel mogelijk bevor-
derlijk te zijn voor den bloei van Harlingens zeevaart en koop-
handel’. Johan Antoni is meteen bij de oprichting gewoon lid 
eerste klasse geworden, onder nummer 26. Zijn vlagnummer is 
H5. Met behulp van een vlag konden schippers andere schepen 
identificeren.
Er gaan totaal dertien reizen vanuit Harlingen, er zullen twaalf 
terugtochten zijn. De reizen duurden een kleine tien dagen. In 
de winter lag Keun vaak in winterlaag: schepen die bij elkaar in 
de haven lagen tijdens de maanden waarin men niet kon varen.

De laatste reis van vader Keun

Magrieta is vijf jaar als haar vader Johan Antoni Keun, samen 
met haar twee oudere broers Hindrik en Johannes, vermist 
wordt. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk op zee gebleven. Het schip 
waarop Keun op dat moment voer was de Twee Gezusters, 
een kof van 125 ton. Op 25 oktober 1852 was het schip, met als 
lading ballast en met bestemming Noorwegen, door loods H. 
van Dijk naar de Vlierede gebracht2. De vermissing van Keun 
wordt bevestigd door een schrijven van de Heer Consul der 
Nederlanden te Christiaanszand. Zeemanvoorzorg3 kreeg 
van hem een brief waarin hij schrijft dat de kof met vlagnum-
mer H5 met kapitein Keun op 21 november 1853 (dat moet zijn 
1852) uit de haven van Christiaanszand is vertrokken en dat er 
sinds die tijd niets meer is vernomen, zodat ‘thans het ver-
gaan daarvan niet langer betwijfeld mag worden’. In de krant 
kunnen we lezen dat er op 15 januari 1853 in Stromstadt in 

Zweden verscheidene wrakstukken van schepen zijn aange-
spoeld. Op één van de drie is in vergulde letters geschilderd 
‘van Harlingen’. Geen bewijs, maar wel een mogelijkheid.
Het verhaal4 dat zijn kleindochter Jantje Kuiper later aan mijn 
moeder Bouwina Beintema vertelde ‘dat haar grootvader met 
zijn kinderen met het schip op zee gebleven was toen ze met 
hout op Noorwegen voeren’ klopt dus.
Volgens de voorschriften van Zeemansvoorzorg in Harlingen 
kon er, als er drie maanden niets van een schip was vernomen, 
een uitkering aan de weduwe van een zeeman geschieden. 
Margaretha Klatter komt daar voor in aanmerking. Ze zal van 
Zeemansvoorzorg een uitkering krijgen, staat in hun notulen 
van 27 april 1853. De eerste betaling is op 21 mei 1853. Marga-
retha blijft achter met zes kinderen, waarvan vier jonger dan 
twaalf jaar. Te jong om in een dienstje of naar zee te gaan. Ook 
in de huwelijksaktes van zijn kinderen staat later te lezen dat 
hun vader vermist werd: ‘Niet in de mogelijkheid is de toe-
stemming van de vader te geven, of een akte van diens overlij-
den over te leggen, uithoofde de vader in het jaar 1852 uit de 
haven deser stad (Harlingen) is uitgezeild en er later nimmer 
enig narigt van hem is ontvangen, zodat hij hoogstwaarschijn-
lijk op zee zal zijn gebleven’. In een paar aktes staat de naam 
van het schip: de Pieter. Dit bleek fout te zijn.
Zoon Woltherus is op dat moment ook zeeman, hij vaart 
onder vlag H13. Later kiezen ook de zonen Pieter, Balthasar en 
Eildt het ruime sop (zie ook kopje Uitgelicht). De dochters 
Martha en Alegonda trouwen beide met een zeeman.

Uit Harlingen

Moeder Margaretha Klatter en haar zoons Balthasar en Eildt 
waren waarschijnlijk de laatsten van het gezin die uit Harlin-
gen vertrokken. De drie dochters waren al voor 1870 de stad 
uit. Eildt ging op 7 september 1881 naar Amsterdam en werd 
daar agent van politie. Woltherus vertrok op 27 juni 1883 naar 
Hilversum. Margaretha ging op 19 januari 1884 bij het gezin 

Afb. 5. De Zuiderhaven van Harlingen rond 1870. Collectie fa. Hubert Jans 
in Tresoar in Leeuwarden, plaatsing met hun toestemming.
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van zoon Eildt in de Van Zesenstraat 13 wonen. Later woont 
dit gezin in de Conradstraat op nummer 128. Balthasar ver-
trok op 5 november 1884. Mogelijk is moeder Margaretha nog 
even terug geweest in Harlingen voor het huwelijk van zoon 
Balthasar met Klaaske Vollema op 19 juni 1884. Op 5 novem-
ber 1887 wordt haar woonplaats Hoogezand, ze overlijdt daar 
op 5 juli 1889 in huis D nummer 9. Haar overlijden wordt aan-
gegeven door haar schoonzoon de binnenschipper Jan Jans 
Kuiper, de echtgenoot van dochter Martha. De aangevers zeg-
gen de naam van de moeder niet te weten.
Margaretha woont van 21 januari 1868 tot 20 januari 1869 in 
Wageningen. Ze staat daar in het bevolkingsregister inge-
schreven, ze is Nederlands Hervormd en dienstbode in de 
Hoogstraat nummer 194.

Keun of Kuen en Kuiper (Cuiper) wordt Kuipers

In de geboorteaktes van Alegonda en Martha heet de vader 
Johan(nes) Anthoni Kuen. Ook bij zijn huwelijk op 3 juli 18295 
staat er één keer Kuen, evenals in enige andere aktes. Alegon-
da (Allagonda) komt in ‘haar’ aktes later ook vaak onder die 
naam voor. Zoeken in bestanden en op websites ‘moet’ dus 
steeds op beide namen. Magrieta Keun komt in aktes afwis-
selend voor als Margaretha en als Magrieta.
Door Rintje Hendriks, de grootvader van Rintje, werd in Bui-
tenpost op 23 december 1811, bij de door Napoleon ingestelde 
verplichting om een achternaam te kiezen, de naam Kuiper 
gekozen. Hij had toen vijf kinderen: Jeltje 13, Klaas 9, Hendrik 
6, Engeltje 4 en Henke ½ jaar oud. Rintje Klaas Kuipers, de 
echtgenoot van onze hoofdpersoon, gebruikt pas na de aan-
gifte van dochter Antje in 1847 de naam Kuipers, met een s.
Rintje’s vader, Klaas Rintje Kuiper, laat zijn kinderen als Kuiper 
dopen in 1847 (Rintje), 1849, 1851, 1853 en 1856. In 1845, 1857, 
1859, 1861 en 1864 heet de vader Kuipers. De generaties voor 

hem staan steeds geboekt als Kuiper of Cuiper. 
In de huwelijksakte van Antje in 1900 staat dat met de namen 
van de ouders der bruid, vermeld als Rintje Kuiper en Magrie-
ta Keun, en Rintje Klazes Kuipers en Margaretha Keun, dezelf-
de personen zijn bedoeld. Antje is de enige in het gezin die in 
haar geboorte-, huwelijks- en overlijdensakte Kuiper wordt 
genoemd.

Huwelijk Rintje – Magrieta

Op 14 oktober 1869 trouwt de 21-jarige Magrieta, ze is dan 
zonder beroep, met de 22-jarige hulponderwijzer Rintje Klaas 
Kuiper6. Beide wonen in Harlingen en zijn minderjarig. Hij is de 
zoon van pachter Klaas Rintjes Kuiper en Antje Tjommes. Zij is 
een dochter van Johannes Antonie Keun en Magrieta Hindriks 
Klatter. Zijn ouders en haar moeder zijn present en geven hun 
toestemming voor het huwelijk. In de huwelijksakte staat dat 
haar vader in 1852 de haven van Harlingen is uitgezeild met 
het schip de Pieter (met een foute scheepsnaam). Van hem is 
niets meer vernomen, hij is vermist of overleden. Nadat men 
hun in het openbaar heeft gevraagd of zij ‘elkander wederkee-
rig tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten 
zullen vervullen’ enz. verklaart men Rintje Kuiper en Magrieta 
Keun door de echt aan elkaar verbonden. De akte wordt 
ondertekend door het bruidspaar, de vader van de bruidegom 
en de moeder van de bruid. Verder tekenen commies ter 
secretarie Broer Plantenga, de boden Willem Zwaal en Obbe 
Dinkelbos en wijkbode Cornelis Keijzer, allen goede bekenden 
van de contractanten en te Harlingen woonachtig.
Via de bladen van de diverse bevolkingsregisters zijn Rintje 
en Margaretha (ze komt in deze registers niet één keer voor 
als Magrieta) goed te volgen. In Harlingen woont het gezin 
Kuiper(s)-Keun op de nummers 143 (in 1870) en 144 (in 1873), in 
Hoogeveen in wijk B op nummer 48 (1876 en 1878), op nummer 

Afb. 6. Magrieta Keun, Rintje Kuiper en hun handtekeningen en die van zijn vader en haar moeder op de huwelijksakte.
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71 in 1879, 1880 en 1882 op B51 in 1882. Alleen bij de geboorte 
van Antje heet de moeder Magrieta Keun, in de andere aangif-
tes staat ze als Margaret(h)a Keun vermeld. Evenals bij het 
overlijden van de kinderen. In de aktes van 1870 en 1872 staat 
dat de moeder van het kind Margaretha Keun heet en dat ze 
‘zijne echtgenote is, bij hem inwonend’.
In Gorinchem waren de adressen: Groote Markt C 539, Gast-
huisstraat C 27, Kalkhaven B 355 en Vissersdijk A 236. Zie 
schema hierboven, gegevens uit de bevolkingsregisters.

Rintje Klaas Kuipers en zijn carrière7

Bij zijn huwelijk in 1869 is Rintje hulponderwijzer in Harlingen, 
op 9 januari 1874 onderwijzer in Sint Jacobiparochie (Fries-
land) en vanaf 1876 staat hij in Hoogeveen voor de klas.
In de raadsvergadering van 30 november 1875 in Hoogeveen 
kwam de benoeming van een hoofdonderwijzer aan de school 
op de streek De Slood ter sprake. 48 onderwijzers namen aan 
het examen deel, er werd een lijst opgesteld van de meest 
bekwame personen. Door Burgemeester en Wethouders 
werd in overleg met de schoolopziener een voordracht 
gemaakt met daarop de namen: 1. H. de Graaf te Kollum, 2. G. 
Stuvel Azn. te Hemelum, 3. R.K. Kuipers te Sint Jacobiparo-
chie, 4. G. Steernberg te Veendam, 5. H. Bos te ‘t Waar en 6. 
H.F. Fruitema te Winschoten. Nadat de zes kandidaten op 11 
en 12 november een proeve van practische bekwaamheid 
 hadden afgelegd werd de ranglijst: 1. Kuipers, 2. Bos, 3. Steen-
berg, 4. Stuvel, 5. de Graaf, 6. Fruitema. De heer R.K. Kuipers 
werd met 9 tegen 3 stemmen benoemd. Omdat de derde 
school nog niet gereed was volgde er in de raadsvergadering 
nog een discussie over de datum van indiensttreding. Op 1 
maart 1876 trad Rintje als hoofdonderwijzer in dienst, wordt 
in de Provinciale Drentsche en Asser courant van 31 decem-
ber 1875  vermeld.
In De Standaard van 6 oktober 1876 staat: Hoogeveen, 4 Oct. 
Maandag jl. werd alhier de Rijksnormaalschool voor aanko-
mende onderwijzers geopend. De heeren A. Teis, J. van der 
Leest, A. Labberton en R.K. Kuipers zijn als onderwijzers 
opgetreden; eerstgenoemde is tevens directeur.
In de Leeuwarder courant van 20 oktober 1876 wordt te 
Hoogeveen in de school van de hoofdonderwijzer R.K. Kuipers 
een hulponderwijzer gevraagd. Hij zal een jaarwedde van 650 
gulden (met akte) of 600 gulden (zonder akte) krijgen.
Het Nieuws van den Dag: kleine courant meldt op 18 septem-

ber 1882: ‘Tot leraar in de Ned. Taal- en letterkunde en de 
 Duitsche taal aan de H.B. School en de burgeravondschool te 
Harlingen, is benoemd de Heer R. K. Kuipers, van Hoogeveen.’
In 1883 ging Rintje naar Gorinchem waar hij leraar in de 
Nederlandse taal en letterkunde aan het gymnasium werd en 
aan de Hogere Burger School en de Burgeravondschool. Later 
werd hij docent aan de Rijksnormaalschool, het opleidings-
instituut voor onderwijzers in Gorinchem. Kuipers was op 
politiek terrein ook actief (zie noot 9). Hij was voorstander 
van openbaar onderwijs en voorzitter van de plaatselijke 
afdeling van Volksonderwijs.

Het gezin van van Magrieta/Margaretha en Rintje

Magrieta Keun werd geboren in Nieuwe Pekela op 15 oktober 
1847 en overleed in Gorinchem op 21 december 1883 ‘s avonds 
om elf uur in het huis nummer 539 aan de Groote Markt als 
Margareta Keun. Ze werd in Gorinchem op de Algemene 
begraafplaats begraven.
Rintje Klaas Kuipers, onderwijzer, werd geboren in Harlingen 
op 20 april 1847, overleed in Den Haag op 1 september 1929 en 
is begraven op 3 september 1929 op de Algemene Begraaf-
plaats te Gorinchem.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Kuiper, geboren Harlingen 22 juli 1870, volgt IIa.
2. Margaretha Kuipers, geboren Harlingen 5 oktober 1872, 

hoofdonderwijzeres, overleden Ermelo 21 april 1943 (ook 
ingeschreven in haar woonplaats Ruurlo).

Margaretha is goed te volgen met behulp van bevolkings-
registers en de benoemingen als onderwijzeres in kranten8. 
Op 23 april 1892 slaagde zij in ‘s Gravenhage voor de aktes 
lager onderwijs, voor hulponderwijzeres en voor het examen 

De woonplaatsen van het echtpaar Kuipers-Keun
Plaats Jaren blad Komen uit  Ingekomen Vertrokken  Opm. / bladnr.
Harlingen 1860-1880   ... ... 9 januari 1874  als Kuiper - 139
St Jacobipar. 1860-1880 Harlingen 9 januari 1874 24 februari 1876  673
Hoogeveen 1861-1880  Het Bildt  30 februari 1876 22 november 1882  45, hoofdond. B71
Harlingen 1880-1890  Hoogeveen  22 november 1882 15 november 1883 146
Gorinchem 1862-1889 Harlingen 5 november 1883   30 juli 1912 ing. 17 november

Afb. 7. Overlijdensadvertentie en grafsteen (bron: www.online-begraaf-
plaatsen.nl) van Margareta Keun. De steen is praktisch onleesbaar.
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handwerken. Op 11 september 1893 verliet ze Gorinchem om 
naar Streefkerk te vertrekken waar ze onderwijzeres was 
geworden. Ze kwam op 29 mei 1894 weer in Gorinchem. In 
1895 slaagde ze in Breda voor het examen voor hoofdonder-
wijzeres, de andere geslaagden waren de dames E.C.M. Bloe-
mendaal van Charlois (Rotterdam), P.S.W. Slors van Delft en 
J. Zijderveld van Rotterdam.
Op 17 december 1896 werd ze, samen met de dames S. Dura 
en W.A. de Recht uit Rotterdam, voorgedragen als onderwijze-
res derde klasse in Sleeuwijk (bij Gorinchem) staat in het 
 Rotterdamsch Nieuwsblad. Ze werd op 30 januari 1897 uitge-
schreven in Gorinchem met bestemming Doorn. Op 13 mei 
1898 kwam ze weer terug. In 1899 deed ze weer examen, dit 
keer akte lager onderwijs Engels. In Rotterdam werd ze op 
9  augustus 1902 gekozen als onderwijzeres aan de school 
voor m.u.l.o., ze komt dan uit Den Haag. In 1917 wordt haar zus 
Johanna Antonia op haar bevolkingsblad bijgeschreven. Op 
3  december 1928 vertrekken ze samen naar ‘t Stroodak aan 
de Groenloscheweg in Ruurlo.

3. Jietske Kuipers, geboren Oosthoek onder Sint Jacobipa-
rochie 22 oktober 1874, overleden aldaar 11 oktober 1879.

4. Martha Kuipers, geboren Hoogeveen (De Slood) 28 juli 
1876, overleden aldaar 28 oktober 1879.

5. Klaas Rintje Kuipers, geboren Hoogeveen (De Slood) 3 mei 
1878, volgt IIb.

6. Johanna Antonia Kuipers, geboren Hoogeveen (De Slood) 
11 april 1880, hoofdonderwijzeres ‘eener school in Rotter-
dam’, ongehuwd overleden Ruurlo 13 februari 1973.  

Johanna Antonia gaat, evenals haar zus Margaretha, het 
onderwijs in en brengt het tot hoofonderwijzeres. Ze slaagde 
voor de examens vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek en 
de akte lager onderwijs op 19 april 1899. Ze was onderwijze-
res in Haarlem van 1 november 1903 tot 14 juli 1903 (woon-
adres Parklaan 53), in Geldermalsen 29 januari 1904 tot 26 
september 1906 en in Rotterdam. Tussen die perioden in was 
ze steeds weer een tijdje ingeschreven in Gorinchem.
Na haar verblijf in Geldermalsen is ze tot 27 februari 1907 
weer thuis, waarna ze naar N. Binnenweg 616 (is doorgehaald, 
er boven staat nummer 402 bij weduwe Hendriks) in Rotter-
dam vertrok. Daar woont ze ook nog op Hooidrift 14a bij 
Pickée en op de Pompenburgsingel. Op 16 januari 1917 wordt 
ze in het bevolkingsregister bij haar zus Margaretha Kuipers 
bijgeschreven. Beide dames vertrokken op 3 december 1928 
naar Ruurlo, waar ook hun vader enige tijd woonde.

