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Van de redactie
Het eerste hoofdartikel is van de hand van Mirjam Neute-
boom-Dieleman en handelt over de wetenswaardigheden 
van de familie Van den Bogaerde na terugkeer uit de Oost. 
Eerdere afleveringen zijn verschenen in 2019 en 2021-5.
Naar aanleiding van een foto heeft Linda Brandjes een 
levensschets van Maria Agatha Mohrmann, een telg uit 
een geslacht van textiel kooplieden, samengesteld. Zij 
laat zien hoe je met enkele bronnen tot een verhaal kan 
komen.
Marnix en Gerard van Gurp starten met de eerste afleve-
ring van ‘Een missing link’, een verslag van hun onderzoek 
naar de verschillende families van Gurp, een omvangrijk 
geslacht.
Op heraldisch gebied dit keer geen Wapenregistraties. In 
plaats daarvan geeft Hans van Heijningen een goed over-
zicht van de verschillende facetten van kerkelijke heral-
diek. Hij behandelt daarbij niet alleen de verschillende 

attributen in het wapen naargelang de status van de 
wapendrager, maar ook de verschillende ontwerpstijlen 
van de makers van het wapen.
Jeroen Boggia neemt ons vervolgens mee op een zoek-
tocht naar Italië. Hij laat zien hoe bronnen uit dit blad 
en  op internet je steeds weer een stapje verder kunnen 
brengen.
Erik van der Starre neemt ons mee in de zoektocht naar 
zijn familienaam die een ongebruikelijke herkomst heeft.
Tot slot weer een aflevering van de rubriek Vanalles van 
Antonia Veldhuis, een aflevering van Gepensioneerde 
 militairen te Putten, ditmaal afkomstig uit het noorden 
van het land, en boekrecensies. De rubriek Tijdschriften 
bevat dit keer het restant van de gedrukte afdelingsbla-
den en familiebladen uit 2020.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Bij de voorplaat  
Boekomslag van Heim’s standaardwerk, Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II (1980). Opvallend is de speelse 
tekenstijl. Die lijkt niet zozeer terug te grijpen op voorbeelden uit de Middeleeuwen, maar op een gezamenlijke basis: ‘Less is more’.

INHOUD

322 Van de redactie
323 Bestuurstafel: Voornemens voor 2022
324 Mirjam Neuteboom-Dieleman: Een Antwerpse familie in Amsterdam (5, slot):  

Susanna Jaspersdochter van den Bogaerde (* Amsterdam 1600) en haar nakomelingen.
336 Linda Brandjes: Een levensschets van Maria Agatha Mohrmann (1836-1907).
340 Marnix en Gerard J. van Gurp: Een missing link. (1) De protestantse familie Van Gurp uit Stad aan ’t Haringvliet
345 Antonia Veldhuis: Vanalles
347 GDP advertentie
348 Hans van Heijningen: Kerkelijke heraldiek: Wat voert de bisschop in zijn schild?
359 Column Probook
360 Jeroen Boggia: Een Italiaanse stamvader, de gipsenbeeldenmaker Antonio Boggia  

(1769 Urio – 1844 Amsterdam)
364 Erik van der Starre: ’s Lands oorlogsschip Sonne als naamgever van het geslacht Sonne
369 Redactie: Gepensioneerde militairen te Putten uit Groningen
371 Boekrecensies
376 Tijdschriften
383 Colofon
384 Advertentie Probook

322

2 322
3 323
4 324

16 336
20 340
25 345
27 347
28 348

359
40 360
44 

364
49 369
51 371
56 376
63 383
64 384



Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 6  –  323 

Voornemens voor 2022
In de vorige editie bent u geïnformeerd over de benoeming van een nieuw hoofdbestuur van-
wege problemen met de verantwoording van de ICT-uitgaven. In de landelijke vergadering van 
20 november zal een definitieve invulling van het hoofdbestuur plaats vinden. Het huidige drie-
manschap, bestaande uit Peter van Boheemen (voorzitter), Casper de Jong (secretaris) en 
Menno de Lange (penningmeester) heeft zich bereid verklaard om door te gaan. Verder heeft 
Ron Weening zich beschikbaar gesteld voor de functie van 2e penningmeester. In de komende 
maanden wordt een verdere aanvulling gezocht.

Op de agenda van de landelijke vergadering staat ook een rapportage van de kascommissie. 
Daarnaast zal verslag worden gedaan door twee werkgroepen die momenteel de stand van 
zaken met betrekking tot de website en de digitalisering van de collecties evalueren.

Verder zal de afgevaardigden worden gevraagd zich uit te spreken over het werkplan voor 
2022. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het doorlichten en waar nodig aanpassen van de 
strategie en de organisatie van onze vereniging. De eerste fase zal bestaan uit een discussie 
over de visie, de missie en de kerntaken van onze vereniging. Het is de bedoeling om hierover 
besluiten te nemen in de voorjaarsvergadering van 2022. De uitwerking daarvan zou dan In de 
najaarsvergadering aan bod kunnen komen.

Het werkplan voorziet ook in het maken van een doorstart op het gebied van ICT. Hiervoor zal 
een nieuw team worden gezocht. Dit team zal worden gevraagd met een projectplan te komen 
dat aansluit bij de discussie over de strategie en de organisatie.

Uiteraard zal ook de begroting voor 2022 moeten worden vastgesteld. Aan de afgevaardigden 
zal worden voorgesteld om in 2022 geen contributieverhoging door te voeren.

Met haar voornemens wil het hoofdbestuur in 2022 komen tot een vernieuwing waardoor onze 
vereniging beter in staat is u te helpen bij het zoeken naar uw familiegeschiedenis. Mocht u 
hieraan willen bijdragen door deelname aan een van de genoemde fora, dan kunt u dit kenbaar 
maken door een bericht naar secretaris@ngv.nl.

Peter van Boheemen
Voorzitter NGV

BESTUURSTAFEL
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Cornelis van den Bogaerde, die rond 1595 vanuit Keulen naar Amsterdam trok, vernoem-
de twee van zijn zonen uit zijn vierde huwelijk naar zijn vroeg overleden broer Jasper. 
Jasper overleed waarschijnlijk kort na 1600 in Amsterdam. Hij was op 27 juli 1597 in 
Amsterdam in ondertrouw gegaan met Janneken Bacler (Backlier) en daarna in Keulen 
met haar getrouwd. Zij lieten in de Nieuwe kerk te Amsterdam twee dochters dopen: 
Constantia1 op 26 mei 1598 en Susanna op 29 augustus 1600. Over hen en hun nakome-
lingen gaat deze vijfde en laatste aflevering van de serie over de Antwerpse Van den 
Bogaerdes die zich eind zestiende eeuw in Amsterdam vestigden.

Een Antwerpse familie in Amsterdam (5):
Susanna Jaspersdochter van 
den Bogaerde (* Amsterdam 1600) en 
haar nakomelingen

Amsterdam. Plattegrond van Blaeu 1649. (Bron Wikipedia)

MIRJAM NEUTEBOOM-DIELEMAN
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Jasper van den Bogaerde
Jasper van den Bogaerde vertrok rond 1587 samen met zijn 
twee broers Cornelis en Carel uit Antwerpen naar Keulen. In 
1587 was hij nog minderjarig en stond hij onder voogdij van zijn 
broer Cornelis.2 Zijn zuster Anna verkocht toen aan haar 
broer Cornelis, als voogd over hun broer Jasper een erfelijke 
rente van ruim 33 carolus gulden, die zij nog bezat op het hof 
van plaisancie Te Boelaer dat in de betreffende akte overi-
gens eenvoudigweg een hoeve genoemd wordt en die hun 
moeder Maria Boot na de dood van hun vader Gillis van den 
Bogaerde had moeten verkopen aan Jan van Santvoort, een 
aangetrouwde neef.3 Jasper van den Bogaerde moet dus 
geboren zijn ná 1562. Dat hij samen met zijn broers een aantal 
jaren in Keulen verbleef blijkt uit slechts één akte, die van 23 
juni 1592 waarin hij te Antwerpen optreedt als gemachtigde 
van Lucas Verhult, de compagnon en zwager van zijn broer 
Cornelis te Keulen.4 Opmerkelijk genoeg komen we Jasper 
niet tegen In de DTB van de nederduits-gereformeerde kerk 
te Keulen, ook niet als getuige. Er is ook nog een vermelding 
dat hij in 1595 in Frankfurt verbleef, maar die heb ik niet kun-
nen verifiëren.5 In 1597 woont hij dan tenslotte in Amsterdam, 
waar hij op 12 juli 1597 in ondertrouw gaat met Janneken 
Anthonisdochter Bacler (Backlier), die in Duisburg geboren 
was en in Keulen woonde. Zij waren achterneef en nicht van 
elkaar, met één generatie verschil (zie schema 1). Janneke was 
een dochter van Anthonis Backlier en Margriet Hagens, die in 
Antwerpen tot de strijdbare protes-
tanten van het eerste uur behoord 
hadden. Anthonis Backlier moet al 
vroeg op de vlucht geslagen zijn. 
Op 21 augustus 1566 werd in zijn 
huis in Breda door een aantal Bre-
dase calvinisten het plan gemaakt 
voor de beeldenstorm van de vol-
gende dag. In zijn huis zou ook een 
opslagplaats van wapens geweest 
zijn.6 Hij en zijn vrouw komen voor 
op een lijst van veroordeelden met 
betrekking tot de troebelen in Ant-
werpen. Die lijst dateert uit de 
periode 1567 -1573. Zij waren ech-
ter voortvluchtig en zijn naar veel 
verschillende plaatsen gevlucht. 
We komen de naam van Anthonis 
Backlier (Bakelier) ook tegen in 
Zeeland. Maar op een bepaald 
moment moeten zij naar Duisburg 
gegaan zijn, waar hun dochter Jan-
neken geboren werd. In 1592 ver-
bleef Margriet Hagens in Keulen, 
waar zij op 1 augustus 1592 getuige 
was bij het tweede huwelijk van 

haar zuster Constantia Hagens. Zij wordt dan de weduwe van 
Anthoine Bakeler en zuster van de bruid genoemd.7 Aange-
zien Janneken Backlier in 1597 in Keulen woonde, waar ook 
haar huwelijk met Jasper van den Bogaerde plaatsvond, 
mogen we aannemen dat haar moeder Margriet Hagens daar 
toen ook nog woonde. Tenslotte vinden we Margriet Hagens 
in Utrecht, waar zij op 18 maart 1625 begraven werd.8 Op 3 
november 1596 trouwde te Keulen Marcus Anthonius Bakeler, 
jonge man van Antwerpen en zoon van Anthonis met Sara 
Allartdochter Six, ook een jonge dochter van Duisburg. 
Helaas zonder vermelding van getuigen. Bij de doop van hun 
zoon Anthonius op 13 maart 1599 was Constantia Hagens, 
oudtante en tevens suikertante getuige.9

Constantia van den Bogaerde
Helaas is van Constantia van den Bogaerde, de oudste doch-
ter van Jasper en Janneken Backlier niet veel bekend. Zij 
ondertrouwde te Amsterdam op 5 juli 1625 met Melchior van 
de Vene(n), die uit Amsterdam afkomstig was en aldaar op de 
Keizersgracht woonde. Constantia woonde toen ook in 
Amsterdam tegenover het Dolhuis. Zij was geboren te 
Amsterdam in 1598, maar er moet een reden geweest zijn 
waarom de ondertrouw op 18 juni 1625 ook te Utrecht aange-
tekend werd. Daarover kunnen we alleen maar speculeren, 
maar we mogen er vanuit gaan dat de twee dochters van Jas-
per van den Bogaerde, Constantia en Susanna al heel vroeg 

Schema 1. Verwantschap tussen Jasper van den Bogaerde en Janneken Backlier
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 Schema 2. Het nageslacht van Jasper van den Bogaerde.
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wees werden. Susanna kwam onder voogdij te staan van haar 
oom, Cornelis van den Bogaerde en kwam waarschijnlijk ook 
bij hem in huis. Maar wat gebeurde er met Constantia? Kwam 
zij misschien in huis bij haar grootmoeder in Utrecht, Margriet 
Hagens ? En was zij, nadat haar grootmoeder te Utrecht op 16 
maart 1625 overleden was, weer teruggegaan naar Amster-
dam? Het zou een plausibele verklaring kunnen zijn voor de 
ondertrouw in Utrecht, want ook het huwelijk vond plaats te 
Utrecht, op 12 juli 1625, nederduits-gereformeerd in de Geer-
tekerk. Op 20 maart 1633 werd hun zoon Balthaser gedoopt in 
de Oude kerk van Amsterdam. Fellete van der Vene, Jasper 
van den Bogaerde, een neef van Constantia, Geraert van Lan-
schot, de zwager van Constantia en Margriete van Lanschot 
waren doopgetuigen. Wie deze Margriet van Lanschot was 
wordt niet duidelijk. Daarna wordt het stil rond Constantia, 
om niet te zeggen heel stil. We vernemen niets meer van haar 
of haar echtgenoot. Hebben ze Amterdam verlaten ? Daar 
lijkt het wel op, maar tot nu toe heb ik hen ook elders niet 
teruggevonden. Wel was zij nog doopgetuige bij de doop van 
Gaspar van Lanschot te Leiden op 30 mei 1636, het derde kind 
van haar zuster Susanna van den Bogaerde, dat in Leiden 
gedoopt werd.

Susanna van den Bogaerde
Van haar weten we veel meer dan van haar zuster. Het begint 
met een bijzonder interessante Amsterdamse notariële akte 
van 28 augustus 1614.10 Op die dag legde een zekere Cornelis 
Splinters, 22 jaar oud voor notaris Peter Ruttens en op ver-
zoek van Cornelis van den Bogaerde een opmerkelijke verkla-
ring af. Cornelis Splinters was niet lang daarvoor ten huize 
van Cornelis van den Bogaerde geweest, waar hij Susanna van 
den Bogaerde, het nichtje van Cornelis trof. Blijkbaar was 
Cornelis zelf niet aanwezig. We mogen hieruit intussen con-
cluderen dat Susanna, die op dat moment ongeveer veertien 
jaar oud was, bij haar oom en voogd Cornelis in huis woonde. 
De veertienjarige Susanna blijkt een ondernemende jonge 
dame te zijn, misschien zelfs wel een beetje recalcitrant. Zij 
vroeg zonder omwegen of Cornelis Splinters bereid was met 
haar veertien dagen later naar Utrecht te gaan omdat zij haar 
nicht Constantia Bacler uit Utrecht op bezoek had gehad die 
haar een brief van haar grootmoeder had gebracht, waarin 
haar grootmoeder haar ontbood te Utrecht. Cornelis Splin-
ters had duidelijk geaarzeld, tenminste dat verklaarde hij 
tegenover de notaris, en had aanvankelijk geweigerd en 
gezegd dat hij niet met haar mee wilde gaan zonder eerst 
haar oom en voogd daarover te spreken, maar uiteindelijk had 
hij toch toegestemd en was met haar meegegaan, zonder dat 
Cornelis van den Bogaerde er van wist. Hier houdt de verkla-
ring op. Waarom Susanna zo nodig zonder medeweten van 
haar oom naar Utrecht naar haar grootmoeder moest, wat er 
eventueel verder gebeurd was en waarom Cornelis vanden 
Bogaerde deze verklaring wilde hebben wordt allemaal niet 
vermeld. Toch is de inhoud van deze akte bijzonder interes-
sant voor ons. Een aantal puzzelstukjes viel hierdoor op zijn 
plaats.

Het werd nu duidelijk dat Susanna van den Bogaerde een 
kleindochter was van Anthonis Backlier en Margriet Hagens. 
Want later bleek dat deze Margriet Hagens inderdaad in 
Utrecht woonde, waar zij in 1625 overleed. Bovendien werd de 
brief bezorgd door Constantia Bacler (Backlier), die duidelijk 
een nicht van Susanna genoemd wordt. En dat klopt. Hierbo-
ven hebben we gezien dat deze Constantia een dochter was 
van Marc Anthonie Backlier en Sara Six en dat Marc Anthonie 
een zoon was van Anthonis Backlier en Margriet Hagens. Con-
stantia Backlier stelde omstreeks 1630 een aantal gegevens 
over haar familie op schrift (zie noot 8). Zij trouwde te 
Utrecht in 1623, maar woonde dus al in 1614 in Utrecht, wel-
licht bij haar grootmoeder Margriet Hagens. Haar ouders 
waren immers beiden in 1607 te Wesel overleden. Zijzelf was 
in 1614 overigens ook nog maar zestien jaar oud. Of de 
escapade naar Utrecht voor Susanna ernstige gevolgen heeft 
gehad weten we niet, maar anderhalf jaar later woonde zij wel 
te Utrecht. Op 8 januari 1616 ondertrouwde zij, nog maar vijf-
tien jaar oud met Adriaan de Roij, meester in de beide rechten 
en gecommitteerde raad ter Admiraliteit in Zeeland. Had 
haar grootmoeder dit huwelijk gearrangeerd? Adriaan de Roij 
stamde uit het aanzienlijke Utrechtse brouwersgeslacht De 
Roij. Zijn ouders waren Hendrik de Roij en Machtelt van Riet, 