Van Johanna Antonia vond ik twee advertenties in de krant. In 
de Graafschapsbode van 24 juli 1945 staat: Gevr.: Een HULP 
IN DE HUISHOUDING of Huishoudster bij dame-alleen. 
Br.: Mej. J.A. Kuipers, ‘t Stroodak, Ruurlo. In hetzelfde blad van 
22 november 1945 staat: SPOED! SPOED! Wie helpt mee 
POSTZEGELS verzamelen om jonge t.b.c.-patiente naar 
 Zwitserland te zenden? Zegels inleveren bij: J.A. KUIPERS, 
‘t Stroo dak te Ruurlo. SPOED! SPOED!
Neef Ruud’s herinnering aan tante Jo Kuipers: ‘Dat wij als klein 
kind briefjes naar haar stuurden en dat je daar je best op 
moest doen. Zij was de juf en zou streng letten op taal- en 
schrijffouten. We bezochten Tante Jo in haar huis, het 

Afb. 8. De kinderen Kuipers: v.l.n.r. Antje, Margaretha, Klaas Rintje en Johanna Antonia. De foto zal rond 1888 zijn gemaakt. Foto familie Kuipers.
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Stroodak in Ruurlo. Spelen met haar hond op het grasveld. 
Later, toen ik tiener was en deze zomerse bezoekjes er ook 
waren werd Tante Jo meegenomen voor de thee of een eten-
tje buiten de deur in Ruurlo.’
7. Johannes Kuipers, geboren Hoogeveen (De Slood) 27 

februari 1882, overleden aldaar 14 november 1882.

Op 25 januari 1884, een maand na het overlijden van Magrieta, 
kwam Trijntje Kuipers, de zus van Rintje, bij het gezin wonen. 
Waarschijnlijk hield ze de huishouding draaiend en zorgde ze 
voor de kinderen. Ze bleef tot 13 maart 1889, toen vertrok ze 
naar Pretoria (Transvaal, Zuid-Afrika).
Rintje hertrouwt 24 december 1895 in Delft met Tammogiena 
Margaretha de Ruiter, geboren Wildervank 10 januari 1850, 
dochter van Tamme Derks de Ruiter (heel- en vroedmeester) 
en Menziena Coller. Met haar vertrekt hij op 30 juli 1912 naar 
Den Haag, waar Tammogien is overleden op 4 februari 1926. In 
de overlijdensadvertentie van haar staat: ‘Heden overleed, in 
het Roode Kruis Ziekenhuis te ‘s-Gravenhage, onze lieve 
Vrouw, Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder’. De in 
de advertentie genoemde kinderen zijn uit het eerste huwe-
lijk van haar echtgenoot Rintje. Na haar overlijden vertrekt hij 
op 26 maart 1926 naar Ruurlo. Op het bevolkingsblad van die 
plaats staan ook zijn beide dochters genoteerd. Vanwege de 
privacy kon ik de bladen niet inzien. Tenzij ik kon bewijzen dat 
alle daar genoemde mensen waren overleden. Op 7 juni 1929 
wordt Rintje weer als inwoner van Den Haag ingeschreven, 
waar hij op 1 september 1929 is overleden.

Rintje Klaas Kuipers en zijn boeken9

In 1893 verscheen bij Uitgevers-Maatschappij Elsevier in 
Amsterdam Rintje’s Volledig Woordenboek der Nederland-
sche Taal, een boekwerk van 1200 pagina’s. Dit werd uiteraard 
bij zijn leerlingen aanbevolen, men kon het aanschaffen voor 
de prijs van f 1,90. Hij eindigde zijn voorwoord in dit boekwerk 
met: ‘Voor ik eindig, gevoel ik mij gedrongen mijn hartelijken 
dank te betuigen aan onzen waarden Rector, den Heer Dr. G. 
VAN HELBERGEN, en aan mijne ambtgenooten, de H.H.H.F: 

ECKMANN en N. VAN MILLIGEN, die mij welwillend hebben 
geholpen bij het nazien van verschillende drukproeven en aan 
wie dit werk menige verbetering heeft te danken.’ De rector 
doceerde Latijn en Grieks, Eckmann aardrijkskunde en 
geschiedenis en Van Milligen Engels. Hoewel het woorden-
boek verouderd is, werd er voor de in 1950 verschenen zeven-
de uitgave van ‘de dikke Van Dale’ door de redactie nog altijd 
gebruik gemaakt van het werk van Kuipers.

Kuipers had – aldus het tijdschrift Oud-Gorcum - blijkbaar de 
smaak te pakken gekregen, want in 1901 verscheen zijn Geïl-
lustreerd Woordenboek der Nederlandsche Taal, ‘bevattende 
alle gebruikelijke Nederlandsche en bastaardwoorden, bene-
vens veel voorkomende vreemde woorden met hunne beteek-
enissen, opgehelderd door aanhalingen uit Nederlandsche 
schrijvers en door vermelding van spreekwoorden, zegswij-
zen en synoniemen.’ Na zijn pensionering verscheen nog een 
woordenboek: Encyclopaedisch Woordenboek, ‘bevattende 
alle Nederlandsche en gebruikelijke vreemde woorden, met 
hun beteekenissen, benevens alle belangrijke namen op het 
gebied van aardrijkskunde en geschiedenis, wetenschap en 
kunst’ (1912-1918). Kuipers maakte voor zijn woordenboeken 
graag gebruik van uitvoerige titels. In de eerste tot en met de 
derde klas van het gymnasium behandelde Kuipers zijn 
Nederlandsche spraakkunst (f 1,25) en in de hogere klassen 
Kleine Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (f 1,50) 
en Bloemlezing uit de Nederlandsche Letterkunde der 17E en 
18E eeuw (f 3,90), beide ook van zijn hand.
Ruud (Klaas Rudolf Gerard) Kuipers herinnert zich over de 
woordenboeken: ‘Bedenk dat ik pas 6 jaar was toen Opa 
 Kuipers in 1953 overleed. Het laatste jaar van zijn leven, toen 
Opa en Oma van Alphen naar Oegstgeest waren verhuisd, was 
hij al ziek. Dus ook geen situatie dat Opa verhalen over zijn 
achtergrond aan kleinkinderen doorgaf. Wel werd er altijd 
gesproken over ‘het woordenboek van Opa’.
Bij mijn vader stond een exemplaar in een gesloten kast op 
zijn spreekkamer. Dus niet direct in het zicht en voor ons ook 
niet direct aansprekend. Bij Tante Loes stonden de drie ban-

Afb. 10. Advertentie van Kuipers voor zijn 1200 bladzijden tellend 
woordenboek. Bron: www.delpher.nl.

Afb. 9. Tammogien Ruiter en Rintje Klaas Kuipers. Foto familie Kuipers.
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den in de boekenkast in de zitkamer. Oh, dat is mooi, zulke 
grote boeken!
Pas later, toen wij al student waren of zelfs afgestudeerd, 
kwam dit stuk verleden een beetje meer onder de aandacht. 
En toen ik na mijn huwelijk kinderen kreeg was het belangrijk 
dat er voor mij en mijn zus een exemplaar zou zijn. Het exem-
plaar van mijn vader ging naar de oudste (mijn zus), voor mij 
werd een exemplaar antiquarisch gekocht. Bij Tante Loes 
waren er twee exemplaren, voor ieder kind één. Toen ik kinde-
ren kreeg heb ik meteen moeite gedaan om meer exemplaren 
te bemachtigen. Ook de andere woordenboeken die ‘Opa’ 
geschreven heeft staan in onze kasten en worden gekoesterd 
als familie-erfgoed’.
Hans Veenhuijzen: ‘De woordenboeken zijn niet bij onze fami-
lie in bezit’.

IIa. Antje Kuiper10, geboren Harlingen 22 juli 1870, verpleeg-
ster, overleden Rijswijk 14 november 1946 (Koninginnelaan 2), 
begraven Den Haag (Nieuw Eykenduynen), trouwt Gorinchem 
3 januari 1900 Christiaan Jan Baptist Pickée, geboren Gorin-
chem 29 april 1871, student te Amsterdam, arts (onder andere 
bij het Burgerlijk Armbestuur 1907), reserve-officier van 
gezondheid, leraar in de verbandleer aan de Industrie- en 
Huishoudschool te Dordrecht 1901, overleden Dordrecht 22 
september 1908 (Singel 71, na een langdurig lijden), zoon van 
Christiaan Jan Baptist Pickée en Johanna Rosaline Huiberdina 
Bechger.
In het jaarverslag van de school in Dordrecht staat na zijn 
overlijden: ‘Altijd opgewekt als lesgever en steeds bereid om 
hulp te verleenen.’ In de krant staat dat Dordrecht ‘een ver-
dienstelijk plaatsgenoot heeft verloren’.

In de genealogie van Margaretha Adèle Louise Kuipers (zie 
verantwoording onderaan artikel) staat Antje Kuiper/Kuipers 

slechts vermeld met haar geboortedatum en de toevoeging 
dat ze in Den Haag is overleden in 1946. Er is een portret van 
haar in verpleegstersuniform. Het bevolkingsregister van 
Gorinchem vertelt ons dat Antje op 10 maart 1897 naar 
Utrecht vertrok, dat ze terugkwam op 2 februari 1899 en 
weer de plaats verliet op 17 januari 1900 naar Dordrecht. Na 
het huwelijk van haar beide dochters Rosalina en Christina, in 
1922, vertrekken ze naar Nederlands-Indië, naar Padang en 
Malang. Christina en haar eega gaan met het schip de Patria, 
Antje Pickée-Kuiper gaat op 4 november vanuit Rotterdam 
aan boord van het schip Tjerimai11 met als gezagvoerder A. 
van Leeuwen. Rond 8 december zijn ze in Tandjong-Priok aan-
gekomen.

Volgens Antje’s persoonskaarten uit Den Haag kwam ze op 5 
augustus 1916 uit Rotterdam, vertrok ze op 7 november 1922 
naar Batavia, ging ze op 21 juli 1924 naar Medan en op 21 janu-
ari 1926 naar Tandjong Balai. De adressen waar ze in Den Haag 
woonde waren Lubeckstraat 82 (8 oktober 1929), op nummer 
80 in dezelfde straat (februari 1930), op 22 augustus 1934 
Obrechtstraat 349 en op 2 september 1936 Beeklaan 373. Op 
17 augustus 1934 wonen ze in Rijswijk op Princesselaan 3.

Afb. 11. Schema nakomelingen van Antje Kuiper.

Afb 12: Christiaan Jan Baptist 
Pickée (met toestemming van het 
CBG uit de collectie Veenhuijzen) 
en Antje Kuiper (foto Familie 
Kuipers).
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Uit dit huwelijk:
1. Rosalina Margaretha Pickée, geboren Dordrecht 17 juli 

1901, overleden Baarn 8 januari 1989, trouwt Den Haag 23 
juni 1922 Anton Veenhuijzen, geboren Singkel 26 februari 
1898, Indisch rechterlijk ambtenaar in Oost-Indië, overle-
den Den Haag 28 mei 1980, zoon van Lucius Johannes The-
odorus Veenhuijzen (kapitein bij de infanterie KNIL) en de 
Inlandse vrouw Mina (Marain; volgens Gens Nostra 1973 
geboren in 1873, dochter van Raden Marin en Depok?).

Van Anton is een stamkaart opgemaakt waarop zijn carrière 
te volgen is. Er staan promoties op aangetekend, wanneer 
men verlof naar Nederland kreeg, hoe lang en wanneer het 
dienstverband eindigde. Volgens de kaart begon hij in 1922 
met een wedde van 400 gulden per maand, in 1939 was dat 
870 gulden.
Uit het huwelijk van Rosalina en Anton zijn drie kinderen en 
drie kleinkinderen geboren. Kleinzoon Hans Veenhuijzen, die – 
gevraagd naar wat hij weet over zijn voorouders – vertelde: 
Rosalie is inderdaad in 1921 met haar man mr. A. Veenhuijzen 
naar Nederlands-Indië gegaan. Daar is het gezin Veenhuijzen 
ook tijdens de oorlog geïnterneerd in diverse Jappenkampen. 
Na de oorlog hebben ze elkaar gelukkig weer teruggevonden 
en zijn na een kort recuperatie-verblijf in Australië teruggeko-
men naar Nederland. Er is familie, meen Patiwael-Ungerer tak 
naar Australië geëmigreerd en nog woonachtig in Melbourne.
2. Christina Johanna Pickée, geboren Dordrecht 19 augustus 

1905, overleden Den Haag 25 mei 1967, trouwt (1) Den 
Haag 28 maart 1922 Alfons Eduard Jean Ungerer, civiel 
ingenieur, geboren Padang (Indonesië) 7 maart 1893, over-
leden Tjimahi 26 juli 1945 (in kamp), zoon van George Wil-
helm Ungerer en Antoinette Clasina Elise de Hoog.

Van Alfons is ook een stamkaart bekend waarop zijn carrière, 
promoties, verlof naar Nederland etc., is te volgen. Een afbeel-
ding van hem is te zien op de website oorlogsgravenstichting.
nl. Hij is begraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah te 
Cimahi, op deze site staat een kruis met zijn naam erop. Te 
zien via intikken van zijn naam in het zoekscherm.
Uit het huwelijk van Christina en Alfons (gescheiden rond 
1928) zijn twee kinderen geboren, waarvan een jong overleed, 
de ander naar Australië emigreerde. Alfons hertrouwt in 
Malang 8 december 1932 met J.R. Bos.

Christina trouwt (2) Malang 4 juni 1929 Johannes Jacobus 
Antonie Patiwael, geboren Batavia 7 februari 1893, leraar, 
ingenieur, lid gemeenteraad Malang 1928, waarnemend direc-
teur Oostindië 1934, overleden Den Haag 9 november 1947, 
begraven Nieuw Eykenduynen, zoon van Antonie Patiwael en 
Anna Carolina Schrader.
Van Johannes is eveneens een stamkaart opgemaakt waarop 
zijn carrière te volgen is. Zijn dienstverband eindigde op 18 
november 1946. Hij kreeg eervol ontslag uit ‘s Lands dienst 
wegens lichamelijke ongeschiktheid met toekenning van pen-
sioen.
Uit het huwelijk van Christina en Johannes zijn twee kinderen 
geboren, waarvan dochter Annette nog leeft. Het gezin 
 Patiwael-Pickée komt op 10 augustus 1934 vanuit Soerabaja 
in Den Haag (Ant. Duijckstraat 2). Ze blijven tot 15 augustus 
1934 en vertrekken weer op 20 maart 1936 naar Oost Indië. 
Als ze in 1940 in Den Haag zijn, wordt de terugkeer naar Indië 
verhinderd doordat de oorlog uitbreekt.

IIb. Klaas Rintje Kuipers, geboren De Slood (Hoogeveen) 3 
mei 1878, dierenarts te Alphen aan de Rijn, rijksveearts 1906, 
dierenarts keuring abattoir, overleden Den Haag 24 decem-
ber 1953, begraven Alphen aan de Rijn, trouwt Den Haag 13 
december 1906 Louise Maria Johanna de Greef, geboren Den 
Haag 4 mei 1886, overleden aldaar 17 juli 1970, dochter van 
Willem de Greef (stalhouder) en Adèle Marie Thérèse Opden-
hoff.
Na de HBS in Gorinchem ging Klaas op 27 augustus 1897 naar 
het internaat in de Veeartsenij in Utrecht. Op 1 september 1902 
kwam hij, volgens het blad in het bevolkingsregister van Gorin-
chem, terug en ging op 29 september 1902 naar Sleeuwijk.

Ruud Kuipers herinnert zich: ‘Mijn opa Kuipers was naast die-
renarts (op het naambord aan het huis stond veearts) in Alp-
hen aan den Rijn ook als dierenarts verbonden aan het abat-
toir voor de keuring van de dieren. Hij bezocht de dieren op de 
boerderijen eerst met paard en wagen, later per auto. Wij 
hebben al als klein kind in Alphen gelogeerd en mochten dan 
mee met Opa naar de boeren als hij de zieke dieren ging 
bezoeken. Opa was een groot liefhebber van postduiven. En 
het hotelletje op de Veluwe was hotel Baars in Harderwijk.’

Afb. 13: Alfons Eduard Jean 
Ungerer. Bron: oorlogsgraven-
stichting.nl. Toestemming 
gekregen tot publicatie.

Afb. 16. Schema nakomelingen Klaas Rintje Kuipers.
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Afb. 14. V.l.n.r. Robbert 
(IIb-2), Johanna Antonia 
(I-6), Rintje, Klaas Rintje (IIb) 
en Margaretha (I-2). Foto 
familie Kuipers.

Afb. 15. Klaas Rintjes Kuipers als student. Foto familie Kuipers.

‘De heer K.R. Kuipers te Alphen halve eeuw leiding-
gevende veearts’ kopt het Leidsch Dagblad van 13 
augustus 1952 pagina 4. In een artikel van ongeveer ¼ 
bladzijde lang met foto, memoreert de krant zijn 
 Practijk van 49 jaar in Rijnstreekcentrum en zijn baan-
brekend werk op velerlei terrein. Uit het artikel:
Na een jaar werkzaam te zijn geweest in Sleeuwijk bij 
Gorinchem nam Klaas op uitnodiging van Th. De Jong, 
de toenmalige dierenarts te Oudshoorn, zijn praktijk 
over. De heer Kuipers maakte in die bijna 50 jaar veel 
veranderingen en verbeteringen mee, hij speelde hier-
bij een belangrijke rol. Denk aan de vele wetenschap-
pelijke publicaties. Grote aandacht kregen de tubercu-
lose bestrijding en hij behaalde groot succes in 1926 
toen hij met verschillende assistenten erop uit trok 
om het mond- en klauwzeer te bestrijden.
Hij begon de praktijk in de Hoofdstraat en ging daarna 
naar de Stationsstraat. De bezoeken werden eerst per 
rijwiel afgelegd, later kon hij zich een tweetal paarden 
aanschaffen en een rijtuigje. Tot op de dag van vandaag, 
schrijft de krant verder, is Kuipers een zeer gevraagde 
consulent in de Rijnstreek.
Naast zijn werk richtte Kuipers in Alphen een Gymnas-
tiekschool op toen op scholen het vak lichamelijke 
opvoeding nog niet bestond. Op hoge leeftijd zag hij 
nog kans aan het hoogrek prestaties te verrichten die 
vele jongeren hem niet nadeden. Het artikel besluit 
met de vermelding dat het jubileum met echtgenote 
en de twee kinderen in een hotelletje op de Veluwe 
werd gevierd.
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Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Adèle Louise Kuipers, geboren Alphen aan de 

Rijn 6 juni 1914, tandarts te Boskoop, overleden Gouda 27 
december 2002, trouwt Alphen aan de Rijn 22 januari 1949 
Jacobus Franciscus van den Akker, kweker, geboren Bos-
koop 12 augustus 1910, overleden aldaar 28 maart 1982. 
Uit dit huwelijk twee kinderen.

2. Robbert Karel Willem Kuipers, geboren Alphen aan de Rijn 
1 september 1911, arts, specialist (reumatoloog), overleden 
Arnhem 29 januari 2000, trouwt (1) Den Haag 31 mei 1941 
Catharina Maria Jacoba Ketting, geboren Nieuw-Helvoet 
15 augustus 1913, overleden Den Haag 22 september 1956, 
dochter van Gerard Nicolaas Adriaan Ketting (huisarts, 
officier van gezondheid) en Wilhelmina Johanna van der 
Hoeven, trouwt (2) Den Haag 6 februari 1958 Huigje 
Catharina Stehouwer, geboren Dubbeldam 15 maart 1917, 
overleden Oosterbeek 22 september 1993, dochter van 
Pleun Stehouwer en Maaike de Heer. Uit het huwelijk van 
Robbert en Catharina werden twee kinderen geboren 
waaronder onze hierboven en hierna genoemde zegsman 
Ruud Kuipers.

Zoon Ruud vertelt: ‘Mijn vader Robbert Karel Willem (Rob) 
Kuipers is gestart als arts, specialist (reumatoloog) in Den 
Haag, later (vanaf eind jaren ’60 tot midden jaren ‘70) direc-
teur ziekenhuis te Ede. De grote hobby van mijn vader was 
pluimvee en duiven. In Den Haag had hij in de (stads-)tuin een 
groot duivenhok en een kippenhok. Hij ging met de dieren 
veelvuldig naar tentoonstellingen. Later, toen hij van Den 
Haag naar Lunteren is verhuisd had hij paarden (Welsh 
pony’s). Jarenlang is hij keurmeester van duiven geweest op 
diverse nationale en internationale tentoonstellingen. Hij was 
eerst bestuurslid van Avicultura (tentoonstellingen in Den 
Haag) en later voorzitter van Ornithophilia (met grote ten-
toonstellingen in de Jaarbeurs te Utrecht)’.

Zoektocht

Zoeken op internet op wiewaswie.nl, allefriezen.nl, allegronin-
gers.nl, alledrenten.nl en begraafplaatsen-online.nl leverden 
de basisgegevens voor het gezin van Rintje Klaas Kuiper(s) 
en  Magrieta/Margaretha Keun. De bevolkingsregisters van 
 Harlingen en Hoogeveen staan online. Delpher.nl zorgde voor 

De Keun varenden
Er van uitgaande dat het gezin Keun-Klatter het na de 
 vermissing van vader niet breed had, rijst de vraag hoe de 
zoons het tot kapitein konden brengen. Het antwoord 
vond ik in kranten op delpher.nl. De Wis- en zeevaartkundi-
ge school in Harlingen verschafte gratis onderwijs in 
 zeevaartkunde, zeevaartkundige werktuigen, lichaams-
meting, leer der stormen en meteorologie. De oudste 
zoon van het gezin, Woltherus, deed in mei 1855 examen 
aan de school en slaagde voor het diploma van eerste 
stuurman. Zijn latere zwager Elize van der Ley behaalde 
het diploma van tweede stuurman. Op dat moment zaten 
er 90 studenten op de school. Die was in 1818 opgericht en 
werd grotendeels gesubsidieerd door de Provincie.
-  Op 6 mei 1862 is Eliza van der Ley kapitein op het 

 kofschip de Juna. Het schip is in de Spaansche Zee 
vergaan. Alle opvarenden zijn door een Engels vaar-
tuig gered. Ze komen op 15 mei in Harlingen aan.

- Vanaf 14 mei 1869 is Woltherus Keun, de broer van 
Magrieta, kapitein op de bigantijn Zeelust. In april 1871 
loopt het schip, varend van Newcastle naar Dantzig, 
lek het Vlie binnen. Het is naar Harlingen opgezeild.

- 14 november 1871 is de Zeelust met hout van Sunds-
wall bij ‘t Inschot gestrand. Er zijn lichters heen gezon-
den, maar men kan niets doen. Het wordt afgetakeld. 
Het wrak van het schip bracht, volgens het Algemeen 
Handelsblad, f 60,- op in de publieke veiling, de inven-
taris een bedrag van f 1150,-.

- In 1876 is Woltherus kapitein op de Neptun. Op weg 
van Newcastle naar Croonstad is het de 6e juni bij 
Kobbergrund aan de grond geraakt. Ze gooiden een 
deel van de lading overboord en werden met assisten-
tie weer vlot getrokken. Op 11 oktober is ze met ver-
stopte pompen en overgeworpen ballast door het 
stoomschip Tell de Bremerhaven binnengesleept. Op 
18 december 1876 krijgt het wederom schade. Het ligt 
dan in de haven Lerwick.

- In 1881, op 11 november, varend van Riga naar Amster-
dam, is de Neptun vol water gelopen. De equipage 
ervan is door de schoener Caledonia opgepikt en naar 
Gothenburg gebracht. Kapitein Woltherus Keun is nog 
twee dagen alleen aan boord gebleven, maar stapte 
uiteindelijk op een schip dat hem naar Kopenhagen 
bracht. Het nieuws van de dag meldt dat kapitein 
Adams, varend op de John Hannah, met drie zeilen, een 
klein anker en enig tuig in Ramsgate is aangekomen. 
Ze zijn afkomstig van het schip Neptun.

- Op 11 april 1879 is (varend voor J.J. Balk uit Vlissingen), 
staat in Het vaderland van 14 april te lezen, het Neder-
landse schip Anna Dorothea, met kapt. (Balthasar) 
Keun, de broer van Magrieta, van Newcastle naar 
Memel, volgens telegram uit Hjarringer (Oostzee) 
gestrand en verloren. Het volk is gered. Het schip is 
wrak en de lading totaal weg.
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(overlijdens)advertenties en scheepstijdingen, waarmee ik de 
familie goed kon volgen. Zoeken op google.nl leverde meer 
info zoals een online telefoonboek. Hierin vond ik Ruud, die in 
mijn laatst gevonden advertentie stond. Die heb ik gebeld. De 
genealogie van zijn tante Margaretha Adèle Louise Kuipers, 
een handgeschreven document met heel veel originele foto’s, 
uitgezocht in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, kon mijn 
gegevens aanvullen. Ik kon hem de foto van Margaretha Keun, 
de namen van haar voorouders, afbeeldingen van grafstenen 
en diverse advertenties leveren. En dit artikel.
Met dank aan Regionaal Archief Gorinchem, Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemens, Gemeentearchief Harlingen en Stef-
fan Elsinga (zie ook website kleinekerkstraat.nl). Barteld de 
Vries gaf de tip van de foto van de haven van Harlingen (ik 
kreeg toestemming voor het gebruik ervan van Tresoar) en 
leden van de familie Kuipers gaven foto’s en gegevens. 
Correc tiewerk gebeurde door Tilly Clijsters, Emmy Neut-
Regts, N.N. en Jenny van Zalk-Attema. Verder Ruud Kuipers 
en Hans Veenhuijzen dank voor de prettige samenwerking.

Bijlage 1: Gezinsstaat ouders Margaretha Keun

I. Johannes Antoni Keun, geboren Nieuwe Pekela 2 april 1800, 
ged. aldaar 6 april 1800, boerenknecht 1818, kok op diverse 
schepen (de smak Vrouw Elizabeth, de smak Vrouw 
 Lummechiena, kofschip de vrouwe Lubbegina 1821 en op de 
kof Groot Lankum 1826, matroos 1823, stuurman op kofschip 
Catharina Engelina, kapitein (info Monsterrollen Nieuwe 
Pekela), verdronken op zee in 1852/1853 (na 21 november 1852, 
begin 1853), zoon van Woltherus Keun en Allegonda Lijphart, 
trouwt (als Kuen) Nieuwe Pekela 3 juli 1829 Margaretha 
 Hindriks Klatter, geboren Hamburg 20 juli 1809, overleden 
Hoogezand 5 juli 1889, dochter van Hendrik Pieters Klatter en 
Martje Melles Pot.
Signalement volgens nationale militie 1819: lengte 1,69 m., 
rond gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, bruin 
haar en wenkbrauwen. Zijn nummer werd niet opgeroepen.
Uit dit huwelijk:
1. Woltherus Johannes Keun, geboren Oude Pekela 20 sep-

tember 1829, mennoniet, niet opgeroepen voor militaire 
dienst, kofschipper 1860, kapitein 1869, winkelier 1883-
1888, overleden Egmond aan Zee 30 april 1896, trouwt 
Harlingen 8 mei 1856 Janna Visser, geboren Harlingen 12 
juni 1829, overleden Hilversum 17 oktober 1886, dochter 
van Jan Jansen Visser en Klaaske Haijes Bruinsma.

 Hij is in 1879 lid van Zeemansvoorzorg als nummer 13 met 
het schip de Neptun.

Adressen: in Harlingen: Schritsen de nummers 26, 38 en 9, 
Lanen 39 en 35 en Rosengracht 65 (1859, nu nummer 16). Van 
27 juni 1883 tot 1 januari 1888 in Hilversum. Amsterdam: Van 
der Helmstraat 62 (1 januari 1888), Oude Waal 7 (maart 1888), 
Kattenburgergracht 19 (bij broer Eildt, september 1888), 
Bloemendaal (4 mei 1889), Hoogezand (februari 1890), 
Amsterdam Papenburgracht 95 (kosthuis) en Straatweg in 
Egmond aan zee (1896, overlijden).

Aan de Vaartweg 23 in Hilversum heeft Wolterus een Tapperij 
en Slijterij waar hij fijne likeuren en bitters van de  firma  Oolgers 
& zoon, gedistilleerd, azijnen, stout, bieren, bron- en mineraal-
water enz. verkoopt van de beste kwaliteit tegen concurreren-
de prijzen. Hij beveelt zijn waren beleefd aan en heeft een nette 
en accurate bediening. Aldus de advertenties die hij regelmatig 
in de Gooi- en Eemlander plaatst. In 1884 vraagt hij twee maal 
een accuraat loopjongetje. Op 1 december 1887 doet hij de zaak 
over aan de heer A. Schrijnders13. Keun bedankt voor de klandi-
zie, Schrijnders hoopt de klanten te mogen ontvangen.
Uit dit huwelijk:

a. Johan Antonie Keun, geboren Harlingen 8 april 1859 (de 
vader is afwezig), doopsgezind, kwekeling Harlingen 
16 november 1879, vrijgesteld van militaire dienst 
omdat hij enig zoon is, onderwijzer, overleden Deven-
ter 14 september 1936, trouwt St. Maarten 8 augustus 
1890 Aafje Peetoom, geboren Sint Maarten 15 novem-
ber 1858, overleden na 1936, dochter van Hendrik 
 Peetoom (hoofdonderwijzer) en Neeltje van Os.

Adressen Deventer: Grote Overstraat 11, Spinhuizenstraat 9 
(1874, ook zus) en Zwolschestraat 25.
Uit dit huwelijk: 

aa. Janna Jacoba Klazina Keun, geboren Deventer 18 mei 
1891, onderwijzeres, kantoorbediende?,  Breda 21 juli 
1963. 

 Zij slaagt in november 1910 voor het examen vrije- en 
ordeoefening der gymnastiek, op 26 april 1911 voor het 
examen onderwijzeres, op 21 augustus 1912 voor het 
examen Frans en op 31 juli 1916 voor de akte Engels LO 
in ‘s-Gravenhage. Bij alle examens is ze afkomstig van 
Deventer. Ze gaat op 17 november 1920 in Amsterdam 
wonen. Na het overlijden van haar vader komt moeder 
bij haar wonen.

 In de telefoonboeken van Amsterdam van 1937 tot en 
met 1940 staat J.J.K. Keun vermeld in Zuid, P. Lastman-
kade 29. Ze heeft telefoonnummer 94504.

 Na haar overlijden komt er een advertentie in het Alge-
meen Handelsblad: ‘Op 21 juli is na een kortstondig 
 lijden plotseling overleden, onze lieve vriendin’. Hij is 
ondertekend door J.C. Wildeboer uit Amsterdam en G. 
Meijer-Bokslag uit Breda. De crematie heeft, volgens 
wens van de overledene, in alle stilte plaatsgevonden.

Afb. 17. Gedenksteen 
graf Janna Jacob op 
Begraafplaats De 
Bieberg  Bieberglaan 
Breda. Met toestemming 
van online- 
begraafplaatsen.nl.
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ab. Gerard Cornelis Keun, geboren Deventer 26 november 
1893, overleden Deventer 16 november 1904.

b. Levenloos meisje, geboren/overleden Harlingen 7 sep-
tember 1860.

c. Levenloos jongetje, geboren/overleden Harlingen 26 
oktober 1861.

d. Klazina Wilhelmina, geboren Harlingen 27 maart 1863, 
overleden aldaar 20 september 1863.

e. Klazina Wilhelmina Keun, geboren Harlingen 21 mei 
1868 (de vader is afwezig), kinderjuf 1887-1888, huis-
houdster 1889, dienstbode, overleden Den Haag 24 
sep tember 1930, trouwt Deventer 24 december 1891/
gescheiden Batavia 11 november 1918, Willem Karssen, 
geboren Harderwijk 3 oktober 1863, onderwijzer, 
Inspecteur Europeesch lager Onderwijs, overleden 
Fort de Kock 7 augustus 1925, zoon van Hendrik Kars-
sen (bakker) en Janna Geertruida Luiting. Hij trouwt (2) 
Soekaboemi 10 juni 1919 Eveline Louise van Elsbroek, 
geboren Buitenzorg mei 1891, overleden Den Haag 
augustus 1975.

Adressen van Klazina Wilhelmina Keun: Hilversum, Amster dam: 
Frederikplein 19 (5 oktober 1887), Utrechtstraat 43, Oude 
Waal 7 (maart 1888, met vader), Prinsengracht 866 (oktober 
1888), Thorbeckeplein 12 (augustus 1888), Kalver straat 214 
(februari 1889) en Singel 323 (augustus 1889). Op 6 november 
1891 gaat ze naar Deventer. In Semarang worden zoon Wolte-
rus Johannes en dochter Janna Geertruida geboren, resp. 5 
februari 1893 en 22 mei 1896. Deel info van website Vrolijk & 
Schotel.
2. Martha Keun, geboren Nieuwe Pekela 17 juli 1832, doop 

apostolisch, overleden Groningen 1 november 1920, trouwt 
Harlingen 31 december 1856 Jan Jans Kuiper, (turf)schip-
per, geboren Oude Pekela 18 januari 1831, overleden 
Hoogezand 26 mei 1904, zoon van Jan Hendrik Kuiper en 
Pietje Hendriks de Jonge.

Martha en haar gezin varen jaren op een schip. Ze vervoeren 
turf. Anna, een van de dochters is bang voor water, zodra ze 
ergens in dienst kan gaat ze naar de wal. Oudste dochter Pie-
tertje krijgt buiten echt een dochter Antonia, dit meisje wordt 
voornamelijk door haar grootouders opgevoed. Ze trekt veel 
op met haar tantes Janne en Jantje, de jongste kinderen van 
Martha. Ze gaan alle drie de verpleging in. Martha werd 88 
jaar, ze was daarmee de oudste van het gezin. Ze bereikte, 
evenals broer Eildt, de 20e eeuw. Ze kreeg negen kinderen, 
waarvan één jong overleed en drie ouder dan 86 jaar werden.
3. Alegonda Keun, geboren Nieuwe Pekela 6 januari 1835, 

overleden Apeldoorn 11 februari 1912, trouwt Harlingen 17 
november 1859 Elisa van der Leij14, geboren Leeuwarden 
20 maart 1835, buitenvaarder, zeeman, onderwijzer zee-
vaartschool Amsterdam 1872, overleden Amsterdam 24 
januari 1895, zoon van Jacob van der Leij en Aafje Jacobus 
Kerkhoven.

Ook de echtgenoot van Allegonda maakte een schipbreuk 
mee, hij overleefde het. De twee oudste zoons, een tweeling 
Johannes Antonius en Jacob kregen op 22 maart 1877 en op 12 

november 1879, resp. met de schoener Jeanette en het 
stoomschip De Pallas, een zeemansgraf. Van haar vijftien kin-
deren zijn drie jong overleden, de tweeling overleed voor hun 
twintigste jaar. 
4. Hindrik Keun, geboren Nieuwe Pekela 28 december 1837, 

verdronken op zee in 1852/1853.
5. Johannes Keun, geboren Oude Pekela 13 augustus 1840, 

verdronken op zee in 1852/1853.
6. Pieter Keun, geboren Nieuwe Pekela 29 januari 1843, zee-

man, matroos 1871, op 2 november 1872 ingeschreven in 
Harlingen komende van Amsterdam, hierna ontbreekt van 
hem elk spoor, trouwt Harlingen 3 december 1868 Sijke 
Ploeg, geboren Harlingen 28 februari 1842, overleden 
Amsterdam 26 november 1872 (in kraambed, uittreksel 
ontvangen Harlingen 31 december), dochter van Gooitje 
Ploeg en Renske Douma. Uit dit huwelijk drie jong over-
leden dochters.

Pieter krijgt op 12-jarige leeftijd, volgens de notulen van 23 
mei 1855 van Zeemansvoorzorg, een uitrusting van zeemans-
kleren. Hij gaat als scheepsjongen bij kapitein G.D. Schuur 
met het schip De Jonge Elisabet op weg naar Noorwegen. Hij 
is vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van lichaamsge-
brek nummer 76: geheel gemis van een der duimen, van een of 
meer vingers of vingerdelen.  Signalement volgens nationale 
militie: lang 1,64 m., rond gezicht, smal voorhoofd, blauwe 
ogen, spitse neus, gewone mond, ronde kin en blond haar en 
wenkbrauwen.
7. Balthasar (I) Keun, geboren Nieuwe Pekela 8 februari 1845, 

vrijgesteld van militaire dienst uit hoofde van lichaamsge-
brek nummer 340: Ziekte en gebreken van de gezichts-
werktuigen, zeeman, kapitein 1879, overleden Amsterdam 
30 juni 1893 (Binnengasthuis, afdeling Mannen zieken; aan 
‘degeralio cardis’, nalatende 1 kind), trouwt (1) Harlingen 13 
februari 1873 Sjoukje van Goo, geboren Dokkum 4 decem-
ber 1845, overleden Harlingen 15 juli 1883, dochter van 
 Steven van Goo en Neeltje Sjoerds Faber, trouwt (2) Harlin-
gen 19 juni 188415 Klaaske Vollema, weduwe Albert Manus 
Brinkman, geboren Almenum 10 maart 1849, winkeliersche, 
overleden Amsterdam 17 maart 1934, dochter van Klaas 
 Jelles Vollema en Lysbeth Lutsens Boersma.