1. Hendrik Regius de Roij. Het onderschrift luidt ‘Henricus Regius 
Ultrajectinus, medicus et philosophus et in patria academia medicinae 
professor’, ‘Hendrik Regius (de Roij), van Utrecht, arts en filosoof en aan 
de Academie van zijn vaderstad hoogleraar in de medische wetenschap’.
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die in 1573 trouwden.11 Hij moet een aantal jaren ouder 
geweest zijn dan Susanna en was mogelijk al eerder getrouwd 
geweest. Hij had na 1603 zijn neef Hendrik de Roij, die wees 
geworden was omdat in dat jaar diens beide ouders aan de 
pest overleden waren, onder zijn hoede genomen. Deze Hen-
drik de Roij (1598-1679) was de later onder de naam Hendrik 
Regius de Roij beroemd geworden Utrechtse medicus en 
hoogleraar. Hij studeerde te Franeker, Groningen, Leiden, 
Montpellier en Padua. Aan laatstgenoemde universiteit pro-
moveerde hij tot doctor in de geneeskunde. Daarna werd hij 
stadsarts te Utrecht en in 1639 hoogleraar in de plant- en 
geneeskunde aan de Utrechtse universiteit. Reeds in 1639 
stichtte hij op het bolwerk Sonnenburgh een medicinale krui-
dentuin, de voorloper van de Oude Hortus. In de Oude Hortus 
te Utrecht staat een beeldje van hem uit 1994. In 1649 en 
1662 was hij rector magnificus van de Utrechtse universiteit. 
In 1673 werd hij door de Franse bezetters gegijzeld om de 
Utrechtse overheid tot betaling van een heffing te dwingen. In 
1674 keerde hij ongedeerd terug. Hij overleed te Utrecht op 19 
februari 1679. Hij is vooral bekend geworden als voorvechter 
van de verlichtingsideeën van de Franse filosoof René Des-
cartes, met wie hij lange tijd correspondentie voerde. Daar-
naast verdedigde hij het heliocentrisme van Nicolaas Coper-
nicus en bestreed hij de leer van Aristoteles, waardoor hij in 
conflict kwam met de Utrechtse universiteit en het Utrechtse 
stadsbestuur. Ook Descartes keerde zich van hem af. Het was 
waarschijnlijk niet toevallig dat Hendrik de Roij in 1616 het 
huis van zijn oom Adriaan de Roij verliet om in Franeker te 
gaan studeren. Adriaan de Roij trouwde in dat jaar met Susan-
na van den Bogaerde. Adriaan de Roij en Susanna van den 
Bogaerde vertrokken daarop naar Middelburg, waar zij in 1617 
een zoon kregen, Hugo de Roij. Of hun dochter Constantia ook 
nog in Middelburg geboren werd is niet bekend. In 1620 woon-
de het gezin nog in Middelburg, in 1623 was het terug in 
Utrecht. Op 24 oktober 1623 werd Mr. Adrianus de Roy J.U.D. 
te Utrecht begraven.12 Susanna van den Bogaerde, huisvrouw 
van mr. Adriaan de Roij komt voor in de schepenregisters van 
Antwerpen op 10 februari 1618 op 12 juni 1618 en op 20 februa-
ri 1620. Zij blijkt in of kort vóór 1618 geërfd te hebben van 
Constantia Hagens, die in de akte haar moeye genoemd 
wordt, maar die eigenlijk haar oudtante was.13 Constantia 
Hagens werd door de familie Van den Bogaerde in hoge ere 
gehouden. Zij blijkt een suikertante geweest zijn, van wie men 
hoopte te erven. Constantia had uit haar twee huwelijken 
geen kinderen. Susanna van den Bogaerde verkoopt in 1618 
via een gemachtigde in Antwerpen twee bunder bos in het 
plaatsje Reeth, die zij van haar oudtante geërfd had. Twee jaar 
later, op 20 februari 1620 verklaart zij via dezelfde gemachtig-
de en met procuratie van haar oom Cornelis van den Bogaer-
de te Amsterdam de achterstallige betaling van een aantal 
bedragen, voortvloeiende uit erfrenten op huizen in Antwer-
pen ontvangen te hebben. Cornelis van den Bogaerde trad 
hierbij op als voogd over zijn de kinderen die hij had bij zijn 
overleden echtgenote Anna Backlier en als voogd over de kin-
deren van Marc Anthonie Bacquelier (Backlier).14 Dit betekent 

dat Constantia Hagens alle kleinkinderen van haar zuster 
Margriet Hagens in haar testament had bedacht. Op 12 juni 
1618 verkocht Susanna van den Bogaerde, via haar Antwerpse 
zaakgelastigde, tegen een vaste som geld en een erfelijke 
rente een huis in de Zilversmitsstraat te Antwerpen.15 Dit huis 
heette de Fonteyne en was nog afkomstig uit de nalaten-
schap van Heilwig de Lathouwer, die via vaderskant de over-
grootmoeder en via moederskant de betovergrootmoeder 
van Susanna was (zie schema 1). Susanna trouwde in 1626 
opnieuw. Haar tweede man was Gerard van Lanschot. Hij was 
geboren te Leiden in 1584 en was doctor in de medicijnen, 
maar vooral actief in het stadsbestuur van Leiden. In 1629 
was hij tresorier van Leiden, in 1626 en van 1630 tot 1637 
regent van de Latijnse school te Leiden, tussen 1625 en 1632 
en in 1635/1636 burgemeester van Leiden en tenslotte tussen 
1626 en 1630 raad ter Admiraliteit te Amsterdam. Zij trouw-
den op 24 oktober 1626 in de Geertekerk te Utrecht. De 
ondertrouw op 15 oktober 1626 vinden we tevens in Leiden. In 
1629 woonden ze in Amsterdam. Daar lieten ze in de Nieuwe 
kerk op 25 september hun zoon Philips dopen. Vervolgens 
verhuisde het gezin naar Leiden. Daar werden tussen 1632 en 
1636 nog vier kinderen geboren, onder wie één dochter, 
Johanna, die gedoopt werd in de Pieterskerk op 31 maart 
1634. Het is opmerkelijk dat ook Susanna van den Bogaerde 
en Gerard van Lanschot familie van elkaar waren. Zij waren op 
een dubbele manier achterneef en achternicht van elkaar: hun 
grootvaders waren broers van elkaar en hun grootmoeders 
waren zusters van elkaar (zie schema 3).16 Gerard van Lan-
schot overleed te Leiden op 2 september 1638. Op 31 augus-
tus 1638 had hij te Leiden een testament gemaakt, waarin hij 
zijn vrouw tot voogdes en zijn broer Johan van Lanschot en 
diens zoon Philips tot toeziende voogden over zijn kinderen 
benoemde.17 Susanna komt ook hier naar voren als een sterke 
persoonlijkheid, die haar omgeving haar wil wist op te leggen. 
Dat concludeer ik althans uit het feit dat in de kantlijn van het 
testament vermeld wordt dat het de uiterste wil van de testa-
teur was dat zijn vrouw als enige het bewind over de boedel 
zou hebben en noch door de toeziende medevoogden, noch 
door iemand anders gedwongen zou kunnen worden een staat 
of inventaris of reckeninghe, bewijs ende reliqua te leveren. 
Opmerkelijk is ook dat Susanna’s zoon uit haar eerste huwe-
lijk, Hugo de Roij student inde Rechten, die op dat moment 
ongeveer 21 jaar oud was en dus nog niet meerderjarig, als 
getuige bij het opmaken van het testament aanwezig was en 
mede ondertekende. Nog veel interessanter is het codicil dat 
Susanna zelf drie dagen later, op 3 september 1638 maakt 
voor dezelfde notaris.18 De datum van dit codicil is vreemd: 
een dag eerder, op 2 september 1638 zou haar man overleden 
zijn, maar in het codicil heet Susanna nog steeds huysvr. van 
de hoochgeleerde doctor Geraert Lanschot. Er is blijkbaar 
geknoeid met de datum van het codicil of is het ook op 31 
augustus gemaakt, maar pas een paar dagen later ingeschre-
ven en ondertekend ? Ook Susanna lag op dat moment ziek te 
bed. Het feit dat zij een legaat van 100 rijksdaalders vermaak-
te aan het pesthuis te Leiden geeft misschien een indicatie 
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Schema 3. Verwantschap tussen Susanna van den Bogaerde en Gerard van Lanschot.
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van de aard van haar ziekte en die van haar man. Zij bevestig-
de in haar codicil om te beginnen het testament dat zij op 15 
augustus 1629 te Amsterdam had opgemaakt voor notaris 
Abraham Vliet.19 De enige verandering die zij wilde aanbren-
gen is dat zij in plaats van Sr. Anthoni Baquelier haar zwager 
Johan van Lanschot en mr. Jacobus Mestertins, professor in 
de rechten, tot administrerende voogden over zowel haar 
voor- als haar nakinderen wil benoemen. Vervolgens komt zij 
tot de toewijzing van haar persoonlijke bezittingen en kost-
baarheden. Aan bod komen haar luiermand en haar lijnwaad, 
maar ook het roode scharlaecken, dat haar dochters Con-
stantia en Johanna elk voor een rock mogen gebruiken, behal-
ve in het geval dat de mot in het rocklaecken van Johanna 
dreigde te komen, dan mocht haar zoon Hugo de Roij dat 
overnemen, maar wel tegen een geldelijke vergoeding. Bijzon-
der is de vermelding van de verschillende contrefeytsels die 
de testatrice in haar bezit heeft. Haar zoon Hugo de Roij krijgt 
zowel dat van zijn vader (Adriaan de Roij) als dat van zijn moe-
der. Dochter Constantia krijgt het contrefeytsel van Constan-
tia Haghens, naer de welcke zy ghenoempt is. Een mooie 
bevestiging van mijn vermoeden dat suikertante Constantia 
Haghens in hoge ere werd gehouden, mede door vernoemin-
gen binnen de familie Van den Bogaerde. Haar geschilderde 
portret hing bij Susanna aan de muur! Daarnaast zijn er nog 
twee portretten van haar grootmoeder Margarita Haghens en 
haar overgrootmoeder Geertruyt Boots. Die gaan naar de 
drie jongste kinderen Van Lanschot. Waar zijn ze toch geble-
ven, al die mooie portretten … ?

Alle kinderen krijgen hun pillegiften (doopgeschenken), 
bestaan de uit bijvoorbeeld een grooten silveren overdecten 
cop (Hugo de Roij), een silveren schael, hem tot een pillegift 

gegeven van den officier mr. Willem de Bondt, daer des selfs 
officiers waepen op staet (Philip van Lanschot), een groote 
gedreven silvere schael met eenen vierdubbelen roosenobel 
ende een silveren medalie (Johanna van Lanschot), eenen 
grooten overdecten silvere vergulden cop met een pluymken 
boven op (Caspar van Lanschot). Alle verdere kostbaarheden 
en juwelen moeten verkocht worden ten behoeve van de 
gemeenschappelijke kinderen, behalve dat haar dochter 
 Constantia haar kleine parelketting krijgt, tegen taxatie, haar 
dochter Johanna haar geschakelde gouden kettinkje, zonder 
daar iets voor te moeten betalen, haar zoon Philips van 
 Lanschot haar diamantenring, die haar man haar als trouwring 
gegeven heeft ende [zij] gewoon is te draghen en haar zoon 
Caspar haar saphieringh, die zij ook van haar man gekregen 
heeft. Tenslotte wil Susanna niet dat men na haar dood haere 
beste behangsel van een ledecant, d’welck haer grootmoeder 
ghenaeyt heeft zal verkopen. Ook hier weer even een intiem 
inkijkje in het leven en de belevingswereld van Susanna van 
den Bogaerde. Die grootmoeder was natuurlijk Margriet 
 Haghens, met wie zij klaarblijkelijk een bijzondere band had. 
Haar andere grootmoeder, Maria Boot had zij nooit gekend.
Op 6 mei 1639 woonde Susanna met de vier kinderen uit haar 
tweede huwelijk nog op de Oude Chingel te Leiden 20, maar in 
1640 was zij teruggekeerd naar Utrecht. De twee kinderen 
De Roij uit haar eerste huwelijk worden op de Oude Chingel te 
Leiden niet vermeld, maar op 8 november 1638 machtigt 
 Susanna te Leiden haar zoon Hugo de Roij om van verschillen-
de partijen uit haar naam geld te ontvangen, onder andere van 
zijn oom Abraham Blommert te Utrecht betreffende de boe-
del en nalatenschappen van zijn grootvader Hendrik de Roij 
en zijn oom Hugo de Roij, naar welke laatstgenoemde oom hij 
klaarblijkelijk vernoemd was.21

2. Tegenwoordig beeld van de 
Zuilenstraat in het centrum van 
Utrecht, met veel zeventien-
de-eeuwse huizen. (foto auteur).
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Op 11 november 1646 trouwde Susanna opnieuw, nu met 
Johan Geenszoon Thins, die dijkgraaf was van Nieuwkoop en 
Noorden.22 Johan Thins was in 1646 al 66 jaar oud, de bruid 
was 46 jaar. Het huwelijkscontract werd op 20 september 
1646 opgesteld in het huis van de bruid in de Zuylenstraat te 
Utrecht. Opmerkelijk is de getuige bij dit huwelijkscontract: 
Abraham Bloemaert, de beroemde Utrechtse schilder, die 
met een bibberende hand de akte mede ondertekende. Bij 
nader inzien is de aanwezigheid van Abraham Bloemaert 
goed te verklaren: hij was een aangetrouwde zwager van 
 Susanna. Susanna’s eerste man Adriaan de Roij en Bloem-
aerts tweede vrouw, Gerarda de Roij waren broer en zus.23 
Bovendien was Abraham Bloemaerts eerste vrouw, Judith van 
Schonenburch een zuster geweest van de moeder van Johan 
Thins, Clementia van Schonenburch. Abraham Bloemaert was 
dus tevens een aangetrouwde oom van de bruidegom in 
1646.24 Het is niet denkbeeldig dat bruid en bruidegom elkaar 
via Abraham Bloemaert hadden leren kennen. De indruk 
 ontstaat dat Susanna financieel voordeel zag in dit derde 
huwelijk. Na ruim acht maanden overleed haar derde man: hij 
werd op 22 juli 1647 in de Sint Janskerk te Gouda begraven. 
Susanna werd er niet slechter van: zij kreeg een jaarlijkse 
weduwenuitkering uit de nalatenschap van Thins van 500 
carolus  gulden. Was zij daarvoor katholiek geworden ? Dat 
lijkt onwaarschijnlijk hoewel zij ook vóór haar derde huwelijk 
al in katholieke kringen verkeerde. De ware religieuze gezind-
te van Susanna blijft onduidelijk

Abraham Bloemaert
Deze Utrechtse schilder, die een belangrijke exponent van het 
Noord-Nederlandse maniërisme genoemd wordt, werd gebo-
ren in Gorinchem rond 1565, als zoon van de beeldhouwer en 
architect Cornelis Bloemaert. Hij verhuisde reeds rond 1575 
met zijn ouders naar Utrecht, waar hij – behoudens een paar 
korte onderbrekingen – tot zijn dood op 27 januari 1651 zou 
blijven wonen. Van 1581 tot 1585 verbleef hij in Parijs en Fon-
tainebleau, waar hij teken- en schilderlessen volgde. Van 1591 
tot 1593 in Amsterdam, waar hij in 1592 met de Utrechtse 
Judith Schonenburch trouwde. Deze overleed te Utrecht in 
1599 aan de pest, kinderloos. Bloemaert trouwde vervolgens 
in 1600 met Gerarda de Roij, een dochter van de brouwer Hen-
drik de Roij en zuster van Adriaan de Roij. Zij kregen minstens 
acht – sommigen zeggen zelfs veertien – kinderen. Bloemaert 
was als schilder zeer succesvol. In Utrecht was hij één van de 
oprichters van het Sint-Lucasgilde waarvan hij in 1618 deken 
was. Met zijn collega-kunstenaar Paulus Moreelse, die overi-
gens wel protestant was, richtte hij in 1612 een tekenacade-
mie op. Danzij de succesvolle verkoop van zijn werk kon Bloe-
maert in 1617 voor 3650 gulden een prestigieus huis kopen 
aan het Mariakerkhof te Utrecht. Achter dat huis had hij zijn 
atelier, waar talloze leerlingen van hem het vak leerden. Het 
Mariakerkhof was in die tijd het centrum van de katholieke 
gemeenschap in Utrecht. Tegenwoordig is de situatie er 
ingrijpend veranderd. De Mariakerk bestaat niet meer en het 
huis van Abraham Bloemaert is ook verdwenen. Het stond 

naast de ingang van het tegenwoordige conservatorium, 
tegenover nr. 35 aan de Mariaplaats, aan het begin van de 
Springweg. Bij de nieuwbouw van het appartementencom-
plex in 1996 zijn de fundamenten archeologisch onderzocht 
en heeft men een enorme hoeveelheid in de beerput wegge-
gooide gebruiksvoorwerpen uit de tijd dat Bloemaert en zijn 
gezin daar woonden, gevonden. Van een aantal scherven kon 
men zelfs een kan reconstrueren, die te zien is op een schilde-
rij van Bloem aert uit 1632, genaamd ‘de Boerenvrouw’.25 
Opgemerkt dient te worden dat Bloemaert steeds overtuigd 
rooms- katholiek was en bleef. Die katholieke gezindte lever-
de hem veel opdrachten op uit de Zuidelijke Nederlanden. De 
koningin van Bohemen en Peter Paul Rubens bezochten hem. 
Bekend is dat hij schuilkerken in particuliere huizen in Utrecht 
bezocht en ook zijn eigen huis daarvoor ter beschikking 
 stelde. Hij werd er zelfs voor beboet. Overigens stond vlak bij 
Bloemaerts huis de Gertrudiskapel, oorspronkelijk een mid-
deleeuws woonhuis, dat ook dienst deed als schuilkerk. De 
naam Gertrudis kapel verwijst naar de Utrechtse Geertekerk, 
die de katholieken als parochiekerk in 1634 kwijtraakten. 
Ongeveer een derde van de Utrechtse bevolking bleef katho-
liek. Ook de familie van Johan Thins, met wie Susanna van den 
Bogaerde in 1646 trouwde en van wie haar aangetrouwde 
zwager Abraham Bloemaert een aangetrouwde oom was, was 
streng katholiek.

3. Portret van de schilder Abraham Bloemaert.
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Op 3 juli 1647 maakte Susanna te Moordrecht opnieuw een 
testament. Hierin is te merken dat haar leven zich nu op een 
eenvoudiger niveau afspeelde. Er is geen sprake meer van 
juwelen en familieportretten. Zij verdeelde haar inboedel 
over haar vijf overgebleven kinderen: mr. Hugo de Roij, Con-
stantia de Roij en Philippus, Gasparus en Johanna van Lan-
schot.26 Hugo de Roij kreeg als prelegaat: de tapiten in het 
salet in haers testatrices huijs tot Utrecht met het satine 
geborduirde schoucleet. Zijn vrouw kreeg haer testatrices 
donckere philippe rock en juffrouw Constantia haer lichte 

 philippe rock met de bonte mantel van eene stoff, mitsgaders 
het side gestecke behancksel met sijn toebehoorten [in de 
marge: met het goude turcxe tafelcleet ende de halve luir-
mande met satijn gevoert]. De drie kinderen Van Lantschot 
moesten het nog steeds doen met de pillegiften die zij ooit bij 
hun doop gekregen hadden, die overigens niet meer nader 
gespecificeerd worden. Johanna kreeg nog de overige linnen 
en wollen kledij van haar moeder. Opnieuw wordt de met 
satijn gevoerde luiermand genoemd, die verdeeld werd over 
Constantia en Johanna. Hoe we dat laatste moeten interpre-
teren is niet duidelijk: als ieder de helft van de luiermand 

kreeg zou je denken dat het om de helft van de inhoud van die 
luiermand ging, maar wie kreeg die met satijn gevoerde luier-
mand zelf ? Het pesthuis van Leiden wordt niet meer 
genoemd. Het enige legaat van 200 gulden ging naar de kerk 
van Moordrecht. De jongste zoon van Susanna, Gaspar van 
Lanschot eindigde droevig. Hij was op achttienjarige leeftijd 
naar Oost-Indië vertrokken. Op 16 augustus 1661 verbleef hij 
samen met onder andere Jan van Riebeeck op Kaap de Goede 
Hoop. In augustus 1664 was Gaspar in Batavia, waar hij, 
mogelijk samen met een zekere Albert van Foreest een dood-
slag beging. Aan wie en hoe of wat is niet bekend. Hij werd ter 
dood veroordeeld door de Raad van Justitie, welk vonnis 
goedgekeurd werd door de Gouverneur-Generaal van des-
tijds, Joan Maetsuycker. Hierop verschenen de volgende dag 
de weduwe en kinderen van mr. Hugo de Roij en smeekten om 
gratie voor haer man zaliger halve broeder. Het mocht niet 
baten. Het verzoek werd afgewezen en Gasper van Lanschot 
werd ter dood gebracht op 16 augustus 1664, 28 jaar oud.27 
Heeft Susanna Van den Bogaerde dit drama nog meegekre-
gen ? Zij leefde nog op 9 mei 1657. Op 30 juni 1655 gaf zij te 
Utrecht een procuratie af om een vordering die zij had op een 
boedel te Amsterdam, te innen.28 Op 9 mei 1657 ondertekent 
zij nog een schuldbekentenis ten behoeve van haar oudste 
dochter Constantia de Roij, voor een totaal bedrag van 2600 
carolus gulden. Haar overlijden of begrafenis heb ik niet 
gevonden.