Adressen in Amsterdam van het gezin Keun-Vollema: Conrad-
straat 166 (april 1885), Blankenstraat 151 (juli 1885), Czaar 
Peter straat 164 (april 1888) en 160 (september 1888), Van 
Zesenstraat 35 (april 1889) en 38 (juli 1891).
Uit het huwelijk van Balthasar en Sjoukje: een levenloze zoon, 
geboren/overleden Harlingen 21 juli 1873.
 Uit het huwelijk van Balthasar en Klaaske:

a. Balthasar (II) Keun, geboren Amsterdam 21 november 
1888 (vader is afwezig), kelner 1907, kok op diverse 
schepen, overleden Blaricum 6 april 1964, trouwt 
Amsterdam 26 januari 1922 Jantje Beukenkamp, gebo-
ren Amsterdam 16 december 1898, schoonmaakster 
Bad- en Zweminrichting Amsterdam, overleden aldaar 
14 november 1989, dochter van Johannes Klaas Beu-
kenkamp (kraandrijver) en Aaltje Bosma.
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 Uit dit huwelijk:
aa.  Balthasar (III) Keun, geboren Amsterdam 9 maart 

1924, eigenaar verlichtingsgroothandel, overleden 
aldaar (VU) 27 oktober 1992 trouwt Amsterdam 1 
augustus 1946 Maria Elisabeth Catharina Heemskerk, 
geboren aldaar 17 december 1921, dochter van Theo-
dorus Heemskerk en Maria Elisabeth Moock. Uit dit 
huwelijk drie dochters.

8. Magrieta Keun (ook Margaretha), hierboven reeds 
beschreven.

9. Eildt Keun, geboren Harlingen 22 mei 1850, niet opgeroe-
pen voor militaire dienst, buitenvaarder 1870, 1882, agent 
van politie 1882, hoofdagent 1894, rechercheur, gepensio-
neerd 16 juli 1910, overleden Amsterdam 12 december 
1916, trouwt Harlingen 23 maart 1882 Eelkje Wielinga, 

geboren Harlingen 22 maart 1849, overleden Amsterdam 
19 april 1918, dochter van Jan Jans Wielinga en Willemke 
Sapes Faber.

Adressen Amsterdam: Groote Wittenburgerstraat 71 (bij zus 
Allegonda, 3 september 1881), Van Zesenstraat 13 (4 april 
1882), Conradstraat 128 (december 1884), Hoogte Kadijk 138 
(mei 1886), Kattenburgergracht 19 (juni 1888); Haarlemmer-
meer 17 augustus 1910–26 januari 1912. Mogelijk woonden ze 
ook Brederodestraat 10, Spiegelstraat 30, Aden Veldstraat 
184 en Leliedwarsstraat 13.
 Uit dit huwelijk:

a. Margaretha Keun, geboren Amsterdam 4 maart 1883, 
overleden aldaar 7 januari 1947, trouwt Haarlemmer-
meer 16 september 1910 Hendricus Johannes Takes, 
geboren 29 oktober 1884, wagenbestuurder brand-
weer, overleden Amsterdam 23 april 1948 zoon van 
Volkert Willem Andries Takes en Hendrika Johanna 
 Sijbrant.

b. Janna Antonia Keun, geboren Amsterdam 14 juni 1889, 
overleden aldaar 27 januari 1890.

c. Johanna Antonia Keun, geboren Amsterdam 21 augus-
tus 1893, overleden aldaar 3 januari 1897. Ze lag een 
maand in het Kinderziekenhuis besmettelijke ziektes. 
Overlijdensoorzaak: ‘plumpneumonia diphtherie’ (long-
ontsteking kroep).

d. Willemke Keun, geboren Amsterdam 23 februari 1891, 
overleden aldaar 1 januari 1943, trouwt aldaar 6 juni 
1912 Johannes Hendrikus Hulsman, geboren Amster-
dam 10 december 1889, overleden aldaar 30 juli 1975. 
Hij trouwt (2) Johanna Everdina Scheper.

Noten
1 Voor de fotograaf zie het artikel De klanten van Eduard Fuchs in het tijdschrift 

GEN., magazine van het Centrum voor familiegeschiedenis (CBG), juni 2018 
nummer 2 blz. 42. Het is geschreven door Marieke de Natris. Voor gegevens 
over fotografen zie ook www.rkd.nl.

2  Gemeentearchief Harlingen, Oud Archief Harlingen tot 1923, Staat en 
verantwoording van uitgaande schepen te Harlingen, inv.nr. 2463 en Journaal 
van vertrokken schepen 1849-1852, inv.nr. 4343.

3 Archief Zeemansvoorzorg toeg. 130-4.
4 Deze familieoverlevering was niet bekend bij de nakomelingen van Magrieta 

Kuiper geboren Keun. Zie ook HuppelDePup 2001 nummer 1 (afdelingsblad 
NGV-afdeling Groningen) het artikel Met daarop de woorden ‘van Harlingen’ 
van Antonia Veldhuis.  

5 In de ene akte staat Kuen, in de duplicaat huwelijksakte staat Keun. 
Of omgekeerd.

6 De naam Kuiper is hier geen schrijffout, Rintje wordt in de huwelijksakte 
duidelijk twee keer als Kuiper vermeld. Ook bij de geboorte van zijn oudste 
dochter Antje heet hij zo.

7 Informatie van de website www.delpher.nl.
8 Info uit de kranten (jaar met achter de dubbele punt de naam van de krant 

met plaatsingsdatum). 1893: De Maasbode 23 maart, 1893: benoeming 

 Bataviaafsch nieuwsblad – 25 juli 1895: Prov. Noordbrabantsche en 
‘s Hertogenbossche courant 14 september - 1896: Rotterdamsch nieuwsblad 
17 december, idem benoeming Doorn 4 januari 1897, 1897: Algemeen 
Handelsblad 6 januari, 1899: Het nieuws van den dag 31 juli en 1902: 
De Telegraaf 8 augustus.

9 Bron ‘Oud -Gorcum’, varia tijdschrift van de historische vereniging Oud Gorcum, 
jaargang 22, nr. 60 (pdf van internet).

10 In de geboorte-, huwelijk en overlijdensaktes wordt ze Kuiper (zonder s) 
genoemd, evenals in veel krantenadvertenties.

11 Passagierslijsten in de Preanger-bode van 30 november 1922 en de Indische 
courant van 2 december 1922.

12 Voor Veenhuyzen/Veenhuijzen zie de website daktari.antenna.nl/veenhuyzen.
htm (update 2013) en Gens Nostra 1973 blz. 377-381.

13 Delpher.nl onder andere 15 november 1884 en 3 december 1887.
14 Zie artikel in 11 en 30, afdelingsorgaan Nederlandse Genealogische Vereniging 

Friesland Gezinsstaat Van der Ley-Keun. Dit is een vervolg op Een onverwachte 
gebeurtenis met vreselijke gevolgen, Jacob van der Leij. resp. april 2014 en 
januari 2014. Beide geschreven door Antonia Veldhuis.

15 Huwelijkse voorwaarden 18 juni 1884 voor not. Willem Sijpkens Kijlstra.

Afb. 18: Drie maal Balthasar Keun. V.l.n.r. geboren in 1845, 1888 (foto 
gemaakt rond 1920) en 1924 (foto van rond 1940 door Hieronymus 
D. Fraenkl uit Amsterdam). Foto’s Familie Keun.
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Johannes Franciscus Ristjouw, zoon van Paulus Ristjouw 
(1797-1860) en Wilhelmina Snel (1805-1832) geboren Amster-
dam 7 november 1827, houtdraaier, overleden Amsterdam 29 
maart 1906, trouwt Amsterdam 8 februari 1865 Johanna Kie-
fer, dochter van Wilhelm Kiefer (1815-1870) en Jansje van Ber-
kum (1819-1852) geboren Amsterdam 2 april 1842, overleden 
Amsterdam 22 juni 1929.
Uit dit huwelijk:
1.  Johannes Franciscus Ristjouw geboren Amsterdam 27 

februari 1866, overleden Amsterdam 17 maart 1933.
2.  Johanna Wilhelmina Ristjouw geboren Amsterdam 27 juli 

1868, overleden Amsterdam 3 november 1929.
3.  Paulus Johannes Ristjouw geboren Amsterdam 20 okto-

ber 1869, overleden Doetinchem 26 februari 1963.
4.  Wilhelm Coenraad Ristjouw geboren Amsterdam 10 

 januari 1873, overleden Amsterdam 13 april 1945.
5.  Franciscus Cornelis Ristjouw geboren Amsterdam 1 mei 

1876, overleden Amsterdam 23 mei 1967.
6.  Margaretha Elisabeth Ristjouw geboren Amsterdam 7 juni 

1881, overleden Baarn 4 januari 1965.
7.  Anna Maria Ristjouw geboren Amsterdam 14 maart 1884, 

overleden ’s-Gravenhage 10 december 1975.

In de vijftiger jaren is het een gebruik geweest om foto’s zo te 
verknippen dat alle niet direct op het beeld betrekking heb-
bende zaken werden weggeknipt. Zoals dus bij bovenstaande 
foto die ik al een aantal jaren in mijn bezit heb. Toen ik de foto 
onlangs weer eens in handen had, viel het mij op dat het pijl-
vormige element dat direct onder de gebogen arm van de 
man is te zien ook blijkt voor te komen op de foto rechts-

 RUUD VAN DER ROEST

Het echtpaar Johannes Franciscus 
Ristjouw en Johanna Kiefer

1. Johannes Franciscus Ristjouw en Johanna Kiefer.
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onder. Er bleken overigens meer overeenkomsten te zijn. 
Carel van den Berg, die eerder foto’s voor mij heeft bewerkt, 
heeft met veel geduld en precisie nu bovenstaande foto 
gemonteerd in de foto linksonder. De horizontale lijn op knie-
hoogte is bewust zichtbaar gelaten. De hele opmaak van bei-
de foto’s is identiek. Op de linkerfoto zien we nu de man met 
de benen van de man op de rechterfoto en de vrouw op de lin-
ker foto heeft de linkerarm en hand van de vrouw op de rech-
ter foto.

De vier hier afgebeelde personen zijn de wederzijdse groot-
ouders van mijn schoonmoeder Johanna Wilhelmina Auener, 
dochter van Cornelis Willem Jacobus Auener (1868 -1948) en 
Johanna Wilhelmina Ristjouw (1868-1929) geboren Amster-
dam 5 augustus 1896 en overleden Amsterdam 12 november 
1970. Zij moeten elkaar dus hebben gekend. Ook woonden zij 
bij elkaar in de buurt in de Jordaan in Amsterdam.

Het rechter echtpaar zijn Cornelis Auener, zoon van Johann 
Christoph Auener (1788-1865) en Pleuntje Timmer (1799-1871) 
geboren Amsterdam 9 oktober 1833, overleden Amsterdam 5 

mei 1912 trouwt Amsterdam 16 mei 1866 Elisabeth Clementia 
Josephina Daane, dochter van Joannes Daane (1793-1836) en 
Maria Johanna Guichenon de Chastillon (1803-1839) geboren 
Amsterdam 28 februari 1835, overleden Amsterdam 22 mei 
19071.
De dames dragen allebei een z.g. kapothoedje zoals dat in die 
dagen gebruikelijk was. Zelf ook geboren en opgegroeid in de 
Jordaan kan ik me herinneren dat er zelfs in de dertiger jaren 
van de vorige eeuw nog wel van die hoofddeksels werden 
gedragen.
Van Cornelis Auener is bekend dat hij blind was en het lijkt 
erop dat hij en zijn vrouw tegelijk met het echtpaar Rist-
jouw-Kiefer2,3 samen deze foto’s hebben laten maken bij W.C. 
Kuijer & Zonen op de Westermarkt 19 te Amsterdam. Het zou 
frappant zijn indien één van de lezers van Gens Nostra de foto 
herkent en in bezit is van het origineel zodat ook het bewijs 
voor mijn veronderstelling nog kan worden geleverd.   

Noten
1 Gens Nostra 67, blz. 73 (2012).
2 Gens Nostra 68, blz. 262 (2013).
3 Gens Nostra 74, blz. 97 (2019).

Portret

2. De bewerkte foto van afbeelding 1. 3. Foto van het echtpaar Cornelis Auener en Elisabeth Clementia Josephina 
Daane.



1. Uit preutsheid moest een vroedmeester soms zijn werk onder een laken doen.  
Uit: “Rond het kraambed van toen”, door M. van Lamoen.
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Als u bij uw familieonderzoek naast de burgerlijke stand en de DTB registers ook andere 
bronnen raadpleegt, heeft u de kans om bijzondere feiten en wetenswaardigheden over 
uw familieleden te vinden. 
Bedenk daarbij dat ondanks het feit dat op internet inmiddels ontzettend veel informatie 
over onze voorouders te vinden is, het internet nog lang niet alles bevat aan wat er aan 
informatie beschikbaar is. Een bezoek aan het archief blijft nog steeds de moeite waard. 
Zo trof ik in het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch een 
aantal getuigenverklaringen uit 1818 aan die betrekking hadden op mijn directe voor-
ouder van moederskant, Franciscus Henricus Immens.1 Over zijn broer Johannes Nicolaas 
Immens bleek het een en ander in het Regionaal Archief Tilburg aanwezig te zijn.

MAURICE KRUIJK

Een weerbarstige vroedmeester 
en zijn onhandelbare broer

Franciscus Henricus Immens
Franciscus Henricus Immens kwam ter wereld op 6 januari 
1786 in Tilburg2 in een gezin van in totaal zestien kinderen, 
waarvan er acht volwassen werden. Hij was het dertiende kind 
van Francis Petrus Immens, chirurgijn en vroedmeester, gebo-
ren in Namen in 1735, overleden op 2 januari 1830 in Tilburg3 en 
van Clara Franken, vroedvrouw, gedoopt in Amsterdam op 30 
november 17454 en begraven op 13 april 1801 in Tilburg.5 Hij 
trouwde op 27 december 1807 in Sint-Michelsgestel6 met 
Anna Agnes Graffen, naaister, gedoopt op 21 oktober 1787 in 
Tilburg, dochter van Frederik Gerardus Graffen en Anna 
Catharina Reijnen.7

Franciscus Henricus Immens kwam uit een geslacht van een 
chirurgijns, vroedmeesters en -vrouwen. Ook de grootvader 
van Franciscus Henricus Immens was chirurgijn en vroed-
meester en zijn grootmoeder was vroedvrouw. Veel mannelij-
ke familieleden waren chirurgijn, de vrouwen waren vaak 
vroedvrouw. Gezien de plaatsen waar de voorouders van 
Franciscus Henricus gewoond hebben (o.a. Namen, Ieper, 
 Breda) vermoed ik dat zij tevens militair zijn geweest. Van 
Francis Petrus Immens heb ik een verklaring gevonden waarin 
hij verklaard chirurgijn-majoor bij de Engelsen te zijn 
geweest.8 

Op zaterdag 29 augustus 1807 werd Franciscus Henricus 
Immens op eigen verzoek benoemd door het gemeente-
bestuur van Sint-Michelsgestel tot dorpschirurgijn en -vroed-
meester tegen een jaarlijks traktement van tachtig gulden. Hij 
was de opvolger van Philip Muller die naar Vugt vertrok.
In het besluit van het gemeente bestuur van Sint-Michiels-
gestel hierover lezen we dat aan zijn benoeming een aantal 
voorwaarden waren verbonden: en wel speciaal onder deze 
conditie, dat hij suppliant [F. Immens] gehouden en verplicht 
zal zijn, alle armen dezer gemeente, welke uit deze gemeentes 
arme fondsen worden onderhouden of bedeeld, gratis in het 
verlossen te assisteren en helpen, als mede alle verdere arme 
ingezetenen dezer gemeente / des gerequireert  wordende / 
gratis als chirurgijn te behandelen, zonder daar voor iets … 
ten laste dezer gemeente in rekening te mogen brengen. 9

In het jaar 1818 werden diverse inwoners van Sint-Michielsge-
stel opgeroepen om voor de waarnemend burgemeester te 
verschijnen ten einde een getuigenverklaring af te leggen 
over heel- en vroedmeester Franciscus Henricus Immens. Het 
merendeel van deze getuigenverklaringen betrof de weige-
ring van vroedmeester Immens om verloskundige hulp te 
geven. In totaal gaat het om dertien getuigenverklaringen, 
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waarvan er een aantal betrekking hebben op het zelfde voor-
val. In dit artikel wordt een selectie van deze getuigenverkla-
ringen weergegeven.

Vier getuigenverklaringen betreffen de weigering van Fran-
ciscus Henricus Immens om te assisteren bij de bevalling van 
Nel van den Heuvel. 

Zo lezen wij in het getuigenis van Jennemie van den Heuvel, 
huisvrouw van Willem Benoit van 21 november 1818 dat zij op 
28 oktober om vier uur in de middag verloskundige hulp had 
gevraagd voor haar zuster Nel. De echtgenote van de vroed-
meester had haar gezegd dat haar man naar Boxtel was en 
dat ze later maar terug moest komen. Maar toen zij dat deed, 
om half acht, kreeg ze te horen dat Immens die dag niet thuis 
zou komen. Daarop liep ze weg, maar keerde weer om, en toen 
hoorde ze Immens spreken met zijn vrouw. Zij deed nu haar 
beklag bij de burgemeester, kreeg daar een schriftelijke 
opdracht mee, ging vervolgens daarmee naar J. Kolb waar ze 
Immens trof die brutaalweg weigerde bij de kraamvrouw te 
komen, tenzij hij een kar kreeg als vervoer. Jennemie wierp 
hem tegen dat als hij naar Boxtel had kunnen gaan hij ook wel 
bij haar zuster kon komen, maar dat waren, zo vond hij, haar 
zaken niet. Hij tekende wel de opdracht voor gezien. Ook een 
verder bezoek bij hem thuis via de burgemeester leverde 
geen resultaat op, integendeel: hij dreigde haar, declarante, 
de deur uit te schoppen en zei dat hij verdoemde te komen. 
Door dit alles had haar zuster geen vroedkundige hulp gekre-
gen. Haar buurman Adriaan van den Oetelaar en diens echt-
genote hadden het kind op de wereld geholpen.

Genoemde echtgenote legde ook een verklaring af. Zij en haar 
man waren naar Nel van den Heuvel gegaan omdat zij wisten 
dat Immens had geweigerd. Op het toppunt van de barens-
nood had haar man gezegd: kom vrouw gaauw help want het 
kind komt. Het was maar goed dat zij erbij waren geweest, 
want het was een gecompliceerde bevalling geweest: Dat zij 
declarante toen de barende naar haar beste vermogen 
 verlost had, en het kind driemaal gestrengeld en het gezigt 
benedenwaarts komende ongetwijfeld bij langer dralen 
 zouden versmoord zijn, daar zij nog eenen geruimen tijd had 
noodig gehad eer zij hetzelve eenig teeken van leven konden 
geven.