De kinderen van Susanna van den Bogaerde
Uit haar eerste en tweede huwelijk had Susanna van den 
Bogaerde in totaal zes kinderen, van wie één zoon uit haar 
tweede huwelijk jong overleed. Haar oudste dochter was Con-
stantia de Roij, die niet getrouwd was en waarschijnlijk in 
Utrecht bij haar moeder woonde tot de laatste rond 1657 of 
later overleed. Susanna van den Bogaerde had altijd geldge-
brek. Het lijkt er daarom ook sterk op dat zij uit financiële 
overwegingen een derde huwelijk aanging met de veel oudere 
Johan Thins, die binnen een jaar na het huwelijk kwam te over-
lijden. Bij de huwelijkse voorwaarden van 20 september 1646 
had zij bedongen dat zij als zijn weduwe een douairie van 500 
carolus gulden jaarlijks zou krijgen, te betalen door de erfge-
namen van Thins. Maar Susanna had schulden, onder meer 
aan haar dochter Constantia de Roij, die nooit haar vaderlijk 
erfdeel had gekregen, waarop zij recht had krachtens de akte 
van uitkoop uit 1626, na haar vaders overlijden. Daarnaast 
was er nog een schuld van 250 carolus gulden, die Susanna’s 
tweede man Van Lanschot ten behoeve van Constantia ont-
vangen had van een nicht Van Oostrum29. Vervolgens een 
bedrag van 500 carolus gulden, die Susanna van Abraham 

4. Schilderij De Boerenvrouw uit 1632, door Abraham Bloemaert, waarop 
de kruik te zien is die in 1996 uit de scherven die in de beerput in de tuin 
achter het huis van Bloemaert aan de Mariaplaats in Utrecht gevonden 
werden, gereconstrueerd kon worden.

5. Handtekening van Susanna vanden Bogaert onder de Utrechtse 
notariële acte van 9 mei 1657.
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Bloemaert had gekregen ten behoeve van Constantia. De 
reden daarvan wordt niet vermeld. En nog eens 1350 gulden 
ter zake van een rentebrief op naam van Constantia, waarvan 
Susanna de profijten te eigen bate had aangewend. In totaal 
ging het om een bedrag van 2600 carolus gulden. Op 9 mei 
1657 verklaart Susanna voor een Utrechtse notaris daarom 
het haar jaarlijks toekomende bedrag van 500 carolus gulden 

van haar douairie van Johan Thins zaliger aan haar dochter 
Constantia over te dragen, voor de vijf komende jaren 1659 
tot en met 1663 en daarnaast nog een verder niet gespecifi-
ceerd bedrag dat haar toekwam uit een compromis dat zij 
gesloten had met de erfgenamen van Johan Thins.30 Daar 
bleef het echter niet bij, want Susanna bleek nog meer schul-
den te hebben. Op dezelfde dag, 9 mei 1657 cedeerde Con-

6. Titelblad van het door 
Hugo de Roij geschreven 
tractaat De eo quod justum 
est et circa id Philosophiae, 
theologiae et jurisprudentiae 
syncretismo, in drie boeken, 
Utrecht 1645.
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stantia voor dezelfde Utrechtse notaris uit de net ontvangen 
cessie van vijf jaar ieder jaar 500 gulden, de te ontvangen 500 
gulden over het jaar 1559 aan Peter Blanckert, president- 
schepen te Rotterdam. Hij was de schoonvader van Susanna’s 
zoon uit haar eerste huwelijk, Hugo de Roij. Deze Blanckert 
had aan Susanna 500 carolus gulden geleend. De te ontvan-
gen 500 gulden over het jaar 1660 cedeerde Constantia ver-
volgens aan haar broer Hugo de Roij, die voor zijn moeder 
borg was geweest, voor twee verschillende leningen, één ten 
bedrage van 316 gulden en één van 16 gulden en 10 stuivers. 
Susanna zal deze leningen niet hebben kunnen terugbetalen 
en Hugo zal er als borg voor opgedraaid zijn. Al eerder had 
Susanna de jaarlijkse douairie-bedragen van 500 gulden aan-
gewend ter aflossing van haar schulden: op 4 november 1654 
cedeerde zij vier jaar douairie aan Jan Pieterszoon Blanckert, 
zoon van bovengenoemde Pieter Blanckert en zwager van 
haar zoon Hugo. Op dezelfde dag blijkt dat Hugo aan zijn zwa-
ger 1750 gulden schuldig was en dat die vier jaren douairie 
door Susanna alleen pro forma aan Jan Pieterszoon Blanckert 
waren gecedeerd, maar dat de bedragen in werkelijkheid hem, 
Hugo de Roij toekwamen. Waarschijnlijk kwam hem het 
bedrag van 2000 gulden toe krachtens zijn vaderlijk erfdeel 
en wellicht mede als huwelijksgift van zijn moeder, die hem 
wel beloofd was, maar die Susanna niet werkelijk kon uitke-
ren. Op 6 maart 1657 voldeed Hugo de Roij als borg voor zijn 
moeder ook nog eens aan veertien (!) schuldeisers, die hem 
een een akte van vrijwillige condemnatie voorlegden.31 Hugo 
de Roij was in 1646 en ook nog in 1654-1655 advocaat bij het 
Hof van Utrecht. Later werd hij advocaat bij het Hof van Hol-
land en rond 1653 ging hij in Rotterdam wonen, waar zijn 
vrouw vandaan kwam. Hugo de Roij en Maria Blanckert onder-
trouwden/trouwden te Rotterdam/Hillegersberg op 7 juni/ 
8 juli 1646. Zij was een dochter van de brouwer Pieter Blanc-
kert (Blanckers), die te Rotterdam president-schepen was 
geweest en van Isabella van den Bergh. Hugo de Roij en Maria 
Blanckers lieten te Utrecht drie kinderen dopen en later te 
Rotterdam nog eens vijf kinderen. Van één dochter, Isabella 
de Roij is er geen doop gevonden. Ook Hugo de Roij had regel-
matig schulden, met name bij zijn schoonvader: op 30 maart 
1658 bekende hij hem 3726 gulden schuldig te zijn, waarvoor 
hij tot zekerheid stelde zijn huis, dat verhuurd was, genaamd 
de Brasem in de Kipstraat te Rotterdam.32 Hij zelf woonde 
met zijn gezin in een huis dat eigendom was van Pieter 
 Blanckert, aan de westzijde van de Schiedamsedijk bij de 
Sleutelsteeg.33 In 1663 vertrok Hugo de Roij als fiscael met 
vrouw en kinderen naar Oost-Indië. Zij verzoeken Pieter Blan-
ckert op 20 april van dat jaar er mee accoord te gaan dat de 
rente en aflossing van het bedrag van 4000 gulden dat zij 
voor hun uitrusting op reis naar Indië geleend hebben van hun 
neef Eeuwout Blanckert, voor zover deze ten tijde van het 
overlijden van Hugo de Roij niet terugbetaald zullen zijn, zul-
len worden voldaan uit de legitieme portie van Maria, na het 
overlijden van haar vader.34 Pieter Blanckert staat borg voor 
het bedrag en Hugo de Roij machtigt Eeuwout Blanckert om 
gedurende zijn afwezigheid ieder jaar 120 carolus gulden te 

ontvangen van de heren bewindhebbers van de Oostindische 
Compagnie.35 In augustus 1664 was het gezin in Indië aange-
komen, maar Hugo de Roij was toen al dood, zoals we hiervoor 
zagen. Het drama met zijn halfbroer Gaspar van Lanschot 
maakte Hugo niet meer mee, maar Maria Blanckert en haar 
kinderen wel. Zij kwamen tevergeefs pleiten bij de Gouver-
neur-Generaal Maetsuycker om het leven van Gaspar te spa-
ren. Hugo de Roy liet ons wel iets na. In 1645 gaf hij zijn 
tractaat uit getiteld De eo quod justum est (zie afb. 6). Hoe 
het Maria verder verging weet ik niet. Haar kinderen waren 
later terug in Nederland. Verschillende van hen kregen een 
legaat van Hendrik Regius de Roij.

Hun jongste zoon, ook Hugo de Roij geheten, die gedoopt 
werd te Rotterdam op 11 juli 1662 was in 1687 terug in Rotter-
dam en nam toen als meerderjarig geworden bepaalde 
 stukken en waardepapieren in ontvangst van zijn procureur 
Abraham Wiltens, notaris te ’s-Gravenhage.36 Adriaen Regen-
morter en Gerrit de Roij waren zijn voogden geweest.37 Bij 
Hugo’s doop in 1662 was zijn tante Constantia de Roij nog 
getuige geweest. Zij bleef tot haar dood in Utrecht wonen. Bij 
haar woonde gedurende enige tijd ook haar halfzuster Johan-
na van Lanschot, die in 1661 te Utrecht overleed. Johanna tes-
teerde te Utrecht op 9 juli 1659 en benoemde haar zuster 
Constantia de Roy tot haar universele erfgename. Johanna 
woonde toen in een bovenkamer in de Korte Nieuwstraat.38 
Over haar nalatenschap ontstond onenigheid. Constantia de 
Roij legt op 25 januari 1668 voor een Utrechtse notaris 
 daarover een verklaring af.39 Johanna van Lanschot was 
 erfgename geweest van haar tante Anna van Lanschot en de 
executeur-testamentair van die Anna, Damis van Slingerlant 
had het stoffelijk overschot van Johanna naar Leiden laten 
 vervoeren en haar daar laten begraven en vervolgens al haar 
nagelaten goederen naar Dordrecht laten brengen. De nala-
tenschap van Johanna was op die manier blijkbaar aan Con-
stantia’s neus voorbij gegaan. De oudste zoon van Susanna’s 
tweede huwelijk, Philips van Lanschot verging het materieel 
iets beter dan zijn (half)broers en (half)zusters. Volgens een 
genealogie in typeschrift die onder meer aanwezig is in het 
Stadsarchief Antwerpen, maar die niet erg betrouwbaar is 
omdat er een aantal duidelijk aanwijsbare fouten in vookomt, 
was hij beroepsmilitair.40 Hij werd namelijk in 1666 aangeduid 
als capiteijn van een compagnie voetknechten. Hij was 
getrouwd met Anna van der Nieuwstadt, die een dochter 
geweest zou zijn van burgemeester Jacob van der Nieuw-
stadt.41 Philips van Lanschot was evenals zijn zuster Johanna 
erfgenaam geweest van hun tante Anna van Lanschot. Dat 
blijk uit een akte van 28 maart 1676. Hij werd begraven in de 
Sint Laurenskerk te Alkmaar op 24 december 1704, 72 jaar 
oud. Hij had zijn (enige ?) zoon Jacob van Lanschot, die als 
 eerste luijtenant op  ‘slants schip van oorloge in 1692 in een 
gevecht met de Fransen in het Kanaal gesneuveld was, over-
leefd.42 Mr. J.A. van Lanschot Hubrecht vermoedde, waar-
schijnlijk terecht, dat deze tak van de familie Van Lanschot 
met hem uitstierf.
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Besluit
In de vijf artikelen getiteld ‘Een Antwerpse familie in Amster-
dam’ traden de uit Antwerpen afkomstige broers Cornelis en 
Jasper van den Bogaerde en hun nakomelingen voor het voet-
licht. Zij vestigden zich rond 1595 in Amsterdam. Opmerkelijk 
waren de vele onderlinge verwantschappen binnen deze uit-
geweken familie. Men bleef nog lange tijd de huwelijkspart-
ners binnen het betrekkelijk kleine kringetje van tamelijk 
nabije familieleden en binnen het netwerk van eveneens uit 
Antwerpen uitgeweken families zoeken en vinden. Over het 

voorgeslacht van Cornelis en Jasper van den Bogaerde te 
Antwerpen is nog heel veel meer bekend. De gegevens gaan 
terug tot eind veertiende eeuw.

Afkortingen
HUA  Het Utrechts Archief
SA    Stadsarchief
SAA  Stadsarchief Antwerpen
SR    Schepenregisters

Noten
1 Zij staat in het doopboek vermeld als ‘Costina’, maar dat is kennelijk een 

verschrijving geweest. Later heet zij steeds ‘Constantia’, een naam die 
afkomstig was van Constantia Hagens, haar oud-tante, naar wie haar zuster 
Susanna haar oudste dochter Constantia de Roij ook vernoemde.

2 SAA SR 390 f. 454 (14.8.1587).
3 SAA SR 390 f, 44 (14-8-1587). Zie over Jan van Santvoort en zijn vrouw 

Constantia Hagens, die rond 1587 ook naar Keulen emigreerden, deel 2 van 
deze serie artikelen.
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LINDA BRANDJES

1. Initialen van de kooplieden 
Johannes Conrad Mohrmann en 
Anna Catharina Agatha ten Brink 
boven de poort van tegenwoordig 
hotel Telsemeijer in Mettingen.

Een levensschets van Maria 
Agatha Mohrmann (1836-1907)
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Een goed bewaard gebleven familiearchief kan veel vertellen 
over onze voorouders. Een foto uit 1856 wakkert de nieuws-
gierigheid aan en motiveert een onderzoeker om het leven 
van deze persoon nog dieper uit te pluizen. Het begon met het 
basisonderzoek in de online beschikbare archieven in Neder-
land en Duitsland. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan 
de streek Westfalen daar waar de tjeutten (of tüötten of tod-
den etc.) hun herkomst hebben.
We hebben uren doorgebracht in het koopmanshuis Mohr-
mann – ten Brink (nu Haus Telsemeyer te Mettingen in Duits-
land) (zie afbeelding 1). Daar hangt onder andere een geschil-
derd portret van voorvader Johannes Conrad Mohrmann 
(1763-1812) en wordt de historie van belangrijke koopmans-
families afgebeeld op kleurrijk beschilderde ruiten. Bij een 
bezoek aan het Stadtmuseum Ibbenbüren, mochten we de 
reiskoffer uit het jaar 1760 van de kooplieden nog even aan-
raken. Ook het Handelshaus Mohrmann (1732-1982) met een 
beeld van een tabak-rokend moortje boven de voordeur 
spreekt tot de verbeelding. Het werd een ware tijdreis.

Zo geldt dit ook voor een reconstructie van het leven van 
Maria Agatha Mohrmann (Maria). Zij stamt af van deze Duit-
se  textielhandelaren, zogenaamde tjeutten, uit Mettingen 
(Noord rijn-Westfalen) die begin negentiende eeuw naar het 
West-Friese Purmerend trokken.
Maria is geboren op 18 maart 1836 in Purmerend1 als oudste 
dochter van Desiderius Mohrmann en Maria Francisca Schra-
kamp. Desiderius is in 1798 geboren in Mettingen2 en stamt af 
van een voor die regio belangrijk kooplieden geslacht Mohr-
mann en Ten Brink. Desiderius woont rond 1833 in de Beemster, 
gaat terug naar Ibbenbühren (Duitsland) om daar te trouwen3 
met Maria Francisca Schrakamp, ook afkomstig uit een familie 
van kooplieden. Met zijn vrouw en eerste zoon Conrad vestigt 
hij zich in 1835 in Purmerend (zie afbeelding 2).4 Maria Agatha is 
hun tweede kind en groeit op in een gezin met uiteindelijk drie 
broers en drie zussen aan de Peperstraat in Purmerend.

In 1856 is Maria eenentwintig jaar oud en vertrekt zij voor een 
betrekking als winkeljuffrouw in de ‘Winkel van Sinkel’ aan de 
Groote Markt 62 in Rotterdam.5 De oprichter van de Winkel 
van Sinkel, Michael Anton Sinkel, is gehuwd met een nicht van 
Maria’s vader, namelijk Maria Anna Agnes ten Brink.6 Op deze 
manier krijgt Maria de kans om ervaring op te doen als winkel-

juffrouw binnen familiaire kringen. In Rotterdam bij fotograaf 
Cornelissen laat zij zichzelf fotograferen omstreeks 1856, 
deze foto op blik (een zeldzaamheid) is nog in bezit van de 
familie (zie afbeelding 3).

Uit haar tijd in Rotterdam zijn twee brieven van haar moeder 
bewaard gebleven. Op 23 november 1858 ontvangt Maria een 
brief van haar moeder (zie afbeelding 4) die schrijft over een 
ziekte die in het gezin rondgaat. Zowel haar vader als haar 
broer en zus hebben hoge koorts gehad. Met geruststellende 
toon schrijft moeder dat broer Conrad aan de beterende hand 
is en de dokter verwacht dat vader Desiderius ook spoedig zal 
herstellen. In de winkel gaat de verkoop niet goed, de  zorgen 
die haar vader heeft zijn van negatieve invloed op zijn herstel. 
Maria heeft in eerdere correspondentie aangegeven thuis te 
willen helpen, haar moeder heeft enkel behoefte aan sterke 
mannen en maant haar dochter om in Rotterdam te blijven.

Moeder Maria Francisca schrijft op 9 oktober 1859 (zie 
afbeelding 5), zij is dan net terug van haar reis uit Duitsland, 
ook daar waren veel familieleden ziek. Waarschijnlijk heeft 
Maria aangeboden terug te komen naar Purmerend om haar 

2. Inschrijving van Desiderius Mohrmann met zijn gezin in Purmerend in 1835. Bron: WA Purmerend, inv. 1153c Register van ingekomen personen 1829-1849.

3. Foto van Maria Agatha Mohrmann gemaakt  
in Rotterdam door fotograaf Cornelissen in 1856.
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moeder bij te staan in de zorg voor het gezin en de winkel. 
Moeder uit haar verbazing dat Maria niet overgeplaatst 
wordt naar de Winkel van Sinkel in Amsterdam. Toch drukt zij 
Maria op het hart dat ze moet volhouden en haar best moet 
blijven doen voor een goede beoordeling. Met de handel is het 
stil schrijft moeder, zij hoopt dat de kermis goed zal zijn. 
Maria heeft haar gevraagd om ‘barrathea’ toe te sturen, deze 
kledingstoffen had haar moeder niet voor handen, wel parra-
mat.7 Er wordt liefdevol geschreven, Maria krijgt bij afsluiting 
van de brief ook de hartelijke groeten van haar broers en zus-
jes.

Barathea is een fijne, gladde 
bovenkledingstof in effen 
binding van wollen kamgaren 
of mengsels van barbacaan 
wol en synthetische vezels; 
vroeger ook van zijden ketting 
met wollen inslag.
Paramat is een gekeperde 
wollen stof met driehoekige 
keper uit katoenen ketting en 
kamwolgareninslag.

5. Brief M.F. Mohrmann- Schrakamp aam Maria Agatha uit 1859.

4. Brief van M.F. Mohrmann-Schrakamp aan Maria Agatha uit 1858.

Vanaf augustus 1864 weten we dat Maria een betrekking 
heeft gekregen in de winkel van Sinkel op de Nieuwendijk 213-
215 in Amsterdam.8,9 Lang is zij daar niet gebleven want op 7 
januari 1865 vertrekt zij naar Uitgeest. We vinden haar 
inschrijving in het bevolkingsregister bij de familie Zurlohe, 
een koopmansfamilie uit Neuenkirchen (Duitsland) met een 
manufacturenwinkel aan de Langebuurt.10

Vijf jaar na haar intrek bij de familie Zurlohe trouwt Maria de 
oudste zoon van dit gezin, de 32-jarige Bernardus Engelber-
tus. Op 24 januari 1870 gaan zij in ondertrouw en op donder-
dag 3 februari 1870 wordt het huwelijk in Uitgeest voltrok-
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ken.11 Daar beide ouders van Maria inmiddels zijn overleden 
treedt haar oudste broer Bernardus Conrad Mohrmann op als 
getuige van dit huwelijk. De aankondiging van de ondertrouw 
en het huwelijk zelf zijn terug te lezen in het Algemeen Han-
delsblad. Een huwelijk tussen twee zichzelf respecterende 
koopmansfamilies mag niet onopgemerkt blijven. Samen zet-
ten Maria (zie afbeelding 6) en Bernardus Engelbertus (zie 
afbeelding 7) de manufacturenwinkel in Uitgeest aan de Lan-
gebuurt voort.