Annemie, echtgenote van Marte van der Heijden verklaarde 
twee dagen na de eerste twee verklaringen, op 23 november 
1818, dat Nel van den Heuvel in haar bijzijn zelf aan Immens 
had gevraagd, kennelijk eerder, of hij haar wilde helpen. Toen 
hij niet antwoordde, had Nel gezegd dat het geld geen pro-
bleem was: gij hoeft voor het geld niet te vreezen, want 
ofschoon ik zooveel niet kan geven als een ander, zal ik nog-
tans zorgen dat gij voldaan wordt. Annemie zelf had enige tijd 
later aan Immens gevraagd of hij te zijner tijd zou komen, 
waarop hij zei: als ik wil, waarop ook zij Immens verzekerd had 
dat het geld geen probleem zou zijn. Waarop Immens zweeg.

De herbergier Johannis Kolb verklaarde op 21 november 1818 
dat Jennemie van den Heuvel Immens had getroffen in zijn 
herberg, alwaar hij [Immens] gewoon [was] des avonds een 
pint bier te komen drinken en waar hij, Kolb, in zijn kwaliteit 
als vice-burgemeester Immens de opdracht van de burge-
meester had voorgelezen; dat Immens om een kar had 
gevraagd omdat hij het schot in den rug had; maar dat dat 
hem niet had belet eerder op de dag naar Boxtel ten gaan en 
in het duister van de avond terug te komen.

Het geboorteregister van Sint-Michelsgestel vermeldt dat op 
29 oktober 1818 Adriaan van den Oettelaar, bouwman, bij den 
geboorte present, aangifte doet van de geboorte van Wilhel-
mus van den Hemel, geboren op 28 oktober om elf uur 
‘s-nachts, zoon van Petronella van den Hemel (dat is: Van den 
Heuvel), ongehuwd, vader onbekend.10 Verder vond ik nog dat 
Wilhelmus van den Hemel, metselaar, op 11 september 1850 in 
Middelburg is getrouwd met Elisabeth Joanna van Raams-
donk.11 Daar is hij ook in 1858 op 39-jarige leeftijd overleden.12

Een andere zaak betreft het getuigenis van Willem van den 
Heuvel, bakker, die op 21 november 1818 verklaarde dat in sep-
tember zijn vrouw al barensweeën voelde toen een boer uit 
Esch was komen vragen of Immens ontslagen kon worden van 
zijn eerdere afspraak met de bakker en zijn vrouw om vervol-
gens naar Esch te kunnen gaan. Van den Heuvel had daarop 
aan Immens zelf gezegd dat hij liever had dat Immens in het 
dorp bleef om zijn vrouw te helpen. Immens had geantwoord 
dat Van den Heuvel hem dan schadeloos zou moeten stellen 
voor wat hij in Esch had kunnen verdienen. Van den Heuvel 
vond dat zulks wel hard zoude zijn. Immens was daarop naar 
Esch vertrokken, maar omdat de bevalling van de vrouw van 
de bakker nog was uitgebleven, had hij vervolgens ook haar 
nog kunnen helpen. Een schadevergoeding was daarom niet 
nodig geweest.

Op 22 november 1818 verklaarde Peter van der Krabben, 
molenaar, dat hij afgelopen januari toen zijn vrouw hoogzwan-
ger was tegen zeven uur ‘s avonds in de herberg van J. Kolb 
Immens had ontmoet die hij had gevraagd om zijn vrouw te 
helpen. Immens had geantwoord: als de vrouw begint dan 
laat mij bij tijd roepen, dan zal ik komen. Toen hij thuiskwam 
was zijn vrouw nog in orde, maar later op de avond, terwijl ze 
aan het koken was, begon ze hevig te klagen. Hij stuurde daar-
op iemand naar Immens maar deze tussenpersoon kwam 
terug met het bericht dat Immens niet wilde komen en de 
deur voor hem dichtgeslagen had. De molenaar zond daarop 
een kar naar Immens en die kwam, maar inmiddels was zijn 
vrouw al bevallen zonder hulp.

Op 24 november 1818 verklaarden Jan van den Heuvel en 
Antoon van de Meerendonk dat zij op 27 december 1817 van 
de moeder van Lamberdina Jasper van den Heuvel die aan het 
bevallen was het verzoek hadden gekregen Immens te halen; 
die vroeg hen of ze geen kar hadden, waarop ze antwoordden 
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dat het onmogelijk was met een kar van de pettelaar te 
komen uithoofd[e] van het ijs, waarop Immens zei: dan gaa[t] 
ik niet en gij kunt bij een ander gaan. Ze drongen aan, maar hij 
bleef weigeren. Immens zei: ik gaat volstrekt niet mede, ziet 
dat gij bij een ander klaar komt. Met gevaar voor eigen leven 
moesten ze daarom ‘s nachts over het ijs naar de vroedvrouw 
in Vught om die te halen.

Tot slot, als klap op de vuurpijl, verklaren Johan van Overbeek, 
Elisabeth van den Bosch en de echtgenote van Johannes Th. 
van Breugel op 21 november 1818 dat zij dit jaar alle drie aan-
wezig waren geweest bij de bevalling van Paulina weduwe van 
Gooyaard van den Bosch. Immens was gehaald; bij het binnen-
komen smeet deze de deur open en zei: bij wie moet ik 
komen? bij dat varken? Zoo daar ligt nu die Hoer, dat varken, 
ik weet niet wat dat ik hier doe en zal maar weder weggaan 
(zie afb. 3); Want gij moet niet denken dat ik beesten zal 
 helpen, daar trek ik geen tractement voor. – maar het [is] 
geen wonder als de overheid voorgaat dan moeten andere 
wel volgen. – Gij moet maar met den Burgemeester hoeren, 
daar zijt gij goed voor. – en dergelijke meer –  dit alles tot ont-
steltenis van de bovengemelde vrouwen die wensten dat ze 
niet waren gekomen. Later zei Immens tegen de kraamvrouw: 
ik help uw tog al kijf ik hard waarop zij zei: mijnheer ik zal ook 
voor uw bidden; waarop hij: dat hoeft niet, bid maar dat gij 
geen hoere jong meer krijgt.

Het geboorteregister van Sint-Michelsgestel vermeldt dat op 
14 oktober 1818 is geboren Wilhelmus van Uden, zoon van 
Paulina van Uden. Geen vader vermeld.13 Wilhelmus van Uden 
overleed al op 20 februari 1820.14 Pauline van Uden was wedu-
we van Goijaard van den Bosch, overleden op 17 augustus 

1817.15 Hij kon dus onmogelijk de vader van Wilhelmus zijn. Uit 
het bevolkingsregister van Sint-Michielsgestel van 1810 blijkt 
dat Gooijaard flink ouder was dan zijn vrouw, hij was toen 57 
jaar, zij 25 jaar16. Op 20 september 1825 beviel Paulina van nog 
een zoon; Dirk van Uden, wederom wordt geen vader ver-
meld.17 Uit haar huwelijk met Gooijaard van den Bosch stamt 
een zoon Lambertus van den Bosch, geboren 22 april 1816.18 
In  het bevolkingsregister uit 1830 van Sint-Michelsgestel 
staat deze Lambertus ten onrechte vermeld als Hubertus van 
Uden, dertien jaar.19

Helaas heb ik (nog) niet kunnen vinden wat de reactie van 
Franciscus Henricus Immens is geweest op de getuigenver-
klaringen. Het lijkt mij dat hij zelf ook is gehoord. Ook heb ik 
helaas (nog) niet kunnen vinden of de getuigenverklaringen 
hebben geleid tot sancties tegen onze vroedmeester.

Eind juni 1821 vertrok Franciscus Henricus naar Hilvarenbeek, 
omdat, zo blijkt uit de stukken, hij daar een hoger traktement 
kon krijgen.20 De getuigenverklaringen hebben dus zeker niet 
tot zijn ontslag geleid. Hij overleed al begin 1826 in Hilvaren-
beek op 40-jarige leeftijd.21 Vermeldingswaard is nog dat zijn 
oudste zoon, Henricus (Hendrik) Franciscus Immens, geboren 
op 12 december 1808 in Sint-Michelsgestel, in 1833 benoemd 
werd als heel- en vroedmeester in Sint-Michelsgestel. Ook 
was hij burgemeester van diezelfde gemeente van 1847 tot 
1850. Hij overleed daar in 1871. De oudste zoon van deze 
 Henricus Franciscus Immens, genaamd Henricus (Hein) Fran-
ciscus Josephus Immens, geboren op 13 oktober 1842 te 
Sint-Michelsgestel en overleden op 20 oktober 1902 aldaar, 
was de derde generatie in Sint-Michelsgestel die daar het vak 
van heel- en vroedmeester uitoefende.

2. Verlostang. Bron: Huis van Alijn 3. Fragment van  de verklaring van Johan van Overbeek en Elisabeth van den Bosch.  
Bron: BHIC, archiefnr. 5184, inv.nr. 1400, folio 23, 21 november 1818.
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4. Henricus (Hendrik) Immens (1808-1871).22

De getuigenverklaringen van tweehonderd jaar geleden 
geven een inkijk in de vroedmeesterpraktijk van mijn voorou-
der en werpen een blik op zijn karakter. In twee van de in dit 
artikel behandelde zaken betrof het moeders die bevielen 
van een onecht kind. Vroedmeester Immens liet duidelijk blij-
ken wat hij daarvan vond. In twee andere behandelde zaken 
eiste hij dat de betrokkenen voor zijn vervoer zouden zorg-
dragen en in weer een andere zaak weigerde hij te komen 
omdat hij elders meer kon verdienen. Hij moet geen aange-
naam mens zijn geweest.

Johannes Nicolaas Immens, het zwarte schaap van 
de familie

Zoals ik in de inleiding van dit artikel al aangaf heeft het Regi-
onaal Archief Tilburg nog informatie over Johannes Nicolaas 
Immens (gedoopt op 6 december 1769 te Helvoirt). Hij was 
een oudere broer van de hier boven vermelde heel- en vroed-
meester Franciscus Henricus Immens.
Aanvankelijk dacht ik dat de door mij gevonden informatie 

over een puber met gedragsproblemen ging. Toen ik mij reali-
seerde dat Johannes Immens al 29 jaar oud was, concludeer-
de ik dat er meer aan de hand geweest moet zijn. Johannes 
Immens komt naar voren als het zwarte schaap van de familie; 
altijd leuk voor genealogen. 

Op 23 oktober 1796 bleek Johannes Immens betrokken te zijn 
geweest bij een ruzie in de herberg van herbergier Peter van 
den Hout; hij was daarbij ernstig gewond geraakt. Na een 
partijt je kaarten had Johannes een rijksdaalder gekregen van 
ene Norbart Vinken, zodat ze verder zouden kunnen spelen. 
Johannes had deze rijksdaalder niet willen aannemen omdat 
Norbart Vinken aan Johannes nog geld schuldig was. Norbart 
Vinken was daarop zo boos geworden dat hij Johannes enkele 
vuistslagen in de hals gaf en vervolgens het hoofd van Johan-
nes hard tegen de muur sloeg. Als gevolg hiervan had Johan-
nes zich onder behandeling van een chirurgijn (zeer waar-
schijnlijk zijn vader) moeten stellen en moest hij vier weken 
lang het bed houden.23

Vervolgens blijkt Johannes, tot grote schande van zijn familie, 
in 1799 een meisje zwanger te hebben gemaakt. Op 24 januari 
1800 wordt namelijk in Tilburg gedoopt Jacobus, onwettige 
zoon van Joannis Immens en Cornelia Cornelissen. Johannes 
is nooit met deze Cornelia getrouwd en contact heeft hij 
 kennelijk ook niet met haar gehouden. Als deze Jacobus op 19 
juli 1821 trouwt met Wilhemina Peijnenborg, staat hij vermeld 
als Jacobus Cornelissen, zoon van Cornelia Cornelissen. De 
vader van de bruidegom wordt niet vermeld in de trouwakte. 
Uit de huwelijkse bijlagen bij de trouwakte blijkt echter dat 
Johannes Immens zijn vader is.

De ouders van Johannes Immens hebben kennelijk nog heel 
wat meer met hem te stellen gehad. Begin september 1800 
richten zij zich ten einde raad tot de schepenen van Tilburg en 
Goirle: 24

Geven met eerbied te kennen Francis Immens chirurgijn en 
vroedmeester, zoo voor hem als meede als man en momboir 
van zijne huijsvrouw Clara Francken, wonende alhier, dat zij 
supplianten, tot hunne groote smarte ondervinden, dat haar-
en zoon Johannes Immens zig heeft overgegeven aan het luij 
leeven en de losbandigheijt zonder te werken, maar te loopen 
langs straat en dronken te drinken, waardoor de supplianten 
als ouders worden gerenueerd (sic!) en ontrooft van haare 
besittingen en het te vreesen is, dat hij door gebrek aan gelt, 
zig verder zal overgeeven tot het steelen en roven en de sup-
plianten in grote schande te brengen. 
En want de supplianten daar in gaarne wilde voorsien, indien 
hun de middelen tot secureering niet quaame te ontbreken. 
En zij egter tot veijligheijt zoo voor hem zelve, van anderen 
als in’t bijzonder van de supplianten noodig oordelen, dat ter 
uwen kennisse te brengen, ten eijnde daar inne door ul[ieden] 
worde voorsien.
Zoo keeren de supplianten hun tot ul[ieden] verzoekende dat 
ul[ieden] ten faveure van de supplianten en alle anderen 
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gelieven te voorsien, dat der supplianten zoon met naame 
Johannes Immens niet langer een luij leeven komen te leijden 
en zig dagelijx door den drank tot schade zijner ouders 
komen te vergrijpen, maar dat ul[ieden] hem gelieve te doen 
secureeren of te doen behandelen dat hij ten nutte de maat-
schappije worde, of zooals ul[ieden] dat zullen noodig oor-
deelen.
En vertoont zig ten deeze meede Hendrik Immens wonende 
tot Vucht, broeder van den ingenoemde Johannes Immens, 
den welken verklaarde zich met der supplianten verzoek te 
confirmeren.
Onderstont t welk doende & was getekend
Francis Immens                     Hendricus Immens 

Naar aanleiding van dit verzoekschrift vroegen de schepenen 
van Tilburg en Goirle drossaard Adriaan van der Willigen 
(1766-1841) om advies.25 Deze deed er nog een schepje boven-
op en meldde de schepenen van Tilburg en Goirle op zes sep-
tember 1800 dat hij niet alleen op basis van de verklaringen 
van de vader van Immens maar ook op grond van eigen zware 
verdenkingen over hooggaande delicten Immens ten scherp-
ste had laten surveilleren, maar dat deze door subtiel op te 
treden zich nog niet had laten betrappen. 
Zo schreef de drossaard onder andere:
Dat niet alleen de suppliant, vader van den in opgemelde 
request genoemden Johannis Immens, meer dan eens zig aan 
den ondergeteekende bitter heeft beklaagd, over de slegte 
leevenswijze, mishandelingen, bedreigingen en andere verre-
gaande ongeregeltheden van gem. zijnen zoon, maar dat 
genoemde Johannis Immens bovendien zeedert een geruij-
men tijt bij de ondergetekende onder vehemente suspicie 
staat van zig aan hooggaande delicten te hebben schuldig 
gemaakt, zodanig dat den ondergeteekende zig R:O: verpligt 
heeft geacht genoemde Johannis Immens ten scherpsten te 
surveilleren en te doen surveilleren, waardoor den onderge-
tekende in desselvs vermoeden dan ook niet weijnig is ver-
sterkt geworden, of schoon genoemde Johannis Immens het 
altoos zoo subtiel heeft weten aan te leggen, dat de onderge-
tekende tot nog toe geen juridique bewijzen ten zijnen lasten 
heeft kunnen bekomen.

Hij had Immens echter wel zo bang weten te maken dat hij eni-
ge tijd geleden uit de gemeente was vertrokken en zich pas 
sinds enkele dagen weer had vertoond, tot grote schrik van 
veel ingezetenen en met name de naburen van zijn ouders. 
Het stond vast dat Immens verder zou blijven stelen en roven, 
want door zijn slechte reputatie zou hij nergens werk kunnen 
krijgen, als hij dat al van plan zou zijn. Zo’n gevaarlijk sujet 
vroeg om passende maatregelen, zodat de brave ingezetenen 
niet langer in angst zouden hoeven te zitten: En is zodanig een 
voorziening in de gemeente van Tilburg aller bijzonderst 
nootzakelijk, daar door de meenigvuldige hijmelijke ongere-
geltheden, waar onder het aanhoudend inslaan van glaazen, 
berooven en ruineeren van tuijnen, of hoven bij nagt en ontij-
den, niet anders dan aan diergelijk slag van menschen is toe 

te kennen. Optreden was dus dringend gewenst en aan het 
verzoek van zijn ouders zou moeten worden voldaan.

Naar aanleiding van het advies van drossaard Adriaan van der 
Willigen werd Johannes Immens opgesloten. Maar na een 
aantal dagen opsluiting vonden zijn ouders het kennelijk 
genoeg en verzochten zij de schepen van Tilburg en Goirle hun 
zoon weer vrij te laten:
Geven met eerbiet te kennen Francis Immens chirurgijn en 
vroedmeester, soo voor hem als meede als man en momboir 
van zijne huijsvrouw Clara Franken, woonende alhier.
Dat zij supplianten hun bij requeste hadden geaddresseerd 
ten eijnde geliefde te voorzien dat haren zoon Johannis 
Immens om redenen als bij den zelven requeste in securiteijt 
werde gestelt en behandelt dat hij van zijn luy leeven tot nut 
der maatschappije werde zulx ten gevolge heeft, dat hij door 
of van wegens ulieder drossaert is geapprehendeerd en in 
civile gijseling, op de gijselkamer alhier is gebragt, en als nog 
is zittende.
Dat de supplianten hierover worde beschouwt, als deselvs 
zoon schuldig zijnde aan verre gaande crimineele misdaden, 
daardoor, als door dat desselves genoemde zoon belooft een 
beter levenswijs te zullen aannemen te raaden zijn geworden, 
hem weder op vrije voeten te stellen.
Mits dien zoo keeren de suplianten hun tot ulieden verzoe-
kende dat ulieden der supplianten request met verzoek 
omme voorzieninge, buijten dispositie geheven te stellen of 

5. Portret van Adriaan van der Willigen door Wybrand Hendriks, 1811. 
Frans Hals Museum, Haarlem.
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voor zoo verre daer op mogt wezen gedisponeert, die dispo-
sitie op te heffen en haar zoon Johannis Immens uijt de civile 
gijseling te ontslaen. 

Aan het verzoek van Francis Immens en Clara Franken werd 
gehoor gegeven op 20 september 1800, zodat Johannes 
Immens na twee weken weer werd vrijgelaten, maar wel 
tegen betaling van de kosten. 