Op 10 maart 1871 bevalt Maria van een dochter, Antonia 
Agatha Josephina (To). Vanaf 1881 krijgt To onderwijs bij het 
meisjesinternaat in Woerden. Er is nog een brief uit 1885 
bewaard gebleven waarin To als veertienjarig meisje geëmoti-
oneerd schrijft over een meisje dat daar plots overleden is. To 
trouwt op haar vierendertigste met Franz Friedrich Dennig 
(genaamd Renken) uit Voltlage en gaat wonen in Muiden. Dit 
huwelijk blijft kinderloos.
Op 11 januari 1875 bevalt Maria van een zoon, Desiderius Johan-
nes Engelbertus Bernardus. Desiderius geniet een oplei  ding 
tot geestelijke. Hij gaat als pastoor in opleiding in Roozen-
daal, later in Londen en Zaandam en werkt een aantal jaar als 
kapelaan in de Catharinakerk aan de Singel in Amsterdam. 
Desiderius wordt een gewaardeerd pastoor in onder andere 
Zaandam en Bergen (N-H).
Op 3 mei 1877 bevalt Maria van een tweede zoon, Franciscus 

Heindrich Marie (Harry). 
Harry wordt manufacturier. 
Of hij een zelfde soort oplei-
ding heeft gehad als zijn 
moeder is niet bekend. Har-
ry trouwt veertig jaar oud, in 
het jaar 1917, met Cornelia 
Antonia (Keetje) Kuijper. 
Keetje is geboren en geto-
gen aan de Langebuurt in 
Uitgeest, zij komt net als 
Harry uit een familie die han-
delt in manufacturen. Harry 
en Keetje krijgen in 1919 een 
dochter, Maria Helena Anto-
nia (Marie) Zurlohe.
Maria Agatha Mohrmann 
overlijdt in Uitgeest op 30 
juni 1907 op 71-jarige leeftijd. 
Aangifte van overlijden werd 
gedaan door haar zoon Har-

ry. Drie maanden later, op drie oktober 1907, overlijdt haar 
echtgenoot. Hun enige kleinkind, Marie Zurlohe, hebben zij 
helaas niet gekend. Zij is het, die het familiearchief bewaard 
heeft al die jaren.
Harry zet na het overlijden van zijn ouders in 1907 de winkel in 
Uitgeest voort. De manufacturenwinkel van Zurlohe aan de 
Langebuurt is ruim 125 jaar een begrip in het dorp (zie afbeel-
ding 8).

6. Foto van Maria Agatha 
Mohrman omstreeks 1880.

7. Foto van Bernardus Engelbertus 
Zurlohe omstreeks 1880.

8. Krantenbericht over de viering 
van het 100-jarig bestaan van de 
firma J.E. Zurlohe.

Deze uitgebreide levensschets was niet mogelijk geweest als 
oma Marie niet zoveel bewaard had, zoals de foto van Maria 
uit 1856 en de twee brieven van haar moeder uit 1858 en 1859. 
Het combineren van alle informatie uit het familie archief met 
de informatie uit officiële archiefstukken kan soms een ware 
detective in iemand losmaken. Als we dan nog putten uit een 
grote familie waarbij er bij elk familielid wel iets te sprokke-
len valt duurt het soms even voor de reconstructie compleet 
lijkt. Het schrijven van deze levensschets geeft context aan 
alle vondsten en heeft alle bronnen tot een geheel gebracht.

Bronnen
Mr. F.P.M. Slijkerman en K.J. Slijkerman, Genealogie en 
geschiedenis van het Westfriese geslacht Slijkerman;  
Uitgave Slijkerman Da Costa B.V. te Alkmaar, 1985.
Fr. E. Hunsche, Die Geschichte einer westfälischen Kauf-
mannsfamilie. 250 Jahre Handelshaus Mohrmann Ibbenbüren 
1732-1982. Ibbenbürener Vereinsdruckerei GmbH, 1982.
K. Schmittwilken, Ahnenforschung in Neuenkirchen, 2004 
via http://www.schmittwilken.net.

Gebruikte afkortingen
BM Bistumarchiv Münster
NHA Noord Hollands Archief
SAA Stadsarchief Amsterdam
SAR Stadsarchief Rotterdam
WA Waterlands Archief

Noten
1 WA Purmerend, Burgerlijke Stand, inv. 27. fol. 23v.
2 BM Mettingen St. Agatha, Taufen | KB004_1 fol. 23.
3 BM Ibbenbüren St. Mauritius, Heiraten | KB009 fol. 78.
4 WA Purmerend, inv. 1153c Register van ingekomen personen 1829-1849, pagina 

4.
5 SAR Rotterdam, inv. 19, bevolkingsregister Wijk 4. Nr. 297-584, 1850-1862.
6 NHA Amsterdam, BS huwelijk, 1 augustus 1821, aktenummer Reg. 3 fol. 64.
7 Groot woordenboek der Nederlandse taal, van Dale, 1898.
8 SAA Amsterdam, inv 1061 Bevolkingsregister 1864-1874, bladnummer 477.
9 SAA Amsterdam, inv. 30274 Inventaris van de Collectie Stadsarchief 

Amsterdam: adresboeken (met gebruik van SAA omnummeringsregister, 
2016).

10 NHA Uitgeest, inv. 619, bevolkingsregister 1862-1882.
11 NHA, Uitgeest, 3 februari 1870, aktenummer 1.
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Onze familie
Onze familie is direct terug te voeren tot het huwelijk tussen Jan Cornelisse van 
Gurp en Maartje Klaasse Buijtendijk in 1749 in Stad aan ‘t Haringvliet op Goeree- 
Overflakkee.1 Zij trouwden in de gereformeerde kerk van Stad (nu de Neder-
landse Hervormde Kerk) en lieten hun kinderen daar ook dopen. Ze kregen vier 
kinderen: Neeltje (geboren 1750), Leendert (geboren 1753), Jacob (geboren 
1756) en Maria (geboren 1759), die allemaal de volwassen leeftijd bereikten.

MARNIX VAN GURP, GERARD J. VAN GURP

Een missing link (1)  
De protestantse familie Van Gurp 
uit Stad aan ’t Haringvliet

1. Voorstraat, Stad aan ’t Haringvliet in zuidelijke richting. Op de achtergrond de Nederlandse Hervormde kerk. Begin vorige eeuw.

340
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Vlak nadat zijn jongste dochter was geboren kocht Jan Corne-
lisse (als Jan van Gorp) in 1759 in Stad .. een huijsje, erff ende 
gevolgen staande en gelegen aan de zuijdoostzijde van de 
Voorstraat binnen dezen dorpe ten quohiere der verponding 
op No 16 .... strekkende voor van de Straat tot agter tegen de 
scheijdheijning over t midden van de welput.2

Ze woonden dus met vier kinderen aan de Voorstraat, de 
belangrijkste straat van het dorp, die van de haven naar de 
kerk liep (zie afb. 1).
Jan van Gurp wordt een aantal malen in een acte genoemd: in 
1774, 1781, 1784 en 1787 als buur,3 in 1788 en 1792 als eiser.4 In 
1788 liet hij samen met zijn vrouw Maartje Klaasse Buijtendijk 
een testament opmaken,5 waarin .. linne en wolle kleederen 
mitsgaders goud en silver ten lijve cieraad .. werden nagela-
ten. Maartje overleed op 15 mei datzelfde jaar. Jan Cornelisse 
overleed in 1795.6

De kinderen groeiden op en bleven allemaal in Stad of omge-
ving wonen. De oudste dochter Neeltje, vernoemd naar haar 
grootvader, trouwde in 1774 met Jan van Grootveld en over-
leed op 60-jarige leeftijd in Stad. De tweede zoon van Jan en 
Maartje, Leendert, overleed op 68-jarige leeftijd in Stad. Van 
hem is geen huwelijk bekend en zijn geen kinderen geregis-
treerd. In 1795 kocht hij een huis,7 dat hij in 1797 weer ver-
kocht.8 Jacob van Gurp (1756-1808) trouwde in 1782 met Anne-
tje Kaspers Freeks en zij kregen negen kinderen, waarvan er 
zeven de volwassen leeftijd bereikten. Niet lang na zijn trou-

wen kocht ook Jacob een eigen huis.9 Later kocht hij nog land 
en een boomgaard.10 De jongste dochter van Jan van Gurp en 
Maartje Buijtendijk, Maria, trouwde met Pieter Vinman en 
overleed op 58-jarige leeftijd in Middelharnis.

Jacob van Gurp en Annetje Freeks kregen vijf zoons, Jan 
(geboren 1783), Kasper (geboren 1786), Leendert (geboren 
1789), Pieter (geboren 1796) en Marinus (geboren 1801),  die 
ieder weer kinderen kregen. Leendert vocht in het 9e Regi-
ment Chevaux Légèr van Napoleon.11 Kasper (1786-1854) 
trouwde ca 1813 met Roka Vijverberg. Zij kregen één zoon, 
Jacob (1814-1907). Helaas overleed Roka niet lang na de 
geboorte van haar zoon. Kasper hertrouwde in 1819 met Hen-
drika Velthoen.
Jacob trouwde in 1835 met Adriaantje Peekstok (1815-1864). 
Zij kregen veertien kinderen, waarvan er acht de volwassen 
leeftijd bereikten. De oudste hiervan was Casper (1836-1918) 
en de jongste was Pieter (1859-1932). Deze Pieter van Gurp is 
de grootvader van Gerard van Gurp en de overgrootvader van 
Marnix van Gurp, de schrijvers van dit artikel. Pieter was aan-
vankelijk schippersknecht bij Josephus Gerardus Dolk, van 
Zevenbergen, schipper te Etten-Leur.12 Hij huwde diens doch-
ter Maatje te Etten-Leur en vestigde zich als politieagent in 
Breda.13 In 1901 verhuisde dit gezin naar Den Haag, waar Pie-
ter handelaar in lompen en metalen werd.14

2. Huwelijk van Jan Cornelisse van Gurp en Maartje Klaasse Buijtendijk in Stad aan ’t Haringvliet 1749.
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3. Parenteel van Jan Cornelisse van Gurp.

Goeree-Overflakkee
Stad was in die tijd maar een klein dorp, in 1795 woonden er 
415 mensen, in 1840 ruim 900.15  
Oorspronkelijk waren Goeree en Overflakkee twee eilanden.16  
Op last van de Staten van Holland werd in 1751 een vaste ver-
binding tussen de eilanden gelegd: de Statendam. Door inpol-
dering werden Goeree en Overflakkee na 1796 tot één eiland 
samengevoegd. De belangrijkste middelen van bestaan op 
het eiland waren de landbouw en de visserij. Boers schrijft in 
zijn boek over Goeree-Overflakkee uit 1843 over de grond-
gesteldheid en bronnen van bestaan van Stad: Het land is 
tamelijk hoog en vruchtbaar; behalve de gewone landvruch-
ten kweekt men hier ook ajuin, aardakers (een knolgewas)  en 
bovenal meekrap. De landbouw voorziet dus uitsluitend in de 
behoeften der inwoners.
De verschillende families Van Gurp in Stad aan ’t Haringvliet 
waren in de negentiende eeuw niet rijk, meestal waren ze land-
arbeider.  Kasper van Gurp (1786-1854) was arbeider, zijn zoon 
Jacob (1814-1907) ook. Jacobs vrouw, Ariaantje Peekstok, was 
winkelierster. Hun kinderen Casper, Leendert en Johannis 
waren ook arbeider, later waren Leendert en Johannis bouw-
knecht.
Verreweg de meeste bewoners van Goeree-Overflakkee 
waren in de achttiende tot de twintigste eeuw gereformeerd, 
zoals de Kerk na de Reformatie in de zestiende eeuw in de 
Nederlanden genoemd werd. Nadat Nederland in 1815 een 
koninkrijk was geworden, veranderde de naam in de Neder-
landse Hervormde Kerk. In 1834 vond een scheuring in de 
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4. Parenteel van Kasper van Gurp (1786-1854).

Nederlandse Hervormde kerk plaats, de Afscheiding, die ook 
op het eiland Goeree-Overflakkee plaatsvond. Dit is het begin 
van de gereformeerde kerken die in 1892 gevormd werden en 
die nog steeds in Nederland bestaan. Een deel van de familie 
Van Gurp ging mee met deze Afscheiding, andere bleven 
 binnen de Nederlands Hervormde kerk. De scheuring liep 
door gezinnen heen. Kasper van Gurp (1786-1854) en zijn zoon 
Jacob van Gurp (1814-1907) gingen met hun gezinnen mee met 
deze Afscheiding. Kaspers schoonzus, Maria Bakkers, die 
toen al weduwe was, zijn jongere zussen Maatje en Maartje en 
de kinderen van zijn jong gestorven broer Pieter bleven in de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Kaspers jongere broer Marinus, 
ging ook mee met de Afscheiding.17

Familiebijbel
In ons familiebezit is een Bijbel uit het jaar 1665. In de Bijbel 
staat een aangrijpend verhaal van Marinus van Gurp (1801-
1855), de jongere broer van Kasper van Gurp:
Marijnus van Gurp: is geeboren in het jaar agtien hondert een 
den neegentwintigten maart: en Mijn vrouwee Janna Aaris-
man is gebooren in Jaar agtien hondertwee op: den eersten 
en zijn geetrout in jaarre agtien honder vijf en twintig: den 
zesden ocktoober en Mijnnen eersten zoon: Jaacob van Gurp 
Marijnuszoon is geebooren: in jaar agtienhonder zeefvenen 
twintig: op den vijfden aggustes des naamiddag: om drie 
uure: en is geestorfven in jaarree: agtienhonder neegnen-
twintig op den vijfden september hetwelk het verlies is van 
veel lee droeheid is geeweest maar onder de beeschikkingee 
van mijnnen andren zoon: zoo werde droehijd van lanc-
saamerhant verdweenen hetwelken die zijn naam is Cornelis 
van Gurp: Marijnus zoon is geboorren in het jaar agtien: hon-
der dertig op den vijfentwintigten noovember des voormid-
dag om half elfvee uure en is gestorfven in het jaar agtien 
honder zeefven en dertig  op vijfden mij en dit was mijn 
 groote smart. Corneelijaa van Gurp is gebooren in den jaare 
agtien honder agendertig op den driejentwintigten Maart.



344  –  Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 6

Wie waren de ouders van Jan Cornelisse van Gurp? 
Onze familielijn is dus in directe vaderlijn terug te leiden tot 
het huwelijk van Jan Cornelisse van Gurp en Maartje Klaasse 
Buijtendijk in 1749 in Stad aan ‘t Haringvliet. Maar waar kwa-
men hun ouders vandaag en in het bijzonder, waar kwam de 

5. Tekst in de Familiebijbel over de kinderen van Marinus Jacobse van 
Gurp (1801-1855).

vader van Jan Cornelisse van Gurp vandaan? Hoe is hij te kop-
pelen aan de Van Gurpen of Van Gorpen uit Brabant en andere 
streken?

Dit is onze zoektocht over de afgelopen decennia geweest, de 
‘missing link’ in onze familiestamboom, en in alle eerlijkheid 
hebben we geen sluitende aanwijzing wie de vader van Jan 
Cornelisse is geweest. De belangrijkste oorzaak hiervan is 
dat de doopboeken van Stad aan ’t Haringvliet van 1696 tot 
1734 en de trouwboeken van 1696-1710 verdwenen zijn. Een 
doopakte van Jan Cornelisse, die geboortig was van Stad en 
zeer waarschijnlijk in de genoemde periode geschreven is, 
hebben wij niet kunnen vinden, net zo min als een trouwakte 
van Cornelis van Gurp. Deze kan in Stad getrouwd zijn in de 
periode 1696-1710, maar hij kan ook van elders komen.
Aan het einde van de zeventiende eeuw komt er wel een Van 
Gorp voor op het eiland Overflakkee: Jacob Hendrickse van 
Gorp. Hij is geboren in 1660 in Oud-Beijerland in de Hoeksche 
Waard en overleed op Overflakkee in 1693. Hij trouwde in 
1682 in Den Bommel op Overflakkee met Perijntje Simons 
Roesinck uit Zierikzee. Hun oudste zoon, Henrick, werd in 
1683 in Stad aan ’t Haringvliet geboren, maar overleed jong. 
Daarna verhuisde het gezin naar Ooltgensplaat, waar Dirkje 
(1688) en Henrick (1689-1696) geboren werden. Na het over-
lijden van Jacob, hertrouwde Perijntje Simons met Stoffel 
 Laurens de Graaf. Deze Jacob van Gorp wordt ook in twee 
aktes Van Gurp genoemd: in 1687 als hij als getuige optreedt 
bij een doop en in 1694 als zijn vrouw Perijntje Simons her-
trouwt en als weduwe van Jacob van Gurp wordt genoemd. 
We komen in een later artikel terug op het door elkaar gebrui-
ken van de namen Van Gurp en Van Gorp. Deze Jacob van Gorp 
kwam uit een grote familie van Gorp die in de zeventiende 
eeuw in Oud-Beijerland woonde. Inderdaad werd daar in 1689 
een Cornelis Janse van Gorp geboren, die misschien de vader 
van Jan Cornelisse is geweest.
Over de oorsprong van de familie Van Gorp in Oud-Beijerland 
gaat ons volgende artikel.

Noten
1 Trouwboek Stad aan ‘t Haringvliet, 10 april 1749.
2 Nationaal Archief (NA). Rechterlijk Archief (RA) Stad, inv. 4, 1 oktober 1759.
3 NA. RA Stad, inv. 5, 14 september 1774, 12 maart 1781, 15 april 1784, 16 januari 

1787.
4 NA. RA Stad, inv. 5, 18 november 1788, 20 december 1792.
5 NA. Notarieel Archief. Testament inv. 30, 14 januari 1788.
6 Register van Begraven, Stad aan ’t Haringvliet 28 oktober 1795.
7 NA. RA Stad, inv. 5, 22 september 1788.
8 NA. RA Stad, inv. 6, 14 april 1797.
9 NA. RA Stad, inv. 5, 30 oktober 1782.
10 NA. RA Stad, inv. 5, 2 juli 1788 en inv. 6, 7 juli 1797.
11 Databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon op  

www.archieven.nl.

12 Huwelijksacte Etten-Leur 6 april 1883.
13 NA. Bevolkingsregister Breda.1884.
14 Bevolkingsregister Den Haag.
15 B. Boers, Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, 1843.
16 Beschrijvingen van de geschiedenis van het eiland Goeree-Overflakkee zijn op 

verschillende plaatsten te vinden [website van het Streekarchief www.
streekarchiefgo.nl; J.C. Both en S. Olivier in Gens Nostra 54 (7/8), 377-386 
(1999); B. Boers, Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, 1843; 
J. Craandijk, Wandelingen over Goeree en Overflakkee in Grootvaders Tijd, 
1878]; J. Verseput, Het ontstaan van Goeree-Overflakkee, in: Zuid-Hollandse 
studies deel 1, 68-82 (1950).