Voor het goed begrip van deze correspondentie is een klein 
verklarend woordenlijstje nuttig.
-  dispositie beschikking
-  drossaard gerechtsdienaar op het platte land
-  confirmeren instemmen
-  geapprehendeerd gevangen genomen 

- gedisponeert beschikt
-  momboir voogd
-  secureeren veilig stellen, in zekerheid stellen
-  suppliant verzoeker
-  suspicie verdenking
-  requeste verzoek
-  vehemente hevig of sterk 

Heeft hij zijn leven verbeterd? Hierna heb ik geen gegevens 
meer over Johannes Immens meer gevonden. In de DTB regis-
ter en de registers van de burgerlijke stand komt hij naar mijn 
weten niet meer voor. Wellicht is hij in krijgsdienst getreden 
en ergens in het buitenland gestorven. Mochten er lezers zijn 
die nog informatie over Johannes Immens hebben, dan zou ik 
het zeer waarderen een bericht te mogen ontvangen.
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2 Regionaal Archief Tilburg (“RAT”), DTB dopen, archief 15, registratienummer 11, 

pag. 70, inv.nr. 011 - Tilburg - doopboek 1775-1810 St. Dionysiusparochie 
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(koperslager enz.) Immens (koperslager en monteurs), samengesteld door 
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Nederland

Amstel Mare [Amstelveen], jg. 31, 2020 nr. 117. A. Stuivenberg: 
Honderd(vijftig) jaar bijzonder onderwijs in Amstelveen 1870-
1920-2020 [algemeen]; E. Sant e.a.: Epidemieën en gezond-
heidszorg in het pré-coronatijdperk [historische terugblik]; 
P.  van Schaik: Amstelveners op reis [historische terugblik]; 
E.  Sant: Een koninklijke onderscheiding voor onze secretaris 
Maureen van Munster [interview].

Amstelodamum, jg. 107, 2020-2. S.A.C. Dudok van Heel: 
 Rembrandt als portretschilder bij Hendrick Uylenburgh,  

1631-1635, met opdrachten in 
Den Haag, Leiden en Rotterdam 
[ontwikkelingsschets van de 
schilder, vraag naar portretten, 
opdrachtgevers]; N.E. Middel-
koop: Rembrandts Vaandeldra-
ger [identificatie vaandeldrager; 
Soop, Cantert, Halewijn]; P. Lar-
sen: Een familiegroep van Jürgen 
Ovens geïdentificeerd? [Broen, 
Verelst, van Goens, Auxbrebis].
    Idem, 2020-3. M. Hell, L. van 
der Meule: De ware aap. Twee 

huizen aan de kop van de Zeedijk (1550-1988) [huisgeschiede-
nis, eigenaren; relatie met de uitdrukking ‘in de aap gelogeerd 
zijn’; van Heussen, de Goyer, Stoot, Rijcke, Kraanstuijver]; 
E.  Wouthuysen: Hedendaagse kunst in houten loodsen. 
 Noodoplossingen van de ‘Levende Meesters’, 1880-1895; W. 
Schoonenberg: ‘Eene omtrekkende beweging’ [niet gereali-
seerd onteigeningsplan 1919].
 
Aold Hoksebarge, jg. 53, 2020-2. Jan Hendrik Jordaan, de 
 eerste notaris van Haaksbergen [levensschets]; C. Wentink: 
Een eenvoudig Schilderman-huis [architect (1894-1980), 
Amsterdamse School-stijl]; E. Ooink: Begraafplaatsen in 
Haaks bergen (4): Buurserstraat en Waarveldweg; Uit het 
boek van Gerrit Leppink (1) [(1926-2018), auteur onaf boek 
over de historie van zijn familie]; H. Slotman: Blankenburger-
straat (21): Nummers J 419, 425 en 426 [verv.].

Archievenblad, jg. 124, 2020-3. V. Weterings: Archiefinitiatie-
ven in tijden van corona [toevlucht online dienstverlening]; 
E.  Klijn: Oorloslevens inzichtelijk door zoekstrategieën [data 
verbinden, verrijken en matchen].
 Idem, 2020-4. E. van der Doe: Slavernij- en plantage-
geschiedenis verstopt in een Engels archief [West-Indische 
Compagnie; 1,5 miljoens scans van archivalia in de National 
Archives in Kew (Londen) toegankelijk gemaakt]; R. den 
Braasem, V. Weterings: Praktische lessen van een grootscha-
lig crowdsourcingproject [archief Holland-Amerika Line in 
Rotterdam, bemannings- en passagierslijsten digitaal digitaal 
ontsloten]; C. Goedschalk: Kwetsbare bron voor stamboom-
onderzoek [archief bisdom Paramaribo].

De Asperensche Courant, jg. 42, 2020-1. De Pruisen in 
 Asperen [de Weerd, de Swart]; De Baronie van Asperen; ‘Een 
loopje met de wet’ [van Leeuwen]; Voorouders van de familie 
 Verweij-Meijdam in Asperen.

De Baron [Nederbetuwe], jg. 3, 2020-2. B. Coops-Booij: Ingen. 
Watersnood in de Betuwe in december 1944 [historie]; 
 Nieuwe website; C. van Esterik: De nasleep van de oorlog in 
de Betuwe [historie; Hol]; Kwartierstaat van Klaas van Leijen 
[31 kwn.; –, van de Wardt, van Setten, Winkelman]; R. van 
Doorn: Een familieschandaal op Ottestein [18e eeuw; de Vree, 
Hoesen]; J. Honders: Een gekerstende godin of aanbeden 
 heldin? (5) [verv.].

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 26, 2020-2. G. Raven: ‘Ik heb 
echt ervaren dat armen rijk kunnen zijn’ [zuster Anneta’s 
 missie in Malawi 1962-2005; van Dijk]; A. van den Heuvel: 
‘Leer eerst maar een kwast vasthouden’ (1) [biografie Gijs 
 Keizer *1933, beeldend kunstenaar].

Blazoen, jg. 6, 2020-2. H. Brouwer (†), T. Joosen: Van eigen-
naam tot titel. De Dauphins van Vienne en van de Auvergne 
[de dolfijn als wapenfiguur, persoons- of familienaam; her-
komst, voorkomen; Albon, La Tour-du-Pin]; D. Hooghiemstra: 
Theoretische heraldiek. Heraldische kleuren: een epistemolo-
gische benadering; B. Grothues: Heraldische kunstenaars. 
Vicente Avelino Barrios de la Lastra, Spaans architect en 

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: 
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 Frankrijk) en Rob Dix (Nederland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika en coördinator).
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heraldicus; In memoriam: Hans K. 
Nagtegaal (1946-2020); Vrij-
kwartier: grafzerk met wapen 
onbekende dame uit 1509 [in 
kerk Kekerdom], Onbekende 
zegels uit beerput in Coevorden 
[9 stuks].
    Idem, 2020-3. F. Godin: Een 
 biografische notitie: Pieter 
Anthony Godin (1726-1776) [kolo-
nel in het Staatse leger; bewoon-
de kasteel Drakensteyn, later 

huis Hogervorst te Utrecht; wapenkwartierstaat; Barchman 
Wuytiers]; B. Grothues: Dr. Marek Sobola, een landschaps-
architect en heraldisch kunstenaar uit Slowakije [beschrijving 
tal van door hem ontworpen wapens voor bisdommen en 
 prelaten]; Wapenbrieven van het NGH [6 registraties]; E. Knol: 
Groninger heraldiek in gebrandschilderd glas [herkomst; 
wapens Bolhuis-Cnol; schenkers: Johan tho Lellens-Ellyken 
Egberts, Johan de Mepsche-Agnes van Munster, Engelbert 
van Ensse-Agnes Mulert; volgt beschrijving van 56 wapens uit 
de Asingaborg, borg Dijksterhuis, een onbekende borg, borg 
Ewsum, Menkemaborg]; K. Padberg Evenboer: Een suprali-
bros [van Schönberg]; K. Padberg Evenboer: Keramiek-
fragment in de Theems [alliantiewapen van Peter van 
Schwartzen berg en Margreet Krümmel van Nechtersheim 
(ouders: v. Schwartzenberg-van Limburg en Krümmel-van 
Ghoor)].

Bulletin [Vriendenkring Museum Hoeksche Waard], 2020 nr. 
138. W. Blok: Pubertijd en jongvolwassenheid, maar nog onder 
de veilige hoed van de Rooy [oud-conservator]; G. Jurg: 
 Turftonders in Heinenoord (1719-1745); Genealogie & streek-
geschiedenis [aanwinsten].

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 36, 2020-2. Thema-
nummer Leermonumenten. A. Betsalel: Alef-Beth – Het Joods 
onderwijs in Bussum vanaf 1911; N. Guns, J. van Eijden: De 
Broeders van Maastricht in Bussum; K. Oosterom: Honderd 
jaar Volksuniversiteit Naarden-Bussum; N. Verhagen: Het 
Instituut tot Onderwijs van Blinden, Visio; E. Bor: Michiel 
Noordewier, kunstschilder en geliefde docent klassieke talen 
[(1868-1942), huwde de sopraan Aaltje Reddingius]; G. Hent: 
Meer uitgebreid lager onderwijs in Bussum – van mulo naar 
mavo; N. Verhagen: De schoenmaker bleef bij zijn leest: 
schoenmakers Iking in Bussum [5 gen., 1913-2019]; E. Bor: 
 Villa’s en scholen – Huisvesting van het voortgezet onderwijs.

Cronicke Philippuslandt, jg. 20, 2020 nr. 33. Nieuwe website: 
https://philippuslandt.nl. E. Barneveld: Eef, mijn opa. Van 
 crosser tot stoter [Duitse raid op Anna Jacobapolder 1945]; 
J. Mol: Memoires van M.M. Vermij-Filius (6) [verv.]; J. Vermeu-
len: De Fliplandse schilderswinkel van Wim en Pie Vermeulen 
[levensschets]; H. Rijstenbil: Het verhaal van de houten 
‘Geschenkwoningen’; J. Mol: Marcel van der Kleijn, een Haagse 

restauranthouder/chef-kok met Fluplandse wortels [inter-
view]; W. de Ruyter: Het verhaal van mijn bijna-verdrinking in 
1954; M. Wolse, B. Wisse: De vlucht voor het water, evacuatie, 
omzwervingen en terugkeer [interview mw. S. Zweemer- 
Beneker]; H. Rijstenbil: Jacht werd op Flipland altijd weidelijk 
uitgevoerd; J. Heijboer: De Afscheiding in Sint Philipsland 
 [historie].

Dwars Op [Voorhout], 2020 nr. 69. M. Ottolini-van der Hulst: 
Ted van der Maat. Een leven lang in de groente [familie- en 

bedrijfshistorie; met kwartier-
staat 31 kwn.; –, Lagerberg, Paar-
dekoper, van Steijn]; J. Derksen: 
Overleven in een kamp met een 
uit elkaar gerukt gezin [herin-
neringen Jappenkamp; Molly 
 Smit- Fabriek *1923]; K. den 
Elzen: De Boekhorstpolder van 
voor de bebouwing [historie van-
af 17e eeuw, kasteel Boucken-
burg; lijst boerderijen met eige-
naren 1832, gebruik en omvang; 
Geerlings (‘Bergamo’)]; K. den 

Elzen: Scheepsbouw aan de trekvaart [19e eeuw; de Groot, 
Kesander, Fransen]; K. den Elzen: De IJsclub met 120 jaar de 
oudste sportvereniging [historie; Borst]; M. van Buul: Nico 
Koelewijn: van straattekenaar tot fijnschilder [*1928, ex matre 
van Schie; levensschets]; K. den Elzen: Dominee Willem Bou-
man. Tegenstander van kinderpreken [(1808-1883); Kramers, 
van Dam]; A. Deutekom: De buurt rond Even Buiten (3): Een 
belhamel gaat aan het werk [verv.]; I. Ooijevaar, K. den Elzen: 
Het oorlogsdagboek van rasoptimist Anton Berbée.

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 25, 2020-2. A.C. 
Lokker: Van het platteland naar de stad, inwoners van Goeree 
en Overflakkee in Zeeuwse poortersboeken, (1): Brouwers-
haven (1650-1809) [naamlijst met gegevens]; E. Lassing: Uit de 
archieven: (1) [gezondheidsverklaringen; Engelbregt, Brink-
man], (2) [confirmanten RK Oude Tonge; naamlijsten per 
plaats], (3) [overpeinzingen bij een rekenboekje], (4) [gelegen-
heidsgedicht 1807; Lugtenburg], (5) [vechtpartij van C.J. van 
der Valk 1708]; M. Zaaijer: Bouwwoningen gelegen in de 
 polder van Dirksland en de eigenaren hiervan in de periode 
1604-1830 [veel patroniemen, Melissant, van Nieuwenhoven, 
 Hoffens, Bosheiden etc.].

Geestgronden [Egmond], jg. 27, 2020 nr. 78. K. Floor: Wimme-
num in 1840, (1): volkstelling en kadaster [111 inwoners, 18 
 huizen; lijst van eigenaren; Hoeke, Wittebrood, Roskam, Zon-
neveld, van Werven, Nat, Schipper]; C. Kager: De brief van 
melkslijter Piet Bakkum [aan Corinne Melchers in Amerika, 
1947]; L. Lassche: Het eerste schoolreglement van Egmond 
aan Zee; P.J.H. van den Berg: Een bijzonder schilderij [De 
bewening van Christus, door Jan van Scorel, 1540]; H. Stam: 
Jeugdherinneringen uit eind jaren veertig ‘nasleep van de 
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 oorlog’; A. van der Zeijden: Het pittoreske Egmond aan Zee 
van Jaap Oudes (1926-1998) [tekenaar].

Gen. [CBG], jg. 26, 2020-2. E. van der Plicht: Leniger dan de BBC 
[10 j. Verborgen Verleden, afscheidsinterview met eindredac-

teur Jan van Holsteyn]; A. Garrit-
sen: Toen stelde de predikant 
zich aan als een razend mens [ds. 
Henrcus Rumpius vergreep zich 
aan vrouwen, gerechtelijk ver-
volgd 1682]; K. Rijlaarsdam: De 
notaris als genealogisch detec-
tive [zoeken naar onbekende of 
verdwenen erfgenamen voordat 
een nalatenschap kan worden 
verdeeld]; L. Groen, H. Snel: 
De  vondeling gevonden [identi-
ficatiemogelijkheden, voorbeeld 

Voorn]; Y. Bleyerveld: Vroeg portret van een Amsterdamse 
kunstliefhebber [Pompeius Occo (1483-1537)]; R. Guleij: Open-
staande rekeningen [roof, bureaucratie en naoorlogs rechts-
herstel; Simons, Hoevens]; E. van der Plicht: Eén plantage, 
twee verhalen [één stamt af van een mede-eigenaar van een 
Surinaamse plantage, de ander van een slaafgemaakte op die-
zelfde plantage; Duin, van Lynden, Bouva]; G. van Breugel: Een 
kleurrijk wie-was-wie van de ridderlijke wereld [verhuizing 
wapenboeken (100 banden) naar Kon. Bibliotheek voor weten-
schappelijke beschrijving en conservering]; L. de Bruijn: Thuis-
gebracht [herdenkingsritueel; Oosterparkbuurt Amsterdam]; 
K. Felter: ‘Ik was een stoute jongen’ [interview met Ch. Dibbets 
over zijn Indisch verleden; Dutrieux, Schorrer]; J. Verkleij: Stem 
van de SS [nationaalsocialistische radioreporter; Marcussen].
 Idem, 2020-3. M. Hauptman-van der Borght: Amerikaanse 
droom [van Voorburg naar Californië in de sixties; van der 
Borgt]; M. Breij: Van Beuningen contextueel [de missing link 
met Coenraad van Beuningen opgehelderd; één familie; 
wapen en zegel; van de Sandt]; E. van der Plicht: Lonkende 
golven [Pieter van Roon en de grote vaart; de Beer]; M. Mei-
ma: Thuis is de zeeman, thuis van de zee [kapitein in een tijd 
van schaalvergroting, interview met Piet Liembergh (1917-
2012), levensverhaal]; R. den Braasem: De vaart erin [indexe-
ring passagierslijsten Holland-Amerika Lijn]; C. Visser 
‘t  Hooft: Kapitein Visser steekt van wal [logboeken van een 
een 19e eeuwse zeeman, Hendrik Philip Visser (1805-1852)]; S. 
Zijlstra: In dienst van de Compagnie [VOC, 1735; reis vol geva-
ren van Coert Rosenquist; omgang met Aziatische vrouwen 
en verhouding tot slaafgemaakten]; V. Weterings: Bier en 
brouwers [echtpaar Backer in Amsterdam, 16e eeuw]; E. Hof-
mans: De wrijfdokter en Vrouwe Justitia [Gerrit Hofmans 
(1841-1903), was 15 jaar lang kwakzalver, kwam veelvuldig met 
justitie in aanraking en eindigde in een krankzinnigenge-
sticht]; P. Plet, O. ten Hove: Een erkenning is niet altijd wat het 
lijkt [de stamvader van Dwight van de Vijver]; Suriname, 19e 
eeuw]; G. van Breugel: Snelle Stijger [wapen van de familie 
Steigenberger].

Genealogisch Erfgoed Magazine [GEM], jg. 28, 2020-3. D. Kra-
nen: Truus Wijsmuller-Meijer [(1896-1978), herdenkingen 
Truus Children; organiseerde grote kindertransporten]; H. van 
den Broek: De voornaam Victor: een molenaarsnaam 
[patroonheilige; Theeuwes, Asselberghs e.a.]; M. Maas: Samu-
el Rippe (1848-1925), declamator [levensschets]; Wapenregis-
ter [Kayser, van der Meer, Remijnse, Gommers, Matthezing, 
(van) IJsseldijk]; D. Kranen: Jan van der Heyden [(1637-1712), 
kunstschilder en uitvinder lantarens en brandspuiten].

Gens Germana, jg. 46, 2020-2. F. van der Zwan: Stadtarchiv 
Worms – Das Gedächtnis der Stadt; P. van Rooden: Portret 
van Helena Angermund (1855-1937); E. Rovers: De eeuwigheid 
verzameld, Helene Kröller-Müller (1869-1939).