17 NA. Bevolkingsregister Stad. 1861.

http://www.archieven.nl/
http://www.streekarchiefgo.nl/
http://www.streekarchiefgo.nl/
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VANALLEScolumn, websites
afbeeldingen, kranten, boeken

In deze rubriek Vanalles kunt u van alles verwachten wat met genealogie 
te maken heeft. Het is een wegwijzer in het digitale doolhof van websites, 
boeken, tijdschriften en regels. In deze rubriek geven we u tips, trucs en 
adressen. Vanalles is een inspiratiebron voor de genealoog. Het is een 
leidraad voor uw naspeuringen met Vanalles om uw onderzoek 

 gemakkelijker te maken. En het mooiste van alles: ook uw tips, stukjes, 
trucs enz. zijn (meer dan) welkom. Kortom een rubriek over van alles. 
Geschreven door Antonia Veldhuis, met dank aan Robyn Steensma. 
antonia.veldhuis@hetnet.nl

In zes wandel- en fietstochten leidt Barbara Henkes u langs 
gebouwen en plekken die verbonden zijn met grimmige dwang-
arbeid in het boek Sporen van het slavernijverleden in Frys-
làn (indertijd Friesland geheten). In 2016 verscheen van haar 
een soortgelijk boek over Groningen, dit is inmiddels toe aan 
zijn derde druk. Ze geeft over dit onderwerp lezingen. Onge-
twijfeld komen/zijn van andere provincies ook boeken over 
dit onderwerp uit.

Onlangs verscheen er van mijn hand een artikel over de fami-
lie Camp die woonde in Drenthe, Friesland en Groningen. De 
link Leeuwarden-Drenthe kwam uit de Etstoel Drenthe. Eén 
akte zorgde voor het oplossing van een probleem. Ik had ook 
al gezocht op google.nl of ik daar mogelijk iets kon vinden en 
kwam terecht op een Forum. Soms kun je daar gegevens 
 vinden die zorgen voor het weer vlot trekken van je artikel c.q. 
onderzoek. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. De naam van 
mijn hoofdpersoon kwam voor op een Forum van Tresoar, 
men was het niet eens. En ik had, door intensief archiefonder-
zoek, de oplossing. Omdat mijn stuk op dat moment druk-
klaar was heb ik even gewacht met de oplossing aan te dragen. 
Omdat ik geen lid ben van enigerlei Forum heb ik nu via een 
omweg (Tresoar, archief) de oplossing gegeven.
Van heel Nederland zijn Forums. Een paar: stamboomforum.nl 
(hiervoor moet u inloggen), stamboomvragenforum.nl (Zoek-
vragen Nederland, Nieuwsflitsen, Boeken en CD’s, Promoot 
uw eigen website), forumtresoar.nl en genealogie-limburg.
net/forum.

Om inspiratie op te doen ben ik maar weer eens even in mijn 
map met prints van websites die mogelijk interessant zijn om 
te noemen, gedoken. Zo kwam ik een artikeltje tegen uit 
Genealogie nummer 17 (2011) over studenten en hun privile-
ges.
Om met Young Sheldon te spreken: ‘Leuk weetje’: Studenten 
hadden vroeger belastingvrijdom op bier en wijn en kregen op 
een aantal andere belastingen korting. Ze hadden vrijstelling 
van een aantal stedelijke verplichtingen zoals de plicht tot 
inkwartiering, het lopen van dag-en nachtwachten en bijdra-
gen aan fortificaties. Verder had de universiteit een eigen 
vorm van rechtspraak via de ‘academische vierschaar’, zodat 
een uit de hand gelopen ‘geintje’ niet de verdere carrière 
schaadde. Martine Zoeteman schreef er een dissertatie over.

rijksmuseum.nl/nl/stories/honderd-meesterwerken geeft 
van 100 schilderijen van het Rijksmuseum een filmpje met 
daarin informatie over het werk. Werken van Rembrandt, Ver-

meer, Eregalerij, schilderijen van voor 1600, de periode 1600-
1650 en de categorie Meer. Schilderijen waarover wordt 
 verteld zijn onder andere de nachtwacht van Rembrandt, Het 
Melkmeisje en de Brieflezende vrouw van Vermeer en de 
Bedreigde zwaan in de Eregalerij. Misschien ontdekt u op één 
van deze meesterwerken wel een voorouder van u. Via rijks-
museum.nl komt u op items zoals De oranjes, Slavernij en 
Shop.

Voor de jarige Kineke zou ik een felicitatiekaart maken. Hier-
voor wilde ik een paar fotootjes en haar geboorteadvertentie 
(als die er was) gebruiken. Ik had de geboortedatum en achter-
naam. Eitje, zou je zeggen. Echter: na het intikken van voor-
naam, achternaam en datum op delpher.nl kreeg ik niets. Na 
enige pogingen die op niets uitliepen gaf ik het voorlopig op. 
Tot ik de tip kreeg (en eigenlijk wist ik het ook wel) om op de 
officiële naam te zien. Kineke bleek een roepnaam. Bingo! Ik 
zou hem ook gevonden hebben als ik de voornaam had weg-
gelaten. Slechts in sommige gevallen staat de roepnaam in de 
advertentie. Soms is minder meer. Een aardig voorbeeld in dit 
kader vind ik de naam Bouwina waarmee mijn moeder ter 
wereld kwam. Door onbekende oorzaak ging ze als Attie door 
het leven, haar gelijknamige nicht werd Wientje genoemd en 
moeders kleindochter noemt zich Bowien.

ANTONIA VELDHUIS1

1. Voorbeelden uit rijksmuseum.nl.

http://www.stamboomforum.nl
http://www.forumtresoar.nl
http://www.genealogie-limburg.net/forum
http://www.genealogie-limburg.net/forum
http://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/honderd-meesterwerken
http://www.rijksmuseum.nl
http://www.rijksmuseum.nl
http://www.delpher.nl
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Ik had vernomen dat er een website of app was om een tele-
foon op te sporen. Handig als u dit apparaat kwijt bent of een 
partner heeft die niet helemaal fit is. Ik kwam op een site 
waarop ik het telefoonnummer van de te volgen mobiel moest 
invullen. Voor het opsporen moest ik meer gegevens invullen 
(tot zover ‘free’), waarna men betalingsgegevens moest invul-
len. Dat doe ik dus nooit, waarop ik de handeling afbrak en de 
site sloot. De volgende dag kreeg ik een mailtje. Ze vonden 
het fijn dat ik een account bij hun had genomen. Ik niet dus, 
waarop ik onmiddellijk een reactie stuurde. Snel kreeg ik ant-
woord. Men had gezien dat ik hun site bezocht, de welkomst-
mail was een administratieve fout. Ik had het al eens eerder 
toen ik iets wilde bestellen en me bedacht. Of ik hulp nodig 
had was toen de vraag. Voorzichtig blijven met  surfen dus. En 
(overbodig?): nooit op links in mails klikken, ze zijn niet van uw 
bank.

Ik zocht op google.nl naar een overlijden van ene Margaretha 
Lijphart in Semarang (zou volgens bronloze mededeling rond 
1773 zijn, niet gevonden) en kwam terecht op de site streek-
archiefepe.nl. Daar bleken enige overlijdensdatums van Lijp-
harts te staan, met de oorzaak. Van Heerde zijn van 1877 tot 
1955, las ik op de site, deze zogenaamde doodsbriefjes 
bewaard gebleven. Ze zijn meestal in het Latijn. U kunt ze vin-
den via de website, maar ook via google.nl door de zoekterm 
‘klapper op de overlijden van Heerde’ (niet overlijdens dus) in 
te tikken. De eerste vijf bladzijden is een lijst met de Latijnse 
naam, gevolgd door de Nederlandse vertaling. Misschien heeft 
u van elders een overlijdensoorzaak en heeft u er iets aan.

Sjaak Beerens mailde het compliment dat hij de rubriek 
Vanalles het eerst leest en de vraag of ik bekend ben met de 
site SchiedamGEN. Hij schrijft dat hij al jaren bezig is met de 
parenteel van zijn stamouders (waarvan geboorte, huwelijk 
en overlijdensgegevens onbekend zijn) die hun kinderen (eind 
17e eeuw) kregen in het plaatsje Sint Kruis in het huidige 
Zeeuws Vlaanderen in Zeeland (toentertijd Staats-Vlaande-
ren). Hij kwam bij het onderzoek terecht in Schiedam. De 
reguliere bronnen leverde niets op. Hij schrijft: ‘Na wat verder 
zoeken/googelen op het archief van Schiedam kwam ik uit-
eindelijk terecht op de site SchiedamGEN (sgen.schiedam.nl). 
Niet zo maar een gewoon zoekinstrument maar een zoek-
functie die het resultaat aanlevert in de vorm van een stam-
boom met daarin links naar alle bij het archief van Schiedam 
beschikbare aktes met ook heldere links naar die aktes. Had 
ik nog nooit eerder gezien.’ (Einde mail).

Zit u ook met het probleem of u een afbeelding van internet 
voor uw scriptie, facebooksite, instragram, boek of artikel 
mag gebruiken, lees dan het stuk hierover op onze eigen 
NGV-website. Teijo schreef, op mijn verzoek in Jip-en-janne-
ketaal, een stukje hierover. Het is te zien op ngv-groningen.
nl/copyright-op-afbeeldingen. Zelf mail ik meestal de maker 
van een site om toestemming. Over het algemeen krijg ik snel 
antwoord.

Karel Honings tipte voor Vanalles de site landesgeschichte.
uni-goettingen.de/handelsstrassen/index.php (intikken 
www.viabundus.eu verbindt ook door). Dat zou de lezers 
mogelijk wel interesseren. Met name de kaart die bij de site 
hoort vindt hij interessant, hij denkt dat talrijke migranten zo 
zullen hebben gereisd. Het bericht komt uit de Compgen 
mailingslist. Van hun site haalde ik ‘Viabundus is een gratis 
toegankelijke online stratenkaart van laatmiddeleeuws en 
vroegmodern Noord-Europa (1350-1650). Oorspronkelijk 
bedacht als de digitalisering van Friedrich Bruns en Hugo 
Weczerka’s Hansische Handelsstraßen (1962) atlas van land-
wegen in het Hanzegebied, gaat de Viabundus-kaart verder. 
Het omvat onder meer: een database met informatie over 
nederzettingen, steden, tolwegen, stapelmarkten en andere 
informatie die relevant is voor de premoderne reiziger; een 
routecalculator; een kalender van beurzen, en extra landrou-
tes en waterwegen.’

‘Viabundus (vrij vertaald als ‘de weg volgen’) is een ‘work in 
progress’. Momenteel bevat het een ruwe digitalisering van 
de landroutes van Hansische Handelsstraßen, evenals een 
grondig onderzocht wegennet voor het huidige Nederland 
en  de Duitse deelstaten Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein, 
Thüringen en Saksen-Anhalt. Het premoderne wegennet van 
Denemarken wordt binnenkort toegevoegd; de opname van 
andere regio’s wordt momenteel gepland. Bekijk hun docu-
mentatie voor meer informatie over wat Viabundus is en kan 
doen. Heb je vragen, opmerkingen of wil je bijdragen aan Via-
bundus? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.’ 
(Einde gegevens website). Ik had de vraag of ik de kaart 
mocht gebruiken voor Vanalles en kreeg snel toestemming. 
Bovendien was, aldus het antwoord, deze website een open 
source, iedereen mag hem vrij gebruiken. Wel dient men als 
bronvermelding www.viabundus.eu te vermelden. Bij deze!

3. Fragment uit Viabundus map. Bron: www.viabundus.eu.

2. Enkele doodsoorzaken in Latijn vertaald in Nederlands.

http://www.streekarchiefepe.nl
http://www.streekarchiefepe.nl
http://sgen.schiedam.nl
http://sgen.schiedam.nl
http://www.ngv-groningen.nl/copyright-op-afbeeldingen
http://www.ngv-groningen.nl/copyright-op-afbeeldingen
https://www.landesgeschichte.uni-goettingen.de
https://www.landesgeschichte.uni-goettingen.de
http://www.viabundus.eu
http://www.viabundus.eu
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Erratum. Of niet?
Als ik een tip van een website krijg stuur ik altijd een bedank-
je. Bijna altijd zet ik meteen de tip in een document. Maar 
soms ook even niet. Bij het opruimen van papieren kwam ik 
een paar prints met sites tegen die ik even niet kan vinden in 
een Vanalles. Onder het mom van beter dubbel dan niet vol-
gen hier de sites die ik mogelijk, maar mogelijk ook niet, al 
ergens in heb geplaatst. En mocht ik een mail van u niet heb-
ben beantwoord of staat uw tip er nu nog steeds niet in: mail 
me!!! It kin de master misse.
- Durk van Netten noemt de parenteel van zijn familie. Het 

bevat 424 bladzijde. Volgens de privacyregels is het 
geheel nog niet voor publiek beschikbaar, maar op verzoek 
kunt u een exemplaar krijgen. Meer info op myheritage.nl/
site-117353162/netten.

- Koos van Boxtel (ksvanboxtel@gmail.com) vraagt zich af 
of er iets bekend is betreffende de stamboom van Boxtel. 
Zelf heeft hij hem terug tot de 80-jarige oorlog. In 1640 
liep alles vast door de branden in Den Bosch.

- Dave de Putter maakt voor onderzoek in Zeeland en de 
Zuid-Hollandse eilanden veel gebruik van de website 
zeeuwengezocht.nl.

- Zoekt u gegevens over de families Deden of Kazenbroot 
(diverse spellingsvarianten), kijk dan eens op deden.eu en 
kazenbroot.nl.

- Voor onderzoek in de Hoeksche Waard is de site van 
de  familie Molema-Smitshoek nuttig: home.hccnet.nl/p.
molema/hwweb.htm.

Ook veel Groningen, Drenthe, Wegwijzer genealogie enz. 
Doorlinking via blauwe teksten onder Genealogie Hoeksche 
Waard.

Tips uit Computer Idee van juli 2020
- Ik had een tijdje een abonnement op de Computer Idee en 

vond een van de leukste rubrieken de vragenrubriek. 
Omdat lang niet alle gestelde vragen een plaats in het 
blad kunnen krijgen worden ze behandeld op computer-
idee.nl/faqman.

- Op https://support.microsoft.com/nl-nl/training kunt u 
gratis een training volgen voor diverse programma’s zoals 
Word, Excell, PowerPoint enz. Aanklikken van een item 
geeft blokken met diverse hoofdstukken.

- Ik las, bij de bespreking van een bepaalde tool, dat u – als u 
er even niet uitkomt – hulp kunt krijgen via het ? Dit leek 
me een open deur. Het werkt in (bijna?) alle programma’s.

- en schermafdruk kunt u maken via Print Screen en/of met 
het Knipprogramma van Windows. Ik las in dit blad nog 
een andere methode: Druk de Windows toets + shift + S in, 
dan wordt de afdruk opgeslagen op uw knipbord.

- Onlangs heb ik voor mijn in Canada wonende familie een 
kort artikeltje vertaald in het Engels. Ik deed dit deels met 
behulp van Google Translate. Tekst van het artikel links 
plaatsten, rechts taal Engels geselecteerd, een beetje bij-
gewerkt en voila! Op mijn vraag of ze eventuele fouten 
 wilden corrigeren kreeg ik als antwoord dat ze het prach-
tig vonden. De kleine vertaal ‘foutjes’ vonden ze helemaal 
niet storend, alsof ik tegen hun sprak met een ietwat Hol-
lands accent. Echt authentiek. Wilt u ook vertalen, maar 
eens een andere vertaler proberen: deepl.com/translator.

- xtenties zijn de drie letters na de punt die aangeven om 
wat voor soort document het gaat. In te stellen via 
 Windows verkenner, Beeld en dan vinkje zetten bij 
Bestandsextentie of Verborgen items. Kunt u een 
bestand niet openen, dan kunt u proberen de extensie te 
veranderen. Bijvoorbeeld jpg in tiff. Wel even, voor de 
zekerheid, een kopie maken.

Noot
1 Met dank aan Robyn Steensma.

GensDataPro
GensDataPro is het stamboomprogramma van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Perfecte 
registratie en uitmuntende uitvoer van uw stam-
boom en familiegeschiedenis. Alle informatie 
vindt u op www.gensdatapro.nl.
GensDataPro is te bestellen in de webwinkel van 
de NGV op https://ngvledenservice.nl/webshop/

http://www.myheritage.nl/site-117353162/netten
http://www.myheritage.nl/site-117353162/netten
http://www.zeeuwengezocht.nl
http://www.deden.eu
http://www.kazenbroot.nl
https://home.hccnet.nl/p.molema/hwweb.htm
https://home.hccnet.nl/p.molema/hwweb.htm
http://www.computeridee.nl/faqman
http://www.computeridee.nl/faqman
https://www.support.microsoft.com/nl-nl/training
http://www.deepl.com/translator
https://ngvledenservice.nl/webshop/
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HANS VAN HEIJNINGEN

Gemeentewapens, dorps-
wapens en corporatiewapens 
staan  allemaal volop in de 
schijnwerpers. Familiewapens 
vallen ook binnen het aan-
dachtsveld waarmee Gens 
Nostra zich vooral bezighoudt: de 
genealogie.
Er is echter één categorie wapens 
waarvan je veel minder hoort, zeker in 
Nederland: de kerkelijke heraldiek binnen de 
rooms- katholieke kerk: wapens van pausen, 
bisschoppen, kardinalen, abten, pastoors en 
kloosters. Maar het is nog stiller rond de heraldiek in 
andere kerken met een episcopale structuur, zoals de 
Oud-Katholieke kerk, Anglicaanse kerk en de Lutherse 
kerken.  Protestantse kerkgemeenschappen bedienen zich wel 
van zegels, een categorie die buiten dit  artikel valt; kerkelijke 
wapens voeren zij nauwelijks.

Kerkelijke heraldiek: 
Wat voert de bisschop in 
zijn schild?



Gens Nostra 2021 – Jaargang 76 nummer 6  –  349 

Na het Grote Schisma van 1054, de 
 splitsing in een westerse rooms- 
katholieke kerk en de oosters-ortho-
doxe, bleef in West-Europa de rooms-ka-
tholieke kerk dominant, in haar westerse 
vorm. Deze kerk en de kerken die daarna 
weer voortkwamen uit de rooms-katho-
lieke kerk, gaven veelal de kerkelijke 
heraldiek  verder door. De eigen bis-
schoppen van deze kerken voerden ook 
specifieke  bisschopswapens en in 
 verschillende kerken mochten lagere 
geestelijken ook een ‘kerkelijk’ wapen 
voeren.
Dit artikel is bedoeld om enig idee te 
geven van al die wapens met kruisen, 
Latijnse spreuken, kromstaven en felge-
kleurde hoeden met kwasten. Er zijn veel 
bisschoppen en bisdommen, maar even-
zo veel basilieken, kloosters, abten en 
kerkelijke instituten met wapens: teveel 
voor één artikel. Ik beperk me daarom 
voornamelijk tot de rooms-katholieke 
bisschoppen.

Echte schilden en zegels

1. Begin heraldiek
De heraldiek in het algemeen is ontstaan 
aan het begin van de twaalfde eeuw. Een 
van de vroegst vermelde wapenschilden 
is dat uit 1127, van Godfried V Anjou, 
(Plantagenet): een blauw veld, bezaaid 
met gouden Franse lelies. Eerst waren 
wapenschilden echte schilden als 
bescherming van vechtende ridders, en 
beladen met herkenningstekens in kleur, 
omdat de wapendrager anders onher-
kenbaar was in zijn wapenrusting. Gelei-
delijk veranderde dit vechten in een ‘edel 
spel’. Aan het einde van de middeleeuwen 
ging deze toernooicultuur ten onder. 
Daarvoor in de plaats kwam een ‘papie-
ren heraldiek’ waarbij wapens werden 
gevoerd op papier en vormgegeven op 
voorwerpen en gewaden.

2. Heraldiek begin in de kerk
Aan geestelijken, zoals bisschoppen, 
was het streng verboden om deel te 
nemen aan veldslagen en toernooien. 

Ook was hen - voordat de heraldiek tot 
volle bloei kwam - verboden om wapen-
schilden te voeren. Toch sloop de heral-
diek ook de kerk binnen en wel via zegels. 
Het vroegst vermelde bisschopswapen 
kwam ook uit Frankrijk, namelijk dat van 
Guillaume de Joinville, bisschop van 
Langres 1209-1215, die het wapen/zegel 
gebruikte dat zijn bisdom al had: blauw, 
bezaaid met gouden Franse lelies, met 
over alles heen een rood schuinkruis. In 
de middeleeuwen en daarna tot eind 
achttiende eeuw voerden de bisschop-
pen in hun schild meestal het wapen van 
hun familie(s), eventueel in combinatie 
met het wapen van het bisdom dat aan 
hen was toevertrouwd. Erg verwonder-
lijk is dat niet. Kerkelijke hoogwaardig-
heidsbekleders zoals bisschoppen 
waren vaak jongere zonen binnen adellij-
ke of aanzienlijke geslachten. Zo zien we 
in het middeleeuwse bisdom Utrecht 
bisschoppen uit de gravenhuizen van 
Holland en Vlaanderen. Het hertogdom 
Bourgondië leverde Utrecht zelfs twee 
bisschoppen op.

3. Nederland
Binnen wat nu ‘Nederland’ heet, was de 
eerst bekende bisschop (van Utrecht) 
met een zegel Johan van Zierick  
(1287-1296). Van hem wordt een zegel 
uit 1293 genoteerd door Diederik van 
Atteveld Justuszn (in 1698), dat niet 
meer bevat dan een schildje met een 
kruis (het wapen van het bisdom 
Utrecht, ongekleurd). In bronnen vanaf 
eind zeventiende eeuw wordt voor Johan 
van Zierick een familiewapen genoemd: 
in goud een rode rechterschuinbalk 
waarop drie zilveren schelpen, de punten 
naar beneden wijzend in de zin van de 
schuinbalk. Bewijs via een zegel is hier-
voor niet.
Van Atteveld vermeldt in 1698 voor 
 Frederik II van Zierick, bisschop van 
Utrecht (1317-1322) echter een zegel met 
het bisdomswapen van Utrecht en op 
het tegenzegel het genoemde wapen 
Zierick. Bewijs dus dat dit wapen een rol 
heeft gespeeld in het bisdom Utrecht. 
Heeft Van Atteveld wellicht een tegen-

zegel voor Johan van Zierick over het 
hoofd gezien?
Het eerste bewezen bisschopszegel in 
de Nederlanden met een familiewapen is 
dat van Willem van Berthold, bisschop 
van Utrecht (1296-1301): een schildje met 
drie palen, ongekleurd/ongearceerd en 
geplaatst op een rechtopstaande bis-
schopsstaf. Het wapen van Frederick II 
van Zierick is echter het eerste wapen 
waarin bisdom en familiewapen bewijs-
baar gecombineerd werden.

Geestelijken mochten niet uit vechten 
gaan. Maar bisschoppen - die in die 
dagen ook nog wereldlijke macht 
 bezaten - trokken er toch wel op uit met 
legertjes. Denk aan de slag bij Ane, waar 
in 1227 Drentse boeren bisschop Otto II 
van Lippe van Utrecht het moeras in dre-
ven en aan de latere “Bommen Berend”, 
ofwel Bernard von Galen (1606-1678), 
bisschop van Münster die in 1672 uit de 
stad Groningen verjaagd werd. En zo 
ontstonden er toch bisschopswapens 
met helmtekens en een zwaard.
Meermalen is door decreten geprobeerd 
de kerkelijke heraldiek te ordenen naar 

1. Wapen van Fredrik II van Zierick, 
 bisschop van Utrecht (1317-1322). Dit is 
een van de vroegste wapens, waarin het 
(familie)wapen van de bisschop (een 
schuinbalk met drie schelpen) gecombi-
neerd werd met dat van het bisdom. 
(tekening auteur)
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rang en stand. Evenzo vele keren sloop 
daar toch weer overtreding en misbruik 
in: teveel kwasten aan de hoeden, 
wereldlijke onderscheidingstekens, 
schildhouders en lauwerkransen, tot op 
heden.

Papieren heraldiek

Nieuwe mogelijkheden
Een ridder kon slechts één helm op 
 hebben, hij had één schildknaap als 
schildhouder en van voetstukken om zijn 
wapen te plaatsen was geen sprake. De 
(her-)uitvinding van de boekdrukkunst 
omstreeks 1440 door Johann Gutenberg 
(1398-1468) - de Chinezen drukten al 
boeken rond 175 na Christus - maakte het 
mogelijk om op grote schaal wapens te 
tekenen en afdrukken daarvan te 
 verspreiden. In een tekening is alles 
mogelijk en dat hebben we geweten: een 
wapenvoerder kon in zijn papieren schild 
een combinatie maken van de wapens 
van zijn ouders, en boven het schild 
meerdere helmen plaatsen met de 
 dekkleden en helmtekens, met schild-
houders en aparte banieren en geplaatst 
op grote losse gronden. Dat had die 
 ridder op het slagveld allemaal niet 
 kunnen torsen.
De bisschoppen sloten hier naadloos 
bij aan: we zien ook hen om hun schild 
 kwistig kruisen, bisschopsstaven én 
 helmen-met-helmtekens plaatsen en er 
ontstonden zelfs bisschopswapens 
gehuld in vorstenmantels. Deze pracht 
en praal kwam vooral tot een hoogte-
punt in machtige monarchieën zoals het 
Heilige Roomse Rijk, de koninkrijken 
Frankrijk, Spanje en Portugal.

Hoed naar ambt voor paus en 
bisschoppen

1. Tiara en sleutels
Het wapen van de paus, het hoofd van de 
rooms-katholieke kerk, is wel het minst 
veranderd door de eeuwen heen. Tot 
eind negentiende eeuw bevatte zijn 
eigenlijke wapenschild weinig anders 
dan zijn familiewapen. Dat had ermee te 
maken, dat pausen bijna steeds uit 

 a  anzienlijke families kwamen, praktisch 
allemaal uit Italië: De Medici, Borgia, 
Orsini, Mastai-Ferretti en Pecci. In de 
twintigste eeuw kwamen ook in pauselij-
ke wapens religieuze symbolen op: zie de 
pausen Johannes Paulus I, Johannes 
 Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus. 
Rond het schild zien we al sinds het 
 ontstaan van de heraldiek in de kerk, de 
tiara en de schuin gekruiste gouden en 
zilveren sleutels, die met een rood koord 
samengebonden zijn.
In vroeger tijden werd de tiara (drievou-
dige kroon) werkelijk gedragen. Paus 
Paulus VI (1963-1978) verkocht de zijne. 
Paus Johannes Paulus I (1978) en Johan-
nes Paulus II (1978-2005) voerden de 
 tiara nog slechts op hun wapenschild, 
waarbij de vorm van de hoofdbanden 
 uitbundig bleef, bezet met bladeren, 
parels en andere edelstenen. Paus 
Benedictus XVI (2005-2013) en zijn 
opvolger paus Franciscus (2013-heden), 
plaatsten de tiara ook op hun schild, 
maar in vereenvoudigde vorm: er zijn 
drie gladde gouden hoofdbanden om de 
eigenlijke witte hoed gelegd, die onder-
ling door een verticale gouden band ver-
bonden zijn. Deze uitvoering werd vaak 
bestempeld als een ‘mijter’ die zou 
 breken met de ‘tiara’. Ik zie de schilddek-

kingen bij Benedictus XVI en Franciscus 
echter als een zuivere tiara, waarbij alle 
versiering is geschrapt. De bewering, dat 
deze pausen een ‘mijter’ zouden hebben 
gekozen om zo uit te drukken dat zij 
 collega-bisschop van Rome zijn onder 
huns gelijken (van andere bisdommen), 
lijkt me vergezocht. Dit is m.i. gewoon 
een van alle toeters en bellen ontdane 
tiara, als teken van de pauselijke waar-
digheid.

De basis van de tiara is dezelfde als 
die van de bisschopsmijter: een witte 
conische hoed, van Oosterse oorsprong 
(Rietstap 1961). Aan de basis van dit 
hoofddeksel bevond zich een ring met 
edelstenen, die begin dertiende eeuw 
tot een bloemenkroon werd omgevormd. 
Onder paus Bonifatius VIII (1294-1303) 
kreeg deze hoed een tweede ringkroon. 
Sinds paus Clemens V (1305-1314) is de 
tiara echt een tiara, met drie ringkronen 
en hét teken van pauselijke waardigheid. 
De tiara groeide vanaf de zeventiende 
eeuw uit tot de bolvormige hoed, die we 
nu kennen.
De gouden sleutel duidt op de macht, 
die zich zelfs tot in de hemel uitstrekt. 
De zilveren sleutel, onder de gouden 
doorlopend, symboliseert de macht over 

2. Het wapen van paus 
Benedictus XVI (2005-
2013), geplaatst op de 
schuin gekruiste gouden 
en zilveren sleutels en 
gedekt met de tiara in zeer 
vereenvoudigde vorm. Het 
wapenschild is een omwer-
king van het wapen, dat 
Benedictus XVI voerde als 
Joseph  Kardinal Ratzinger, 
onder meer aartsbisschop 
van München-Freising. 
Nieuwe toevoeging aan dit 
pauselijke wapen is het 
pallium met rode kruisjes. 
Het pauswapen is ontwor-
pen door Andrea Cordero 
Lanza di Montezemolo, 
curieprelaat en nuntius. 
(tekening auteur).
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de gelovigen op aarde. De handvatten 
zijn naar beneden gericht, want zij zijn 
in handen van de paus, volgens de 
rooms-katholieke leer Christus plaats-
vervanger op aarde. Het pallium (schou-
derband) in het wapen van Benedictus 
XVI is een noviteit, die bij paus Francis-
cus weer verdween. Deze paus nam het 
motto uit zijn bisschopswapen op, ook 
een noviteit.

2. Mijters, staven en kruisen
Bisschopswapens hebben eenzelfde 
schild als wereldlijke wapendragers, 
maar verder zijn zij anders opgebouwd. 
Mijters, prelatenhoeden, kromstaven en 
draagkruisen zijn de standaardelemen-
ten die tot de vereenvoudiging in 1969 
allemaal voorkwamen in bisschops-
wapens.
De mijter is de meest bekende hoofd-
dekking van een bisschop, en één van de 
eerste uitwendige elementen, die zij 
aan hun wapenschilden toevoegden. De 
 mijter had eerst enigszins een puntvorm, 
maar groeide wat boller uit.
Ook de kromstaf verscheen al snel op 
bisschopswapens.
Het rechtopstaand kruis is tegenwoor-
dig hét visueel centrale onderdeel van 
een bisschopswapen. Als dat kruis één 
dwarsarm heeft dan hebben we te 
maken met een bisschopswapen. Wan-
neer dit kruis twee dwarsarmen heeft, 
dan is het onderdeel van het wapen van 
een aartsbisschop. Dit bisschopskruis 
staat symbool voor het kruis, met één 
dwarsbalk, dat sinds de vijfde eeuw in 
processie wordt uitgedragen vóór de 
paus, zijn patriarchen en aartsbisschop-
pen. Het kruis moet niet verward worden 
met het kruis dat gewoonlijk voor een 
kleinere kerkelijke processie wordt 
 uitgedragen. In de middeleeuwen kregen 
ook rooms-katholieke patriarchen en 
aartsbisschoppen het recht om dit paus 
gerelateerde kruis zo te gebruiken, zelfs 
buiten hun eigen diocees. Dit kruis is het 
enige heraldische element dat uitslui-
tend door bisschoppen in hun wapen 
mag worden gevoerd. Vanaf de vijftiende 
eeuw gaven de rooms-katholieke patri-
archen hun kruis een tweede dwarsbalk. 
Sinds de zeventiende eeuw mochten ook 
aartsbisschoppen dit doen.

3. De prelatenhoed
De prelatenhoed voor bisschoppen en 
lagere geestelijken is een hoofddeksel 
bestaande uit een halve bol met een 
 brede rand, waarvan enkele koorden met 
kwasten afhangen. Het oudste type is de 
rode kardinaalshoed. Paus Innocentius 
IV (1243-1254 ) verleende de eerste 
 kardinaalshoeden in 1245. Het rood van 
de kardinaalshoed zou de dragers 
 herinneren aan hun plicht om de kerk te 
verdedigen, zelfs ten koste van hun 
eigen bloed en leven. Het aantal kwasten 
varieerde in de eeuwen hierna. Op de 
meeste portretten van kardinalen vóór 
1800 zien we een rode hoed met afhan-
gend aan iedere zijde zes rode kwasten, 
gerangschikt in drie rijen onder elkaar 
met respectievelijk één, twee en drie 
kwasten (1-2-3). Er zijn echter gevallen 
bekend waarin een kardinaal 2 x 21 kwas-
ten voerde, in zes rijen 1-2-3-4-5-6 óf met 
slechts één kwast aan iedere zijde. In 
1832 werd het aantal kwasten voor een 
kardinaalshoed definitief vastgesteld op 
2 x 15 kwasten, gerangschikt 1-2-3-4-5.
De prelatenhoed vond al gauw ook 
ingang bij patriarchen, aartsbisschop-
pen en bisschoppen en wel een groene. 
De groene hoed zou ontstaan zijn in 
Spanje waar de bisschoppen vroeger 
ook werkelijk een groene hoed droegen. 
Rooms-katholieke patriarchen voeren 
daarbij 2 x 15 groene kwasten, aartsbis-
schoppen 2 x 10 groene kwasten en 
 bisschoppen 2 x 6. Titulaire bisschoppen, 
en aartsbisschoppen voeren hun wapens 
op dezelfde wijze als hun ambtsbroe-
ders, die werkelijk een bisdom besturen. 
 Titulair (aarts-)bisschoppen hebben een 
algemeen bestuurlijke functie, zoals een 
nuntius en leden van de Vaticaanse curie 
of zijn hulpbisschop. Zij worden dan 
 bisschop van een niet meer bestaand 
bisdom, slechts ‘titulair’. Abten voeren 
vaak wapens met een zwarte hoed met 
kwasten. Maar er zijn verschillen in 
dezen, per orde of abdij. Lagere geeste-
lijken zoals ereprelaten, dekens en 
 pastoors kunnen een wapen voeren met 
een zwarte en paarse hoeden met 
 kwasten, afhankelijk van hun ambt.

4. Pallium
Het pallium is een symbool van opperste 
herderlijke macht. Het bestaat uit een 
ringvormige witte wollen band met 
zwarte kruisen. Omstreeks de vierde 
eeuw bestond het al als liturgisch 
embleem voor de paus. Vanaf die eeuw 
verleent een paus dit pallium aan aarts-
bisschoppen. Het pallium is vooral een 
ereteken, dat geen nieuwe bevoegd-
heden toekent aan de aartsbisschop die 
het pallium krijgt. Aartsbisschoppen 
mogen hun pallium niet dragen buiten 
hun eigen kerkprovincie. In Engeland 
wordt het pallium gebruikt in wapens 
van enkele grote rooms-katholieke 
aartsbisdommen zoals Westminster en 
Birmingham.
In de wapens van rooms-katholieke 
aartsbisschoppen kan het pallium ‘los’ 
zijn opgenomen. Het pallium kan over 
het bovenste deel van het schild worden 
gedrapeerd. Een andere oplossing is het 
pallium onder schild te plaatsen.

5. De wapenspreuk
De wapenspreuk deed pas later zijn 
intrede in de kerkelijke heraldiek. In bis-
schopswapens in de grote monarchieën 
vóór 1800 kwam ik ze amper tegen, 
behalve in de Nederlanden vanaf de 
oprichting van een eigen kerkelijke 
structuur in 1559. De apostolisch vicaris-
sen die na 1590 de Hollandse Zending 
bestuurden, deden hier enthousiast aan 
mee. Pas in de negentiende eeuw zien we 
de wapenspreuk zich volop ontwikkelen 
als kerngedachte van de bisschop-
wapen drager. Het motto openbaart als 
geen ander wapenonderdeel de mentali-
teit van de man die de spreuk koos. 
Meestal heeft het motto een band met 
wat er in het schild gevoerd wordt, maar 
dat is geen noodzaak. Zelf ben ik bij 
 bisschopswapens een groot voorstan-
der van spreuken in het Latijn, de traditi-
onele taal van de rooms-katholieke kerk. 
Het grote voordeel is, dat Latijn niet 
(meer) aan een etnische groep verbon-
den is, zoals bijvoorbeeld wel het Spaans 
en het Engels.
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Verdwenen externe wapentekens

1. Het wereldlijk zwaard
Het zwaard was in bisschopswapens in 
vroeger eeuwen een veel voorkomende 
figuur. Het wereldlijke zwaard was teken 
van rechterlijke macht die door wereldlij-
ke heersers aan hoge geestelijke was 
toegekend en die ze het recht gaf om 
 bijvoorbeeld de doodstraf uit te spreken. 
Toen het ene na het andere bisdom de 
wereldlijke macht werd ontnomen, 
 verdween dit zwaard geheel uit de 
 bisschopswapens.

2. Ordetekens
Tot in de twintigste eeuw werden meer-
dere bisschopswapens voorzien van 
(wereldlijke) onderscheidingstekens. We 
komen dit gebruik vooral tegen in staten 
met een monarch en adel. Thans zijn 
onderscheidingstekens verboden met 
uitzondering van de Maltezer Orde en 
die van het Heilig Graf. Een Orde als van 
Oranje-Nassau is thans strikt verboden 
in de wapens van geestelijken.

3. Kronen en mantels
Kronen en vorstenmantels in bisschops-
wapens hingen vaak samen met de 
wereldlijke positie van bisschoppen. 
Vanaf de Middeleeuwen tot soms nog 
diep in de twintigste eeuw zie je in bis-
schopswapens nog hertogskronen, gra-
venkronen en vorstenhoeden. Het langst 
kwamen ze in Duitsland en Oostenrijk 
voor, tot na de Eerste Wereldoorlog aan 
de beide keizerrijken aldaar een eind 
kwam. Oosters-Orthodoxe kerken 
nemen nog wel vorstenmantels in hun 
bisschopswapens op.

De meest recente correctie in 1969
Paulus VI (1963-1978) was de voorlopig 
laatste paus die de heraldiek van de 
rooms-katholieke formeel aanpaste. Er 
werd vooral gekeken welke elementen 
overbodig leken: ‘less is more’. 
Bisschops wapens hadden meestal nog 
naast het bisschopskruis en de prelaten-
hoed, nog mijters en kromstaven. Men 
begon zich af te vragen of sommige 
onderdelen niet beide hetzelfde 

 betekenden. De kerkelijke heraldiek 
zoals die door Paulus VI werd gestroom-
lijnd laat zich goed vatten in een over-
zicht:

DE PAUS: Het pauselijk wapen was 
eigenlijk het enige wapen dat in 1969 niet 
van opbouw veranderde. De tiara, de  
 zilveren en gouden sleutels bleven. 
 Vanaf paus Benedictus XVI (2005-2013) 
werden de drie kronen om de tiara 
 vervangen door eenvoudige gouden 
 banden en er werd een pallium met rode 
kruisjes aan toegevoegd. De huidige 
paus Franciscus nam zijn wapenspreuk 
uit de tijd dat hij aartsbisschop was van 
Buenos Aires op in zijn pauselijk wapen.