‘s-Gravendeel, jg. 26, 2020-2. De Eenpitter [illegaal krantje in 
WOII; reporter Pleun Reedijk]; Bastiaan Vos vertelt [herinne-
ringen bevrijding]; Anecdoten Lugtenburg [herinneringen mw. 
Barth ca. 1960]; Opgeschreven door Dirk Verdonk (1913-2004) 
[herinneringen oorlog]; J. Visser: Emigratie naar Carambei in 
de loop der jaren (3) [verv.; Aardoom]; J. Verdonk: Genealogie 
van Jilles van der Kolk [bunkerstation; 4 gen., 1862-heden]; H. 
Aardoom: Een slimme vos [vonnis Hoge Vierschaar 1742; de 
Ruijter alias Los, Vervoorn].
 Idem, 2020-3. Het portret van… [Roos, de Zeeuw]; J. Mol: 
Scheepvaart en de haven (9, slot) [verv.]; Korfbalvereniging 
Alles Door oefening (ADO) [historie]; J. Visser: Emigratie naar 
Carambei in de loop der jaren (4) [verv.]; Stamreeks Pieter van 
Twist [4 gen., 1825-2011]; H. van der Giessen: Oostenwind? 
Foute boel [duiven melken; herinneringen].

Gruoninga, jg. 59, 2014 (verschenen 2020). O. Nienhuis: Het 
mosterdpotje van Redmer Tewes (1709-1783) [leverde zijn 

geboortedatum op! Met wapen 
en drie schema’s over afkomst]; 
R. Paping, J-P. Wortelboer: Van 
Hogeland naar Veen en Stad [8 
gen., 1630-1964; Smit, Kuiper(s), 
Luden, Steendam]; F. Wiersema: 
Van Cleve (stad Groningen) [7 
gen., ca. 1521-1723; Fokkens, 
 Hidding, Battinges, Harkema, van 
Rypema, Roman]; O. Nienhuis: 
Wanbetalers in de stad Gronin-
gen, de Stadstafel en in het 
Gorecht 1710-1712 [vele naamlijs-
ten per straat]; J-P. Wortelboer: 

Genealogieën Drost en Bojing/Beuvings/Beuijkens [18e eeuw, 
uit Papenburg (D), stad Groningen, Hoogezand en Sappemeer; 
beschreven worden 4 gen., met schema samenhang]; G. 
Schansker, R. Paping: Het lange dubbelleven van de redger en 
oorlogscommissaris Tonnis Gerrits (1522-1605) [levens-
schets]; P.J.C. Elema: De Groninger stadssmid Lammert 
 Elfringh [uit Schale, 17e eeuw; schandaal en losbandig leven, 
zakelijke afwikkelingen; tevens is een naam- en tijdgenoot 
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 uitgewerkt (geen verwantschap)]; A. Veldhuis: Echt onecht – 
De Groninger familie Free/Peesen [4 gen., 1766-1945; met 
schema van echte en onechte relaties; Paalhaar]; P.J.C. Elema: 
Suikerbakker (Groningen) [7 gen., ca. 1620-1889; kleine fami-
lie, geëmigreerd naar USA]; J-P. Wortelboer: Een bijzondere 
erfstelling [uit een testament blijkt dat Petronella Cornelia 
Bolsma identiek is met Petronelle Kornelia (Pietje) Kuipers!]. 
Met Register.

Hangkouserieën [Hillegom], jg. 28, 2020 nr. 82. M. Bultink: 
Koninklijke Gebroeders van Zanten [bloembollenbedrijf]; A. 
Maas: Het tuindershuis in het Van Nispenpark (slot); P. Maat: 
Hillegomse bloembollenveldem van vroeger (2) [verv. 
Beschrijving]; G.J. Telkamp: Vroege vriendschap, late liefde (2) 
[meester Braakhekke, zuster Telkamp; Kijne].

Heemkunde Hattem, 2020 nr. 163. A. Oosterbroek: Vechten 
met de baron. Geschillen tussen Lambert Oosterbroek en en 
Evert Willem van Heeckeren (slot); J. van Dalfsen, D. Jonker: 
Nagelhout: een begrip in Hattem [bedrijfs- en familiegeschie-
denis houtzagerij]; R.A.M. Van der Molen: Speurtocht naar het 
verleden van mijn grootouders Toon Bloemendal en Toos 
Laarman (slot); T. Koopman: 200 jaar maatschappelijke veran-
deringen, zoals mijn familie die ervaren moet hebben (5) 
[verv.]; P. Postma: De SPAR-supermarkt in de Kerkstraat 
[bedrijfshistorie]; M. van der Leeuw: Historisch kadaster van 
het schependom van Hattem (29) [Schernenk, Beekman, van 
Collen, van Motsfeld, van Doornum, Meulenbelt].
 Idem, 2020 nr. 164. M. Sypkens Smit: Veranderend aan-
zicht van het landschap van Hattem (1); G.J. Liefers: Rondom 
het leven van Tobias Hendrik Jaspers (1851-1934) [levens-
schets; Doornwaard, Soet, architect J.D.C. Koch]; G. Kouwen-
hoven: De Klok zeepfabriek in Hattem 1902-1904 [familie-
geschiedenis, ontstaan bedrijf; van Apeldoorn]; M. van der 
Leeuw: Historisch kadaster van het schependom van Hattem 
(30) [van Wilsum, Smit, van Motsfeld, van Oene/Uene, van 
Haersolte van Yrst, Tulleken, Brants, van Meekeren, Wilde-
man, Mulder, van ‘t Spijker]; T. van der Ziel: Atlas van de IJssel: 
een actueel verhaal in oude kaarten.

Heemtijdinghen [Woerden e.o.], jg. 56, 2020-2. N. van der Lee: 
Inwoners van Montfoort verlenen hulp bij opvang evacués (1): 
1940 [historie]; J. van Es: De bevrijding [herinneringen]; E. Gol: 
Het oude stadhuis van Woerden na (1887 (2) [verv. Historie];.

Heerlijck Ni-js [Wehl], 2020 nr. 68. G. van de Graaf: Herinne-
ringen aan een rijk ambtelijk leven... [hoofd gemeentewerken]; 
Huwelijk Gerrit Seesink en Hermien Harmsen op 10 juli 1936 
[foto’s en namen]; H. Moorman: Herinneringenaan oorlog en 
bevrijding 1940-1945; A. Koster: Wehl anno 1775 door Jan 
Brandes [kunstschilder]; I. Rensen: Uuitgaan in Wehl [herinne-
ringen]; Harold Jamieson gesneuveld bij de Wehlse Beek.

Hilversums Historisch Tijdschrift, jg. 40, 2020-2. S. van der 
Weele: De Hilversumse verdedigingswerken tijdens de Twee-
de Wereldoorlog [onderzoek fysieke sporen]; I. de Ronde: 
Aquarellen van Maarten Betlem [afbeeldingen]; N. Bosscher: 
‘Een echte Hilversumse villa’ [poppenhuis van P.C. Hooftweg 3; 
Pol].

De Historie [‘s-Graveland], jg. 37, 2020-2. C. de Jongh: De 
geschiedenis van onze familie die klinkt als een klok [7 gen. 
de  Jong(h)(e), ca. 1600-1814, vereeuwigd op kerkklokken, de 
 Grote Klokkenroof 1942; van Reede, Oem van Wijngaerden, 
Dop]; G. Luijer-van Rijn: Herinneringen aan de oorlog [Koelink]; 
J. Wertheim: Kunst in vrijheid.
 Idem, 2020-3. G.H. Keunen: De molen van Gabriël [P.J.C. 
(1828-1903), molenschilder; identificatie molens]; M. Goudri-
aan, V. van Zanden: Zoektocht aan het Hollands End [verdwe-
nen boerenhofsteden in Ankeveen; Ingel, Blaaupot, van 
 Lennep, Walé]; J. Dekker: Onderzoek in ‘s-Graveland [prof. dr. 
Hugo de Vries (1848-1935)]; W. Fecken: Een schuttersgilde te 
‘s-Gravendeel [17e eeuw; van Waveren, Witsen, Colijn]; G. van 
Rijn-Luijer: Van huizen gesproken [Grotendorst, Bijdemas-
schen, Reijmerink].

Historische Kring Eemnes, jg. 42, 2020-2. H. van Hees: Salon 
Dekkers Eemnes gesloten [einde kappersdynastie]; R. van 

der  Schaaf: Wim Westerhuis 
als  Eem nesser dorpsfotograaf; 
Jubi le rende verenigingen [Volks-
tuindersver. De Eemakker, Comi-
té Volkskerstzang Eemnes]; 
75  jaar vrijheid [dropping 1945]; 
Eemnesser onderduiker Fred 
Witsenhuijsen in Australië over-
leden; De Tweede Wereldoorlog 
op de boerderij van Stoutenburg 
[van Wijland, Stoutenburg, Balk]; 
M. Majoor: Kwartierstaat van 
Gerrit Hilhorst, alias Gart Riest 

[(1875-1968), Otten, Stalenhoef, de Boer, van den Bremert]; 
H. van Hees: Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen (5) 
[verv.; Roeten, Brus, van Hees, van ‘t Klooster]; H. van Hees: De 
maatboekjes van kleermaker Hendrik van Hees [met lijsten 
van klanten en maten].
 Idem, 2020-3. J. Schouten: Feestgedicht voor Zr. Emidia 
(Nel Brouwer) [(1904-1993), voor haar zilveren kloosterfeest; 
levensschets; Hilhorst]; 75 jaar vrijheid [herinneringen]; H. van 
Hees, M. Majoor: Kleermakers in Eemnes door de eeuwen 
heen (6) [18e-19e eeuw; Klarenbeek, Schut, Janse, van der 
Puijl]; M. Majoor:   Aanvullingen en/of correcties op de kwar-
tierstaat van Gerrit Hilhorst; H. van der Voort: Verdwenen 
Eemnessers teruggevonden in Amerika [Schoonoord, Krie-
ger]; H. van der Voort: Een duit in een zakje [Zeeuwse munt ca. 
1760].
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Historische Kring Loosdrecht, jg. 46, 2020 nr. 208. A. Doets: 
Een kleine jongen beleeft de oorlog [herinneringen]; L. Atema: 
De oude school in de oorlogstijd; C. Lam: Weer vrij!; F. Brand: 
Een naaidoos en de kracht van social media [van Norden, 
Heijnen, Lamme]; HKL bezoekt familie Daan Heineke [inter-
view; Veldhuizen, Mur].

Holland, jg. 52, 2020-2. Themanummer Langs Hollandse stra-
ten. T. de Ridder: De oudst bewoonde straat van Holland? 
[Hoogstraat Vlaardingen]; A. Arnout: Knooppunt van emoties. 
De beleving van de Kalverstraat tijdens de late 19e en de 
vroege 20e eeuw; P. van de Laar: De Coolsingel: van singel tot 
city-lounge.
 Idem, 2020-3. Themanummer Bezettingen in perspectief. 
M. van den Berg: De jacht op gemengd gehuwde Joden in 
 Rotterdam, 1940-1945; B. Verheijen: De betekenis van het ver-
zet in de Napoleontische tijd; C. Lenarduzzi: ‘Daar de tiranij en 
ketterij regere, de vreijheijt swichte doet’. De 17de-eeuwse 
katholieke blik op gereformeerd Amsterdam.

Jaarboek Ootmarsum, jg. 37, 2020. G. Schokker: De stads-
omroepers van Ootmarsum [4 gen. Bodde, 1821-heden]; 
S.  Scholten: De eerste steenbakkerij in Ootmarsum [ont-
staansgeschiedenis vanaf 1661; Ticheler, Hankamp, Noord-
huis]; G. Klaas: Gustaaf Klaas, dorpsonderwijzer in de stad 
[(1920-1990), levensschets; Kouijzer]; H. Koopman: Ik vertrek 
[tweede helft 18e eeuw grote ellende in Twente; Gerrit Jan 
Coopman vertrekt ca. 1780]; J. Temmink-de Leeuw, H. Oude 
Elberink: Het leven van de ‘Springendalbaby’ [levensschets 
kind van Russische vluchtelinge in oorlogstijd; van der Eer-
den]; P. Baanstra: ‘n Pröätke met Bennie Steggink [interview]; 
A. Meijberg: Een jonge emigrant in Afrika [ervaringen auteur]; 
F. Broekhuis: Henk Oude Luttikhuis in Nederlands Nieuw 
 Guinea [1962; herinneringen]; G. Hassink: 650 jaar Neuenhaus; 
H. Eweg: De verdwenen Formmeule in Oud-Ootmarsum [his-
torie].

De Kleine Meijerij, jg. 71, 2020-2. F. Goris: Het raadsel bij 
‘Den  edelen hantboog van Moergestel’ [reeks raadsels, her-

komst en verklaring, functie in 
het dagelijks leven]; P. Robben: 
Driemaal rooms Brabant op één 
dag. Kruisen en kapel in Berkel, 
Enschot en Heukelom [overzicht 
en historie]; A. van Dorp: Gedenk-
beeld Zwarte Zuster in Esch 
geplaatst; M. Vermeer: Vertrou-
wen en autoriteit: het zestien-
de-eeuwse Oisterwijkse rechter-
lijk apparaat in actie [historisch 
overzicht; ontstaan en rol sche-

penbanken, de evictieprocedure (rechtshandeling om geld in 
te vorderen), vonnisboeken; verschillende voorbeelden om de 
werking te verduidelijken; Appels, Heyman, Beecken, van de 
Wiel, Poeynenborch, Vermeer]; M. van den Oever: De reuzen-

levensboom (Thuja plicata) bij het hotel De Leijhof [ca. 1853]; 
J. van der Loo: Een stamboom via de vrouwelijke lijn (1) [start 
ca. 1661; Emmen, Verhoeven, de Jongh, van Iersel, Heessels]; 
A. van Dorp: Een verhaal bij het melkdiploma van J.A. Vugs uit 
Enschot.

De Kostersteen [Bennekom], 2020 nr. 153. A. Nooij: De 
Heelsumseweg in Bennekom (1): buitenplaatsen [Witte, Fol-
mer, Dros, Quarles van Ufford, Insinger, van Daalen, Koker]; 
K.  Heitink: De drie graven van Erica [Dros, Insinger, Brants]; 
J.  Zeelenberg: Het Ericapark [historie van buitenplaats tot 
woonwijk; prof. J.T.P. Bijhouwer]; W. Hol: Historisch rondje Bart 
van Elstplantsoen [historie vanaf 17e eeuw; bewoners; Post, 
Kleinenberg, van Eck, van Daalen, te Water, Folmer].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 54, 2020-2. R. van den Heijkant: 
Houtense familienamen [statistische overzichten vanaf 
1700-heden, 26-28 namen; Goes, van Rooijen, Vernooij, van 
Oostrom]; K. Floor: De mini-gemenete Rhijnauwen in 1840 
[grenzen gemeente, kadaster, grondeigenaren; in 1857 bij 
 Bunnik gevoegd]; K. Floor: Kuyperkaartjes van het Kromme 
Rijngebied [Jacob Kuyper (1821-1908), belastingambtenaar, 
cartograaf, tekenaar-redacteur van de Gemeente-atlas van 
Neder land].

Krommenieër Kroniek, 2020 nr. 98. G. Kuiper: Mijn jeugd 
in  Krommenie: winter 1944/45 en bevrijding; A. Rijks: Decla-
maties: Bep Neuteboom-Hartong (1915-1979) [declamaties bij 
dodenherdenkingen en voor vele verenigingen]; R. Hoek-
stra-Bus: Onderduikers op Krommeniedijk in de hongerwinter 
[Bus, Kalf, Schagen].
 Idem, 2020 nr. 99. A. Jorna-Kabel: Astronomen van Krom-
menie, wetenschap op hoog niveau in een klein dorp [historie 
en activiteiten; Jan Cabel (1696-1758) en de gebroeders Gerrit 
en Adriaan Spinder (1700-1758)]; G. Kuijper: Mijn jeugd in 
Krommenie, bevrijding en wederopbouw [herinneringen]; 
J.  van der Weide: Het hervormde kerje van krommeniedijk, 
een stukje aanvullende geschiedenis.

De Kroniek [Graft-De Rijp, Schermer], jg. 37, 2020-2. C. Neij-
Bruin: De Vriendschap, de schilderswerkplaats annex herberg 

in Driehuizen [19e-20e eeuw; 
Grootes, Hafkenscheid, Hoog-
land, Slooten]; D. Grasboer: Ety-
mologische ‘Rijper’ dikdoenerij? 
Het latijnse Ripa? [naamsverkla-
ring]; E. Berkhout: Gesloopt in De 
Rijp [De Eendracht; van der 
Vliet]; D. Beets: Een brug, en de 
gevolgen daarvan; L. den Engel-
se: NV De Graanhandel voorheen 
C. Glazekas & Zoon [Hoedema-
ker, de Wit]; J. Pilkes: Jo Bommer 
in het verzet 1940-1945.
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Kroniek van Oudkerk, jg. 15, 2020.  Bevrijdingsdag 5 mei 1945 
[oorlogsherinneringen]; De school en het onderwijs (5):  
1869-1883 [verv.]; D. Veel: De historische vaarten van Oudorp; 
P.M. van Veen: De omval in de oorlogsjaren [Commandeur]; A. 
Nuyens: De twee historische harten van Oudorp; J.J. Vethaak: 
Herinneringen aan de bezettingstijd; J. Kaldenbach: ‘t Roode 
Hert [historie molen; Graafman]; J. Smit: Idylle aan de Wester-
straat 19 [gerestaureerde woning uit 1630; Kuit, van der Veer, 
Potma]; J. Duinmeijer: Vijftig jaar in Strijkmolen B.

Kroniek [Rotterdam], 2020 nr. 25. Themanummer bevrijding + 
Boekenweekspecial.
 Idem, 2020 nr. 26. Verhalenhuis Belvédère; D. van der 
Meulen: Rotterdam was voor Multatuli een veilige haven; 
R.  van Gelder: De kapitein en de Surinaamse [Krafft en Jetje; 
2 brieven nooit aangekomen want gekaapt door Engels schip]; 
A. van der Schoor: De dorpen van Rotterdam: Hillegersberg.

Lek en Huibert Kroniek, jg. 22, 2020-3. Special: Postnummer 
[over de eeuwenlange relatie tussen Tante Pos en Lexmond; 
Mecima, Boeff, Koch, Hartman, Ringelesteijn].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 48, 2020-2. G. Ven-
ner: Genealogie van de Roermondse familie Van der Goor 

[9  gen., 1668-2000, met schema 
takken; Hoerfmans, Sax, Cemers, 
van Hasselt, Lappen, Rossem, 
Weenen]; F. Savelkouls: Wat is 
het leuke van familiegeschiede-
nis en genealogie?; J.S.M. Naus, 
J.H.Hanssen: Zevende zonen en 
één dochter in Baarlo [verslag 
onderzoek naar het voorkomen 
van de voornaam Ludovicus; lijst 
van 14 personen 1678-1805 
 uit gewerkt; Wouters, van Hees, 
Engels, Dorssers, Bousen, Bei-

ren]; R. de la Haye: Sterven van verdriet [de la Haije dit Jollet, 
Renson dit Croisette, Mattho, van Brienen]; A.J. Stasse: Maas-
schippers te Dalhem, provincie Luik, 1656-1704 [14 dopen, 3 
huwelijken].