4. Het wapen van een aartsbisschop, 
geen kardinaal zijnde: Lorenzo Piretto 
O.P., aartsbisschop van Izmir (2015-
2020). Het aartsbisschoppelijk kruis is 
hier vergezeld door de groene aarts-
bisschoppenhoed met 2 x 10 groen 
kwasten. Het gegeerde schild is dat van 
de Dominicaner Orde waartoe de aarts-
bisschop behoort. Daarop zien we een 
vuur, symbool van de H. Polycarpus, 
tweede bisschop van Smyrna (Izmir). 
(tekening auteur). Wanneer een jonge-
man in de Orde der Domincanen wordt 
opgenomen, krijgt hij de vraag “Wat 
 verwacht je van je intrede in deze orde?”. 
Zijn antwoord is dan MISERICORIDIA 
(Barmhartigheid, van God én jullie)”. 
(tekening auteur)

3. Het wapen van een kardinaal-aarts bisschop: Joseph Höffner, aartsbisschop van 
Keulen (1969-1987).
Het schild is geplaatst op een aartsbisschoppelijk kruis en gedekt met de rode 
 kardinaalshoed. Het verkregen pallium hangt hier van de onderzijde van het schild. 
Het zwarte kruis is het wapen van het aartsbisdom Keulen; Het hartschild bevat de 
persoonlijke tekens van de aartsbisschop. (tekening auteur).
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AARTSBISSCHOPPEN dekken hun 
schild met een groene prelatenhoed met 
2 x 10 groene kwasten en plaatsen het 
schild op een voordraagkruis met twee 
dwarsarmen; onder het schild staat een 
wapenspreuk, die een persoonlijke 
 kerngedachte weergeeft. Sommige 
aartsbisschoppen zijn gerechtigd om 
een pallium te voeren. Mijter en krom-
staf verdwenen uit de wapens van gees-
telijken maar bleven gehandhaafd in die 
van de diocesen en abdijen.
BISSCHOPPEN dekken hun schild met 
een groene prelatenhoed met 2 x 6 

 groene kwasten en zijn geplaatst op een 
voordraagkruis met één dwarsarm en 
zijn gewoonlijk ook voorzien van een 
spreuk.

DE KARDINAAL-AARTSBISSCHOPPEN 
EN DE KARDINAAL-BISSCHOPPEN hiel-
den hun rode hoed met 2 x 15 rode kwas-
ten, maar hun staf en mijter verdwenen 
uit hun wapens. Ook hier werden de mij-
ter en kromstaf niet meer toegepast als 
wapenonderdeel.

LAGERE GEESTELIJKEN zoals priesters 
en kanunniken mogen ook een eigen 
wapen voeren. Zij mogen, afhankelijk van 
hun rang een zwarte of paarse hoed met 
kwasten voeren. Het voert hier te ver om 
daar dieper op in te gaan.

Heraldiek in andere episcopale 
kerken

1. Anglicaans
De Anglicaanse kerk werd in 1534 
gesticht door koning Hendrik VIII (1509-
1547) en vaart een volstrekt eigen koers 
met eigen tradities. De bisschoppen in 
deze kerk voorzien hun wapenschild niet 
van voornoemde prelatenhoed, maar 
van de Mitra Preciosa, een kostbaar 
 uitgevoerde mijter. Ze mogen hun 
wapenschild verticaal delen waarbij de 
voorste helft het wapen bevat van het 
bisdom dat zij besturen. In de achterste 
helft mogen zij hun persoonlijke symbo-
len plaatsen, meestal hun familiewapen. 
Achter het schild kunnen kromstaven en 
draagkruisen worden geplaatst.
Voor de niet-bisschoppelijke geestelijk-
heid in de Anglicaanse Kerk was er tot 
50 jaar geleden niets vastgelegd op 
heraldiek gebied. Ze zullen meermalen 
hun (familie-)wapen hebben gevoerd, 
getopt met helm en dekkleden zoals 
iedere burger of edele dat vanaf de 
 middeleeuwen kon voeren.
Rond 1970 werd onderzocht of de angli-
caanse geestelijkheid een systeem kon 
invoeren met eigen prelatenhoeden. De 
aartsbisschop van Canterbury en andere 
prelaten stemden erin toe dat de hoed er 
kwam. Voor iedere rang werd een zwarte 
hoed vastgesteld, met steeds anders 
gekleurde koorden en kwasten. Zo heeft 
een deken 2 x 3 rode kwasten met purpe-
ren koorden, en kanunniken rode kwas-
ten, hangend aan zwarte koorden. Pries-
ters hebben aan iedere zijde van hun 
hoed één zwarte kwast, afhangend van 
de zwart koord, wit doorvlochten.

2. Oud-Katholiek
De Oud-Katholieke Kerk zoals wij die in 
Nederland kennen, bestaat formeel 
sinds 1889. Toen sloten de Oudbisschop-
pelijke Clerezy in Nederland (ontstaan in 
de achttiende eeuw) en katholieke groe-
pen uit Duitsland en Zwitserland, zich 
aaneen in de ‘Unie van Utrecht’, vanuit 
een jarenlang gegroeid ongenoegen over 
de koers van de rooms-katholieke kerk 
waartoe zij zich tot dat jaar rekenden. De 
Oud-Katholieke Kerk heeft zich altijd 
beschouwd als ‘lid van de nog ongedeel-

5. Het wapen van een bisschop 
Henricus Lamiroy, coadjutor 
(1929-1931) en bisschop van 
Brugge (1931-1952). Het is vorm-
gegeven in de stijl van vóór 
1969, met de sindsdien verdwe-
nen staf en mijter en het bis-
schopskruis met één dwarsbalk 
en een groene hoed met 2 x 6 
groene kwasten. Lamiroy nam 
geen diocesaan wapen op maar 
nam dat van de stad Ieper waar-
in bij het rode patriarchale kruis 
verving door een rood Chi-Rho/
Alpha/Omega monogram. (teke-
ning auteur).

6. Het wapen van Karl Reger, 
hulpbisschop van Aachen 
(1987-2006). Een bisschopwa-
pen waarin met diocesane 
wapen (een zwart kruis op 
goud) door een horizontale 
deellijn gecombineerd wordt 
met Regers persoonlijke teken: 
een ploeg. (tekening auteur).
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de katholieke kerk, vanaf Sint-Willibrord, 
eerste bisschop van Utrecht’,  totdat in 
Noord-Nederland de kerkelijke hiërar-
chie rond 1580 verloren ging.
De Oud-Katholieke Kerk in Nederland 
zette - waarschijnlijk gebaseerd op deze 
zienswijze - de tradities rond bisschops-
wapens, zoals die in de rooms-katholieke 
kerk golden, gewoon voort: groene 
 hoeden met respectievelijk 2 x 10 en 2 x 6 
groene kwasten, en een draagkruis met 
twee, respectievelijk één dwarsbalk, en 
tot rond 1970 ook nog de mijter en de 
staf. Alleen de rode kardinaalshoed ver-
viel. Voor lagere geestelijken werd geen 
systeem opgezet. Men kan desnoods 
ook de anglicaanse traditie in dezen vol-
gen. Dat kan, omdat de Oud-Katholieke 
Kerk van de Unie van Utrecht een goede 
band met de Anglicaanse kerk heeft 
opgebouwd.
Uit de Oud-Katholieke kerk zijn in de 
twintigste eeuw enkele stromingen 
voortgekomen zoals de Oud-Rooms-Ka-
tholieke kerk en de Vrij-Katholieke Kerk. 
Ze hebben tot op heden globaal ook de 
rooms-katholieke tradities gevolgd 
 inzake de wapens van hun bisschoppen.
In de lutherse kerken was verschil per 
land: in Duitsland is van lutherse kerkhe-
raldiek nauwelijks sprake; in Scandinavië 
heeft men een vast stramien voor luther-
se bisschopswapens: verticaal gedeeld: 
1-bisdom, 2-persoonlijke wapentekens.

Drie categorieën

Binnen Europa kunnen we twee geleide-
lijk gegroeide categorieën rooms-katho-
lieke bisschopswapens ontdekken:
1.  Wapenschilden waarin geen verwij-

zing wordt gegeven naar het wapen 
van het bisdom dat door de bisschop 
bestuurd wordt. Dit type wapen 
komt in het overgrote deel van de 
rooms-katholieke bisdommen over 
de hele wereld voor.

2.  Wapenschilden waarin het persoon-
lijk wapen gecombineerd wordt met 
het wapen van het (aarts-)bisdom. 
Dat kan door het schild met een 
 verticale of een horizontale lijn te 
verdelen in twee velden. Het eerste 
veld bevat dan het wapen van het 

diocees en het tweede veld de per-
soonlijke symbolen van de bisschop. 
Ook mag - en dat komt veel voor - het 
wapen worden gekwartileerd in vier 
velden: het eerste en vierde veld 
bevat dan het bisdomswapen en de 
kwartieren 2 en 3 dragen het 
persoon lijk teken van de bisschop. 
Dit lijkt voort te komen uit de opvat-
ting, dat de band tussen bisschop en 
bisdom een mystieke huwelijksband 
zou zijn. Een alliantiewapen binnen 
een huwelijk tussen man en vrouw is 
vaak gekwartileerd. Maar: een allian-
tiewapen binnen een huwelijk tussen 
man en vrouw levert doorgaans een 
gedeeld schild op: 1 man en 2 vrouw; 
kinderen voeren zo’n wapen door-
gaans gekwartileerd. In de seculiere 
wereld werd met deze deling de 
‘gebieden’ aangeduid.

 Nog een ander veel voorkomend 
model is het bisdomswapen in het 
grote schild met over alles heen een 
hartschild waarop de persoonlijke 
tekens van de bisschop. Dit wapen-
model kwam voor het oude bisdom 
Utrecht (vóór 1559) op, en werd voor 
de aartsbisschoppen van Utrecht 
tussen 1559-1580 en vanaf 1853 
 zonder uitzondering gehandhaafd.

3.  Er ontwikkelde zich uit de tweede 
categorie echter een subcategorie:

 Wapens uitsluitend ingedeeld vol-
gens een verticale lijn: het bisdom in 
het voorste deel, de persoonlijke 
tekens in het tweede deel. Dit model 
dat een beetje een eigen leven is 
gaan leiden, wordt vrij weinig toege-
past in landen als Duitsland en de 
staten in Centraal-Europa (vooral 
Wenen en Praag), maar in Groot-Brit-
tannië lijkt dit model zich specifiek te 
hebben ontwikkeld. De Anglicaanse 
Kerk stond haar bisschoppen toe om 
hun wapen verticaal te delen met de 
bovenbeschreven combinatie 
bisdom- bisschop. Deze deling is 
 binnen rooms-katholiek Engeland 
niet allesomvattend verbreid, maar 
via missie en handel wel doorgedron-
gen in landen, die een (staatkundige) 
band hadden met Engeland, zoals 
Zuid-Afrika, India, Canada en de 
 Verenigde Staten.

Scheidingslijn
Het is me opgevallen, dat binnen Europa 
een geografisch vrij scherpe scheidings-
lijn lijkt te bestaan tussen bisschops-
wapens met slechts persoonlijke symbo-
len en bisschopswapens als combinatie 
van bisdom met persoonlijke tekens. In 
landen met een meer Germaanse cul-
tuurgeschiedenis als Duitsland, 
Noord-Nederland, Zwitserland, Oosten-
rijk dragen de bisschopswapens in grote 
meerderheid het wapen van het bisdom, 
terwijl in  landen met een niet-Germaan-
se cultuur, zoals Frankrijk, Italië, Spanje 
(Latijns), de Balkanlanden, Polen 
 (Slavisch), en Hongarije wapens met 
 uitsluitend persoonlijke symbolen, 
gebonden aan de bisschop, bijna alles 
overheersend zijn. In gebieden, die 
afwisselend bij Duitsland of andere lan-
den hebben behoord, zie je dit verschil. In 
het oerfranse Reims komt het diocesaan 
wapen niet voor; in Straatsburg, hoofd-
stad van Elzas- Lotharingen, is opname 
van het diocesane wapen traditie. 
 Datzelfde geldt voor Breslau, tot 1945 
Duits en daarna bij Polen.

Nederland kent een vrij scherpe culture-
le tweedeling, gescheiden door de grote 
rivieren. Die zien we terug in de bis-
schopswapens. In het aartsbisdom 
Utrecht met de bisdommen zoals 
 Haarlem en Groningen zou de schild-
combinatie bisdom x bisschop zich goed 
handhaven. Maar in de zuidelijke bis-
dommen ’s-Hertogenbosch, Roermond 
en de bisdommen in België zou de eerste 
categorie toch de overhand krijgen, 
zulks in navolging van de gewoonten in 
Frankrijk en Spanje. Na 1830 zien we die 
scheiding voortleven. In de (aarts)-
bisdommen Utrecht, Haarlem, en later 
Groningen en Rotterdam handhaaft de 
combinatie  bisdom x bisschop zich tot 
op heden goed. In Breda, ’s-Hertogen-
bosch en Roermond was die combinatie 
minder sterk. De laatste decennia keert 
echter het diocesane wapen ook in deze 
zuidelijke bisdommen meer en meer 
terug, misschien onder invloed van het 
Noord-Nederlandse aartsbisdom 
Utrecht. In wat nu België is, verdween de 
combinatie bijna geheel. Slechts een 
enkele maal zien we in hedendaagse 
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 Belgische bisschopswapens een symbo-
lische verwijzing naar het bisdom dat 
aan een bisschop was toevertrouwd.

Missie

1. Eerste vestigingen
De grote Europese staten stichtten 
intussen vanaf de ontdekkingsreizen 
na 1492 over de hele wereld koloniën en 
vazalstaten. In het kielzog daarvan 
 gingen rooms-katholieke missionarissen 
mee om hun geloof in de nieuwe gebie-
den te planten. Van lieverlee ontstonden 
ook daar bisdommen. Dergelijke dioce-
sen lagen ver overzee en konden weinig 
banden onderhouden met de moeder-
landen. Voor de kwaliteit van nieuwe 
 bisschopswapens had dat gevolgen. De 
missionarissen hadden als hoofddoel de 
verbreiding van het rooms-katholieke 
geloof. Voor heraldiek hadden ze minder 
belangstelling. Het niveau van de wapen-
ontwerpen hing er sterk van af of er bin-
nen de kringen aldaar toevallig lieden 
rondliepen met kunsthistorische belang-
stelling en of bisschoppen die door adel-
lijke geboorte al een bruikbaar wapen 
hadden, dat in hun persoonlijk wapen 
verwerkt kon worden.
In de twintigste eeuw werd de communi-
catie met de Europese moederlanden 
beter en stonden er bovendien deskun-
digen op, die de kwaliteit van nieuwe 
 bisschopswapens aanzienlijk wisten te 
verbeteren. De treffendste voorbeelden 
zien daarvan we in de Verenigde Staten 
en Brazilië.

2. De Verenigde Staten van 
Noord-Amerika
De USA ontstond als onafhankelijke 
staat in 1776. In de negentiende eeuw 
kreeg de USA de omvang zoals we die nu 
kennen. De rooms-katholieke kerk groei-
de binnen de USA via missiegebieden uit 
tot een eenheid met bisschoppen. Het 
eerste echte bisdom in de USA was 
 Philadelphia (1789). Nieuwe bisschoppen 
kregen wapens, die vaak slecht ontwor-
pen waren. Dat zou duren tot rond 1910.
In dat jaar begon Pierre de Chaignon la 
Rose (1872-1941) zijn werk als wapen-
kundige binnen de rooms-katholieke 

7.  Teken- en ontwerpstijl van Pierre Chaignon la Rose (1872-1941), de heraldicus die de 
Amerikaanse kerkheraldiek enorm verbeterde. In dit wapen van Alphonse Joseph 
Smith is ook de door La Rose  ingevoerde deling te zien: De duif met drie sterren is het 
wapen van het diocees Nashville en de ciborie met lelies en ster vormen de 
 persoonlijke helft van dit wapen.
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kerk. In 1895 bracht hij het aan de Har-
vard University tot ‘Bachelor of Arts” en 
ontwikkelde zich tot literatuurkenner en 
kunsthistoricus. De vroom-katholieke La 
Rose groeide uit tot een autoriteit in de 
kerkheraldiek en ontwierp vanaf 1910 
talloze wapens voor katholieke onder-
wijsinstellingen, bisdommen en bis-
schoppen en bracht de kerkheraldiek 
binnen de USA op een hoger niveau dan 
voordien.

La Rose ontwierp ook wapens voor 
priesters, die tot bisschop werden 
benoemd in landen, die onder sterke 
invloed van de Verenigde Staten ston-
den, zoals de Filippijnen (vanaf 1903). 
Ook ontwikkelde hij wapenmodellen, die 
aansloten bij wat van hogerhand voor 
katholieke wapens werd voorgeschre-
ven. Zijn bisschopskruisen hebben maar 
één vorm: met klavervormige uiteinden 
en enkele regelmatig geplaatste edel-

stenen. Ook voor de bisschopsstaf, de 
mijter en de spreuk ontwierp La Rose 
een ideaal geachte vorm, waarvan hij de 
rest van zijn leven als ontwerper niet 
meer van zou afwijken. Voor bisdoms-
wapens tekende hij steeds een schild 
met alleen een mijter, zoals we dat ook 
zien bij de Anglicanen.
Het ingrijpendst was de verandering van 
wat de wapenkundige op het schild van 
een bisschop plaatste: La Rose deelde 
het schild voor een residerend bisschop 
verticaal in tweeën: voor plaatste hij het 
wapen van het bisdom - vaak nieuw door 
hem ontworpen - en ernaast de persoon-
lijke tekens van de wapendrager. Deze 
wapenindeling is veruit dominant gewor-
den in de USA. Hulpbisschoppen in de 
USA voeren hun wapen altijd zonder het 
diocesane wapen. Hij kreeg in het mid-
den van de twintigste eeuw veel navol-
ging van zijn stijl.
Er stonden kundige ontwerpers op, die 

na het overlijden van La Rose, zijn teken- 
en ontwerpstijl voorzetten, onder meer 
William F.J. Ryan (1903-1981) en Anthony 
W.C. Phelps (1931-2005) ontwierpen 
 tientallen fraaie bisschopswapens. 
Thans lijkt Father Guy Selvester (*1964) 
deze lijn voort te zetten met een forse 
lijnvoering en zo weinig mogelijk reliëf.

Pas in het laatste kwart van de twintig-
ste eeuw treedt daarnaast verandering 
op in de stijl met de opkomst van Deacon 
Paul Sullivan (1947-2019). Zijn wapens 
zijn goed te herkennen, niet alleen aan 
zijn unieke tekenstijl, maar ook aan de 
bisschopskruisen achter door hem ont-
worpen wapens: een Latijns krukken-
kruis waarbij de binnenste hoeken 
gerond zijn.
Later zou hij nog twee andere modellen 
introduceren. Voor de dan toe gebruike-
lijke bisschopskruisen leek bij Sullivan 
geen plaats te zijn. Alleen de aartsbis-

8. Teken- en ontwerpstijl van Father Guy Selvester. Hij werkt in kloeke  lijnen 
met heel weinig reliëf. Het wapen van Elias Lorenzo O S B, abt- president van de 
Cassinische Congregatie (2016-2020) en daarna hulpbisschop van Newark (USA). 
Zijn wapenschild bleef hetzelfde. Als abt voerde hij dit schild op een abtsstaf, met 
een wit sudarium (zweetdoek), en met de bijbehorende zwarte prelatenhoed met 
2 x 6 zwarte kwasten. Toen mgr Lorenzo hulpbisschop werd, maakte de hoed 
plaats voor een groene bisschopshoed met 2 x 6 groene kwasten. De abtsstaf 
werd  vervangen door een eenvoudig bisschopskruis met enkele balk

9. Teken- en ontwerpstijl van Deacon 
Paul Sullivan (1947-2019). De hoed is heel 
plat en de koorden maken zeer veel 
bochten. Het kruis is een specifiek 
model van Sullivan. Een ander opmerke-
lijk detail is de rode omlijning van zijn 
banderolles. Dit is het wapen van Patrick 
Zurek, bisschop van Amarillo (USA).
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schoppelijke kruisen hebben bij Sullivan 
nog klaverblad vormige uiteinden. Zijn 
banderolles met spreuken zijn uniek: wit 
met rode randen, met zwarte kapitalen. 
Sullivans kracht was het constant 
 zoeken naar weinig gebruikte kleuren-
combinaties en indelingen. Zijn zwakke 
punt was de overladenheid van menig 
Sullivanschild.