Mars et Historia, jg. 54, 2020-2. B. Hageman: Een muzisch 
militair: kolonel Carl Vogel (1805-1893) [uit Halbau, thans in 
Polen; via Harderwijk naar Indië 1817, beschrijving militaire 
loopbaan; liefhebber van muziek en toneel; de Mol, Anthing]; 
E. van der Pool: ‘Om Vrede Wille’. De houding van de schutterij 
tijdens de religieuze onrust van 1566 [Historische schets; 
voorbeelden: Delft, Leiden]; P.C. Boer: Britse operaties op 
Java, de terugkeer van het KNIL en de komst van de KL, okt. 
1945-juni1946 [historie].

Mededelingen [HK West-Betuwe], jg. 48, 2020-2. I. Sahuleka: 
Spijk op het ‘randje’ (2 en slot) [verv., historie]; K. van Drunen: 
Clara Asscher-Pinkhof (1896-1984) [onderwijzeres (o.a. in 

Deil) en schrijfster]; J. Witjes: 2000 jaar weer in de West- 
Betuwe [overstromingen, dijken en terpen, misoogsten, 
kometen etc.]; K. van Drunen: Heel Gellicum vrolijk! [feest voor 
koning-stadhouder Willem III 1691; overzicht invoering Grego-
riaanse kalender in delen van de Republiek tussen 1582-1701]; 
P. van Mook: De graanmaalderij van Story te Rhenoy [familie- 
en bedrijfshistorie, 1872-heden; van Gruythuijsen, van Mook, 
Lukassen, Versteegh].

Met Gansen Trou [MGT, Onsenoort], jg. 70, 2020-5. A. Ver-
boord: Het verhaal van Len van Roon (1) [bevrijdingsverhaal]; 
De Pijper en zijn ‘Fluitenbos’ [legermuzikant].
 Idem, 2020-6. A. Verboord: Het verhaal van Len van Roon 
(2) [verv.; beschrijving krijgshandelingen]; L. Verstijnen-Mus-
kens: Zomer 1945: Elshoutse en Drunense Boeren brengen 
paarden terug! [gevorderd door de Duitsers 1944, terug in juli 
1945; beschrijving actie].
 Idem, 2020-7. B. Meijs: De kroniek van het Gertrudis-
gesticht te Nieuwkuijk. 60 jaar geschiedenis van het klooster 
(1907-1967) (1); A. van der Lee: De ellende van het dorp Nieuw-
kuijk in de tweede helft van de 18e eeuw (1) [historie]; 
B. Beaard: Drunen, De Hanze (1907-1916) en de Gemeentelijke 
Vakschool voor Schoenmakers (1934-1963) [historie; van den 
Elsen, Nouwens, van Beurden, van Aken, van Munnik, de Hart].

Nijmeegs Katern, jg. 34, 2020-3. Molly Lamb (Bobak) en haar 
oorlogskunst [(1920-2014), Canadese kunstenares; kantine in 
Mariënbosch/Nijmegen]; R. Klein: Cholera in Nijmegen [histo-
risch onderzoek 1832/33]; P. Altena: Beroerte en braakloop. 
Nijmeegse dagen van Walter Scott (1832); E. Bánki: Gezond-
heid en hygiëne aan het einde van de negentiende eeuw 
[wees inrichting Neerbosch]; L. van Midden: De Duitse ver-
sperring op de Waalbrug.

‘t Olde Guet [Vredewold], 2020 nr. 32. K. Posthumus, T. Plas: 
Herinneringen aan de bevrijding; K. Vos: De Wilp en de familie 

Nennstiehl [familie afkomstig 
uit Philippsthal bij Kassel (D) ca. 
1610; 7e gen. Geert Willem N. 
(1848-1931) hoofdonderwijzer in 
De Wilp]; G.W. Braam: De laatste 
warme bakker in Marum [Hof-
stee, sinds 1930]; B. Meines, G. 
Hijmersma: Een vakwerkwoning 
in het Westerkwartier [historie; 
van der Velde]; E. Taayke: Het 
Westerkwartier vanaf de late 
pre historie tot in de vroege 
 Middeleeuwen.

‘t Onderschoer [Denekamp], jg. 42, 2020-3. B. Brookhuis: De 
zussen Weernink terug in de tijd van meneer Laan [heinnerin-
gen]; D. Wargers: De Spaanse griep sloeg ook toe in de 
gemeente Denekamp; H. Smienk: De lotgevallen van Jongkind 
na vertrek uit Lattrop [*1819, kunstschilder, zoon van een 
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belastinginspecteur, naar Vlaardingen en Maassluis, later 
Parijs; 1819-1846; Besier, Pleijsier, Schelfhout, Isabey]; F. 
Broekhuis: Henk Oude Luttikhuis in Nederlands Nieuw- 
Guinea [*1941; historie; uitgezonden in 1961/62]; W. Hemme: 
Het mysterie van de familie Hemme [auteur verwant aan zijn 
vrouw; 5 gen. 1827-heden; Wolkorte, Kienhuis]; J. Rerink: Vluch-
teling in 1944 tijdelijk opgevangen bij Huisken in Lattrop 
[Lucien de Rudder, *1925 in België, op de vlucht voor Duit-
sers]; B. Brookhuis: Hendrik Weltevreden vindt zijn laatste 
rustplaats in Denekamp [zwerver, vermoedelijk *Almelo? ca. 
1865, ovl. 1935, ware naam onbekend].

Ons Voorgeslacht, jg. 75, 2020 nr. 730. B. van Dooren: De kwar-
tieren van Johanna Heijbeek (*Dordrecht 1713) [kwn. 1-11 met 

uitlopers tot 172; Swart, Verto-
len, Mon, van den Moer, Boone, 
van Diemen]; J.F. Wendte: Stok-
oude mensen in Den Haag en 
Scheveningen. Neeltje Janse van 
Salm (1651-1755) en haar nage-
slacht Weijdekamp [lijst met 
22  gecontroleerde personen, 9 
nog te controleren, allen uit 
Den  Haag/Scheveningen; 4 gen. 
Weijdekamp, 1685-1795]; T. van 
der Vorm: Het gezin en de voor-
ouders van Vranck Jansz Pols 
(ca. 1561-1643) uit Overschie [vier 

dochters huwen vier zonen van Dirck leendertsz Vogelaer en 
Annetgen Leendertsdr; ouders, groot- en overgrootouders 
van Vranck; Brouck]; L. van der Hoeven: Jan de Cupere, schout 
van Linschoten en zijn familie [aanvulling]; F. van Rooijen, 
R.A. van der Spiegel: Het kohier van het weekgeld 1573 betref-
fende Wassenaar [transcriptie]; W.T. Molema-Smitshoek: Aan-
vullingen op de oudere generaties van het geslacht met de 
takken van der Wael en Hoogvliet uit Hoogvliet [van Engelant, 
Schelhoek]; J. Heemskerk: Lidmaten Sluipwijk 1647-1657 
[transcriptie]; T. van der Vorm: Biertappers en bierstekers te 
Leiderdorp in 1630 [transcriptie akte; van Venetien, Hec, 
 Chardon, Coedijc].
 Idem, 2020 nr. 731. B. van Dooren: Jan Adriaansz en de 
raadsels rond A(a)nen. Nieuwe voorouders van Neeltje de 
Groot [uitvoerig bronnenonderzoek naar 3 gen. voorouders en 
verwanten ca. 1550-1635]; J.F. Wendte: De overlieden van het 
hoender- en vogelkopersgilde te Amsterdam vanaf 1726 tot 
de opheffing der gilden [lijst voordrachten en benoemingen 
per jaar]; L. van der Hoeven: Van Suijdervliet [uitvoering 
 antwoord op een vraag; de Goederen]; Van Bosveld [vraag].
 Idem, 2020 nr. 732. C.R.H. Snijder: Het ‘Haarlemse’ scherp-
rechtersgeslacht Christiaensen (ook wel Nanning(s)) [7 gen., 
1645-1895; Hercules/Harcx, Smits, Kahle, van Anhoudt, van 
Hooft; kwst. Christiaen Nanning (1739-1779), 8 gen. met 
 hiaten, Havestadt, van Anholt, Schnedier, Bröcker(s)]; T. van 
der Vorm: De families van der Urck en Colen uit Naaldwijk [3 
kinderen uit huwelijk Pieter Woericxs x Maritgen Alewijnsdr 

trouwen met 3 kinderen van Vranck N., 16e-17e eeuw; nakome-
lingen nemen de namen van der Urck en Colen aan; mogelijke 
herkomst Vranck N.]; W.T. Molema-Smitshoek: Fragmenten uit 
mijn kwartierstaat in ‘s-Gravendeel (1): de familie Lapper [5 
gen., 1616-1717; ‘t Jong, Vlasblom]; J. Heemskerk: Verponding 
Schiebroek 1629 [transcriptie]; K.A. Reuvers: De oudste gene-
raties van het geslacht Bachusius: een hardnekkig kwartier-
staatvirus op internet [Jacomina van der Taij, gehuwd met 
Joh. Bachusius junior, wordt gekoppeld aan haar schoonvader 
Joh. Bachusius senior; 3 gen., 1576-1673; van Holst, van Edin-
gen, Dolendo, van Hennekeler, Cloeting].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 37, 2020-2. J.S.L.A.W.B. Roes: Kwartierstaat Roes-
Reijrink (2) [Wilbrink, Esseling, Lan(g)kamp, Baakman, van 
Rooij, Abbing]; H. Navis: Kwartierstaat van Geertruida Maria 
Koster [(1908-2001); Beekman, ten Brinke, Smits]; J. Monas-
so-Elburg: Mijn voormoeder Aletta Gijskes [(1668-1704)]; 
A.  Garritsen: De dood van schoenmaker Hendrik Storteler – 
Hengelo [is de chirurgijn wel of niet schuldig aan manslag; 
relaas van ruzie, vlucht en vervolging; Rumpius]; W. Groot 
Enzerink: Henricus Beckink, dominee en rokkenjager (slot) 
[verv.]; G. Knake: Genealogie familie Knake (2) [verv., generatie 
6.5-8.3.8].
 Idem, 2020-3. J.S.L.A.W.B. Roes: Kwartierstaat Roes-
Reijrink (3 en slot) [vanaf gen.VII; Campermans/Kemperman, 
Sax alias Dornekamp en Snoijkens, Averkamp, Langekamp/
Lankamp, Brommelinck, Delsinck alias Schoppers, Buss alias 
Boschkapelle en Kapelle, Karnebeck]; A. Garritsen: Heibel bij 
het hek van Olburgen [aan ‘t Veen/Holtslag, Rumpius, Penne-
kamp]; Van der Kuip-Zilvold: De familie de Greef(f), organis-
ten [5 gen., 1703-1934; ten Poll, Mullerinck, Averkamp, 
 Kolthoff]; J.A. Bakker-ten Have: Parenteel van Henrik Arents 
op Pessink [4 gen., 1677-1841; Gronouwe/Tabbertman, Dorter-
kamp, Rondenhof, Wansink]; A. Garritsen: Boerderij Haren-
berg en de galg op de Bronsbergen [historie locatie; Haren-
berg, Meijerink, Brinkman, Wunderink]; G.J. Goorman: Het 
Amsterdamse Archief als genealogische bron voor Oost- 
Nederland: het geval van Maria Rietman of Kruer [Kolle, 
 Kruijer/Krajer, Paalman]; G. Knake: Genealogie familie Knake 
(3 en slot) [gen. 9-11; Halfman, Harmsen, Versteeg, Reussink].

Oud-Dordrecht, jg. 38, 2020-1. L. 
Fijnekam: Onderduikers in de 
Biesbosch [historie, WOII]; K. Sig-
mond: De pest in Dordrecht in de 
15e en 16e eeuw [historie]; M. 
Lefeber-Karres: Margaretha van 
Godewijck (3): wie is mevrouw 
Dalman? [verv.]; C. Hogerzeil: 
Verteld Verleden: ‘De brugwach-
ter was een ambassadeur van 
de  stad’ [interview met Theun 
Struik]; E. van Dooremalen: 
Kunst schilder Roland Larij  
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(1855-1932) en zijn familie (2) [verv.]; K. van der Vaart: Dor-
drecht in 1553. Een opdracht van 475 jaar geleden [taxatie van 
alle panden vanwege het instellen van een belasting over de 
huurwaarde; verslag onderzoek en transcriptie bron]; G. van 
Engelen: Frans Goedhart, oprichter van ‘Het Parool’, dook zes 
weken onder bij een Dordtse vriendin [Waldorp, La Rivière]; 
J.M.A. van Wageningen: De martinisten, van schuilkerk naar 
kapel [historie Lutherse kerk; Kisselius, Verplancken, Mul-
hoff]; E. Werps: Duivelse draakjes in de binnenstad [onder-
zoek herkomst naam Rogsteker].
 Idem, 2020-2. K. Sigmond: De huizen van Aelbert Cuyp 
(1620-1691) [huis- en familiegeschiedenis, diverse huizen, vele 
transporten; Bosman, van de Corput, Weijts, Onderwater, 
Schalcken]; K. van der Knijff: Verteld verleden: Boeren die 
moesten plaatsmaken [20e eeuw; Kadijk, Kruijthof]; H. van 
Heeren: Wanneer werd het Maas-Merwedegebied Hollands? 
(1): De opmars van de graaf van Holland [historie]; J.M.A. van 
Wageningen: Panta rhei, de ontwikkeling tussen de Zandweg 
en de Parallelweg [19e eeuw]; F. Hoyer: Verteld Verleden: 
Opgegroeid in de Kolfstraat [interview met Joop van Strijen]; 
E. Ketelaar: ‘Dankzij de groote vrijgevigheid en vaderland-
schen zin’. De dames Bemolt [19e eeuw, drie gezusters doen 
67 schenkingen aan Oud-Dordrecht; familiegeschiedenis 
5  gen., ca. 1710-1992; van Turnhout, Hofmeijer, Keidel, de 
Zwart, Vaarzon Morel, van Loghum Slaterus]; H. Blok: Nood-
kreet uit Dordrecht in 1811: herstel de export van vlas!; M. 
Lefeber-Karres: Margaretha van Godewijck (4): Leerling van 
Cornelis Bisschop [verv.; dichteres en schilderes]; G. van 
Engelen: De Spanjestrijders van Dordrecht, een dossier (1) 
[database omvat al 650 van de 700 strijders, bevat van ca. 
450 strijders levensschets; Prook, Mols]; E. van Dooremalen: 
Kunstschilder Roland Larij (1855-1932) en zijn familie (3) 
[verv.]; H. Aardoom: Belastingen in vroeger tijd (1) [heffing en 
ontduiking; stapelrecht, tolrecht, voorbeelden; Pelser Brum-
mel, Boer/Bouman].

Oud Rhenen, jg. 39, 2020-1. T. Maas: Gevels zonder vlag. De 
bevrijding in mei 1945 die niet gevoerd kon worden; J. van Mil-
tenburg: NSB-burgemeester roofde eigendommen van Rhe-
nense burgers [W.B. Engelbrecht]; J. Baars: De evacuatie van 
Ouwehands Dierenpark in februari 1945; G. van Lienden: De 
verwoesting van de Cuneratoren op 24 april 1945; J.M. Door-
man: Het bewogen laatste oorlogsjaar van Karel Doorman 
(1924-2010) [van Wijngaarden]; A.J. De Jong: Operatie Faust 
makte hulp vrij voor hongerend West-Nederland.

Oud Scherpenzeel, jg. 32, 2020-2. Hans Andreus in Scherpen-
zeel [(1926-1977), schrijver; x Paulides]; Evacuées in Scherpen-
zeel [Jaspers, Schilthuizen, Visser, Spaans, van der Lee]; 
H.  van Woudenberg: Scherpenzeelse boerderijen en hun 
bewoners: Geitenbeek [van Vosculen, van Schadewijck/
Schaick, van Geijtenbeeck, Coudijs, van Santen]; De bevrij-
ders van Scherpenzeel; Advance; Scherpenzeelse monumen-
ten [huis Klein Scherpenzeel; Haanschoten, Heikamp, van 
Daatselaar].

Oud Wageningen, jg. 28, 2020-2. P. Aben: Gebouwd op de 
groei die niet wilde komen [Verrijzeniskerk]; D. Haagsman: 

‘Dat fameuze orgel van Haags-
man’ [herinneringen aan een 
orgeldraaier]; J. Mars: Sporen 
gevonden van complete bouw-
geschiedenis Grote Kerk [13e 
eeuw]; P. Leenknegt: ‘Windvlaag 
des doods’ treft ook Wageningen 
in het hart [Spaanse griep, 
1917/18]; B. Kernkamp: Het 
 kerskamppad – van de kaart 

geveegd, maar niet uit geheugen [boerderijnaam 1660; Vijgh, 
van Ommeren, Vonck, van Issum]; C. van den Anker: Opgedol-
ven: Klaas van Houten 1904-1997; G. Nijland, M. Maijer: Kaart 
van Witteroos (1570) past nog steeds op de Wageningse Berg.
 Idem, 2020-3. P. Aben: Om de monumentaliteit van een 
 bijzondere arbeidersbuurt [woningstichting versus erfgoed-
clubs]; W. Andriesse: De Indische oriëntatie in het Wageningse 
landbouwonderwijs; C. van den Anker: Al wandelend oorlog en 
vrijheid overdenken; J. Mars: In gesprek met Anneke Rot 
[interview; muzikant en dirigent]; P. Leenknegt: De vermaledij-
de rafelrand van het Rode Dorp; F. Wiersum: Vreede en de 
Voogt – twee notabelen in de koloniale tabak [familie- en 
 handelsgeschiedenis; botsende herinneringen: in Wageningen 
sociaal, in Indië koloniaal]; B. Kernkamp: Wageningen in het 
Boekenweekgeschenk 2020 [Herckenrath, Huijgens]; C. van 
den Anker: Opgedolven: Bé Hollander 1920-1944.

Oud Woudenberg, 2020-2. P. de Kruif: Winkelwederwaardig-
heden uit de jaren vijftig en zestig [Kolfschoten, van de Pol, 
Hofland, Vlastuin]; O. Beigelsteijn: Tussen Gart en Teus [2 ico-
nen uit tabakswarengilde; van der Horst, Schuurman, Elzenaar, 
Helms].
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