Charles Noonan lijkt een andere wapen-
ontwerper met een eigen stijl. Zijn 
wapens zijn doorgaans mooi en goed 
vormgegeven maar erg overladen en te 
vaak voorzien van te gedetailleerde 
 figuren, zelfs stralend afgebeeld 
 (hosties, duiven, hemellichamen).

3. Brazilië
Een ander land met opmerkelijke bis-
schopswapens is Brazilië. Hier was de 
kwaliteit van de bisschopswapens tot 
ver in de twintigste eeuw even wisselend 

als in de USA vóór 1910. Wel werd hier 
geput uit een rijke bron, die door voor-
malige moederland Portugal was inge-
bracht: Portugese familiewapens. Ze 
worden in bisschopswapens opgenomen 
vanaf het moment dat in Brazilië een 
kerkelijke hiërarchie ontstaat.
Een nieuwe impuls in de Braziliaanse 
kerkelijke heraldiek komt van Dom Paulo 
(Ernest) Lachenmayer OSB (1903-1990), 
een monnik en kunsthistoricus. Hij werd 
in 1903 in Langenangen in het Duitse 
Baden-Württemberg geboren en 
 emigreerde in 1922 naar Brazilië waar hij 
intrad bij de Benedictijnen in Bahia, als 
Irmaõ (Broeder)‘Paulo’. Hier volgde hij 
kunsthistorische studies. Dom Paulo 
ontwikkelde een volstrekt eigen teken-
stijl en ontwierp talloze wapens voor 
Braziliaanse bisschoppen. Pater Lachen-
mayer raakte bevriend met Victor Hugo 
Carneiro Lopes (1932-2014), aan wie hij 
zijn kennis omtrent kerkelijke heraldiek 

langzaam aan doorgaf. Na het overlijden 
van Lachenmayer in 1990 ontwikkelt de 
stijl van Carneiro zich wat meer in een 
eigen richting.

De tekenstijlen van Lachenmayer en 
 Carneiro zijn moeilijk van elkaar te 
onderscheiden en hebben enkele geza-
menlijke kenmerken:
-  In hun wapenontwerpen voor 

 bisdommen in Brazilië namen ze het 
bisdom niet op in bisschopswapens, 
hooguit als bijfiguur. Hierin tonen ze 
zich dragers van de Latijnse heraldi-
sche cultuur;

-  Beide ontwerpers kiezen opmerke-
lijk vaak voor rood-blauwe velden 
met zilveren dan wel gouden figuren. 
Groene en gouden velden (de Brazili-
aanse kleuren) met blauwe, groene 
of rode symbolen en zwarte velden 
zie we veel minder;

-  Ze brengen binnen in wapenfiguren 
op en buiten het schild, door heel 
minieme belijningen en enig reliëf 
aan;

-  Ze proberen in hun tekenstijl het 
goud en zilver te benaderen door 
specifieke tinten okergeel en grijswit 
te kiezen;

-  Hun bisschopskruiden zijn heel 
 specifiek: achter het schild. Op de 
draagstaf staat een fier Latijns kruis 
met heel brede armen, die naar bui-
ten toe iets verlopen. Op het snijpunt 
der armen staat één grote vierkante 
edelsteen, meestal rood, maar soms 
groen of blauw en geslepen in enkele 
kloeke vlakken;

-  Hun wapenspreuken schrijven ze 
vaak geheel los; dat wil zeggen: een 
lint ontbreekt. De letterhoogte 
 kiezen ze fors. Afwisselend schrijven 
ze hun spreuken in kleine letters en 
hoofdletters, soms zelfs met hoofd- 
én kleine letters zoals in gewone 
 teksten. Baanbrekend is dat ze 
meermalen hun spreuken in cursief 
schrift weergeven. Het enige nadeel 
hun cursieve schrift is, dat het soms 
moeilijk leesbaar is.

Wat we van deze aanpak kunnen leren is, 
dat er grote vrijheid bestaat inzake de 
vormgeving van schilden, hoeden of 

10. Teken- en ontwerpstijl van Dom Paulo Lachenmayer OSB 
(1903-1990) en Victor Hugo Carneiro Lopes (1932-2014).  
Dit is het wapen van Giuseppe Negri, bisschop in Brazilië. 
 Opmerkelijk zijn vooral de vorm van het kruis, de hoed en de vrij 
geschreven wapenspreuk.
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 kruisen. Voor wie de grenzen binnen de 
heraldiek kent, zijn er legio mogelijkhe-
den om een eigen handschrift te creëren 
bij het tekenen van wapenschilden; ook 
binnen de kerken.

4. De Filipijnen
De bisschopswapens op de Filipijnen 
hebben een bijzondere ontwikkeling 
doorgemaakt. De eilandenstaat tussen 
China en Indonesië was tussen 1521 en 
1898 bezit van het koninkrijk Spanje.
In 1898 verklaarde de Filipijnen zichzelf 
onafhankelijk maar wordt datzelfde jaar 
bezet door de Verenigde Staten. In 1946 
proclameert de Amerikaanse president 
Truman de totale onafhankelijkheid van 
het eilandenrijk. Vanaf 1903 werden 
 bisschoppen benoemd, die deels van 
Amerikaanse afkomst waren. Bij de 
eerst benoemde Amerikaanse bisschop, 
Frederick Zadok Rooker in 1903, werd 
niet zoals in Spanje, een diocesaan 
wapen opgenomen en een motto, 
geschreven op een schuinbalk, zoals je 
dat in Spanje weer wel tegenkomt.
In 1910 begint de Amerikaanse heraldi-
cus Pierre de Chaignon la Rose ook voor 
deze bisdommen en bisschoppen 
wapens te ontwerpen, eveneens met 
een verticaal gedeeld schild / bisdom- 
persoonlijke tekens.
In de huidige Filipijnse kerkelijke wapens, 
zijn al sinds het midden van de twintigste 
eeuw de eeuwenoude Spaanse inbreng 
en de ontwerppraktijk van Chaignon la 
Rose met zijn ‘Engelse Tweedeling’ 
samengevloeid. In veel wapens is de 
Amerikaanse deling bisdom-bisschop te 
zien, maar tevens zien we de Spaanse 
gewoonte terug om bisschopswapens 
mudvol te laden met figuren en kleine 
details.
De Filipijnse wapens zijn uit heraldisch 
oogpunt te vol, maar wie de geschiede-
nis kent, zal deze wapens wellicht met 
meer clementie beschouwen.

Bruno Bernard Heim (1911-2003)
Kerkheraldiek werd lang gezien als een 
bijwagen van de algemene heraldiek. 
Daar kwam rond 1950 verandering in 
toen een nog jonge priester carrière ging 
maken binnen de kerkelijke diplomatie: 
Bruno Bernard Heim. Hij werd geboren 
op 5 maart 1911 in Olten (Zwitserland) en 

stierf aldaar op 18 maart 2003. Heim 
werd priester gewijd op 29 juni 1938. Van 
1947 tot 1960 was hij secretaris van 
Angelo Roncalli, die tussen 1925 en 1953 
nuntius was, tussen 1953 en 1958 
 patriarch van Venetië, en daarna van 
1958 tot 1963 voor paus Johannes XXIII. 
In de jaren daarna was Bruno Heim 
apostolisch delegaat en nuntius. Roncalli 
en Heim waren beiden in kerkelijke heral-
diek geïnteresseerd en beiden hadden 
nogal wat kritiek op het niveau daarvan. 
Heim kwam als kerkheraldicus met 
steun van mgr. Roncalli tot volle bloei. 
Hij ontwierp na 1950 de wapens voor de 
pausen Johannes XXIII, Paulus VI, Johan-

nes Paulus I en Johannes Paulus II en 
 talrijke wapens voor bisschoppen en 
andere rooms-katholieke geestelijken. 
Johannes XXIII wilde Heim benoemen tot 
heraldische autoriteit binnen het 
 Vaticaan. Heim sloeg dit af. Hij vond de 
heraldiek een kwestie van goede smaak 
en kunstzinnigheid. Goede voorbeelden 
en overredingskracht hebben meer 
effect dan dwingend bijsturen van 
 ontwerpen. Gestrenge regels en te snel 
ingrijpen fnuiken de creativiteit, die 
nodig is om wapenkunde levend te hou-
den. Bruno Heim keerde terug naar de 
simpele heraldiek van de Middeleeuwen. 
Hij werkte niet naar concrete voorbeel-

11. Boekomslag van Heim’s standaardwerk, Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes 
Paulus II (1980). Opvallend is de speelse tekenstijl. Die lijkt niet zozeer terug te grijpen 
op voorbeelden uit de Middeleeuwen, maar op een gezamenlijke basis: “Less is more”
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den uit die tijd, maar nam de treffende 
eenvoud van de middeleeuwse tekenstijl 
als basis voor zijn eigen tekenwerk.

Heim beïnvloedde en stimuleerde talrij-
ke mensen die geïnteresseerd waren in 
deze tak van wapenkunde en die ook zelf 
goede rooms-katholieke wapens konden 
ontwerpen. Ook de auteur heeft zich 
door Heim laten beïnvloeden in stijl en 
opvattingen.
Anno 2021 lijkt het niveau van de kerk-
heraldiek wat terug te zakken. Oorzaak 
is wellicht dat niet altijd meer echte 
 deskundigen geraadpleegd worden en 
dat teveel met de computer wordt 
samengesteld. Dus: tijd voor een volgen-
de wedergeboorte van de kerkelijke 
wapenkunst?

Geraadpleegde literatuur en 
websites

Boeken en oude drukken
-  Atteveld Justus zoon, D., ZEGELS 

VAN VERSCHEYDE BISSCHOPPEN 
VAN UTRECHT MIDSGADERS DER 
VYF CAPITTELEN, ENDE EENIGHE 

CONVENTEN ALSMEDE VAN DE 
STAD UTRECHT ENDE ANDERE 
STEDEN, ONDER HEERSCHAPPIJE 
DES BISSCHOPS VAN UTRECHT 
GESTAAN HEBBENDE. GETEKEND 
NAAR DE ZEGELS, HANGENDE AAN 
DE ORIGINGELE BRIVEN”. Anno 
MDCXCVIII (1698).

-  Bockenberg, Petrus Corn. van, 
 ROLLE EN KORTE HISTORIJ VAN DE 
BISSCHOPPEN VAN UTRECHT, 
Uyt het latijn vertaelt in onse Duyt-
sche sprake, door Engelbertus van 
Engelen, Medicijne Docter, anno 
1722; Gemeentearchief Utrecht.

-  Duren, Peter Bander van (edited), 
ARMORIAL BRUNO BERNARD 
HEIM, LIBER AMICORUM ET ILLUS-
TRORUM HOSPITUM; Gerrards 
Cross (England) 1981; ISBN 0-905715-
16-0.

-  Galbreath, Donald Lindsay, PAPAL 
HERALDRY, second edition revised 
by Geoffrey Briggs; London 1972; 
ISBN 0 90045522 5.

-  Heim, Bruno Bernard, KERKELIJKE 
HERALDIEK VAN 1270 TOT JOHAN-
NES PAULUS II; uit het Engels 
 vertaald door A.H. Sijmons; Helmond 

1980; ISBN 90 252 6950 8.
-  Pama, C, RIETSTAP’S HANDBOEK 

DER WAPENKUNDE, vierde geheel 
omgewerkte en nieuwe uitgaaf; 
 Leiden 1961.

-  Archief van de auteur; 2021.

Websites
- “Bruno Bernard Heim”, wikipedia, 

geraadpleegd op 27 juni 2021.
-  “Heraldry of the world, Religious or 

Ecclesiastical heraldry”; heraldry- 
wiki.com; een website toegewijd aan 
heraldiek in breedste zin; hierbinnen 
een afdeling kerkelijke heraldiek met 
talloze kerkelijke wapens.

-  “Martin’s ecclesiastical heraldry”, 
ecclesiasticalheraldry.weebly.com; 
een heraldieksite uitsluitend voor 
kerkelijke wapens met bisschops-
wapens van alle bekende stromingen 
binnen het christendom; Een uitste-
kende aanvulling op “Heraldry of the 
world”.

-  wikimedia/wikipedia, waar op 
 trefwoord of naam talloze kerkelijke 
wapens kunnen worden teruggevon-
den.

Tips van de Boekenmakers van Probook
Het klinkt nog ver weg, maar voor je het weet zit je aan het 
kerstdiner. Heb jij al een cadeau om onder de boom te 
leggen? Wellicht is het leuk om een boek te geven of om 
een cadeaubon te geven zodat de ontvanger zelf een boek 
kan maken.

Ken je iemand die een boek wilt laten maken? Dan kun je een 
cadeaubon bestellen en deze cadeau geven. De cadeaubonnen 
zijn al vanaf 10 euro beschikbaar, maar bij cadeaubonnen van 25 

euro of meer kun je ook een gratis boek ‘Publiceer je 
eigen boek‘ van Frank Noë ontvangen. Dit boek is 

een stap-voor-stap handleiding voor iedereen 
die zijn eigen boek wil uitgeven. Zo heb je een 

compleet cadeau voor onder de boom!

Ook is het mogelijk om jouw eigen gemaakte 
boek voor kerst cadeau te doen. Dit kan 

natuurlijk de familiegeschiedenis zijn die je 
net op tijd af hebt, maar dit kan bijvoorbeeld 

ook een gedichtenbundel, fotoboek of kookboek 
zijn.  Wat bijvoorbeeld relatief eenvoudig te maken is, 

is een boek vol met herinneringen. Schrijf lieve woorden op en 
voeg dierbare foto’s toe. Je kunt het boek al maken vanaf 24 

pagina’s. Een persoonlijker cadeau kun je haast 
niet geven! Of je nu al jouw recepten vast legt 
in een kookboek of de foto’s van het fami-
lie-uitje hebt gebundeld, je zult in ieder geval 
de show stelen!

Wil je jouw boek(en) nog voor de kerst in huis 
hebben, wees dan wel op tijd met bestellen. Onze 
productietijd voor één of een paar boeken is 
8 werkdagen. Wil je een grotere oplage boeken laten 
maken, neem dan even contact met ons op om te overleggen.

Bestel je bijvoorbeeld in het weekend van 4/5 december, dan 
verzenden wij het boek 15 december. Dan zou het dus ruim op tijd 
bij je binnen moeten zijn. Het kan in de decembermaand wat 
langer duren dat jouw pakket bezorgd wordt, ga er dus zeker niet 
vanuit dat het de volgende dag bezorgd wordt. Wil je 100% zeker 
zijn dat je het boek op tijd hebt, kom het dan bij ons afhalen in 
Utrecht.

Al is het misschien wat vroeg... Wij van Probook willen je toch 
alvast hele fijne feestdagen wensen en een goede jaarwisseling! 

Michelle van Deuveren - Probook

https://www.heraldry-wiki.com/heraldrywiki/wiki/Heraldry_of_the_world
https://www.heraldry-wiki.com/heraldrywiki/wiki/Heraldry_of_the_world
https://ecclesiasticalheraldry.weebly.com/roman-catholic.html
https://ecclesiasticalheraldry.weebly.com/roman-catholic.html
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JEROEN BOGGIA

Een Italiaanse stamvader, 
de gipsenbeeldenmaker 
Antonio Boggia 
(1769 Urio – 1844 Amsterdam)

Al vele jaren is in mijn Nederlandse familie Boggia bekend waar onze Italiaanse stamvader 
Antonio vandaan komt. Hij is namelijk geboren in het plaatsje Urio, aan de westelijke 
oever van het Comomeer. Urio ligt ongeveer vijftien kilometer ten noorden van de stad 
Como.
Met hulp van de plaatselijke pastoor is in de jaren vijftig in de doopboeken van de kerk 
Santi Quirico e Giulitta gezocht en is de doopdatum 3 oktober 1769 gevonden. De doop-
namen van Antonio zijn Francesco Antonio Abbondio.
In het eerste Amsterdamse document, de ondertrouwakte, schrijft hij zijn voornaam zelf 
als Antonio. Die naam houd ik in dit artikel aan. Er zijn in de praktijk echter meerdere 
varianten voor zijn voornaam.

1. Antonio Boggia’s ondertrouwakte. Stadsarchief Amsterdam (SAA), Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 640, blad p.150.
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Dit verhaal gaat over Antonio die als gipsenbeeldenmaker in 
de negentiende eeuw in Nederland furore maakt (deel 1). Over 
die periode weten we veel. Maar wat weten we van Antonio’s 
Italiaanse afkomst? En welke rol speelt Gens Nostra hierbij? 
(deel 2)

Het bedrijf A. Boggia in de Kalverstraat
Op 18 september 1795 gaat Antonio in ondertrouw met Maria 
Beereboom. Hij is dan vijfentwintig jaar en verblijft in het 
logement ‘De laatste Wijnberg’ in de Warmoesstraat in 
Amsterdam. Het eerst bekende document is de onder-
trouwakte (zie afbeelding 1).

Is Antonio rechtstreeks van Urio naar Amsterdam gegaan en 
kende hij het vak van gipsenbeeldenmaker al in Italië? Of is 
het mogelijk dat hij eerst naar Parijs is gegaan en dat hij daar 
het vak heeft geleerd? Is er een plaatsgenoot al eerder naar 
Amsterdam vertrokken? Op deze en andere vragen zijn 
(nog)  geen antwoorden. We weten waarschijnlijk wel hoe 
Antonio in Amsterdam terecht kwam, namelijk te voet. Vol-
gens één van de medewerkers van het stadsarchief Amster-
dam waren er meer Italianen die te voet van Italië naar 
Amsterdam reisden. 1

Dit is een afstand van ongeveer duizend kilometer. In de 
plaats Domodossola op de grens van Italië en Zwitserland 
werden passanten te voet geregistreerd die vervolgens een 
maand later in Amsterdam opdoken.
Het jaar 1795 is ook het begin van de Franse tijd in Nederland. 
Dit is het begin van een periode waarin de kunststijl van het 
Neoclassicisme in cultureel opzicht zowel in tekeningen, 
schilderijen als gebouwen de boventoon voert. De klassieke 
Romeinse en Griekse cultuur dient als inspiratiebron. Op de 
tekenacademies werd bij de studie van het menselijk lichaam 
met gipsmodellen gewerkt. Deze periode is een uitstekend 
moment voor het werk van een gipsenbeeldenmaker. Antonio 
werd in de negentiende eeuw één van de belangrijkste beel-
denmakers in Nederland.

Het is goed mogelijk dat herberg De laatste Wijnberg in de 
Warmoesstraat het eerste adres van Antonio was in Amster-
dam (zie de ondertrouwakte in afbeelding 1). In de Warmoes-
straat was namelijk al langer de beeldenmaker Grisanti 
gevestigd2 (zie afbeelding 2). Antonio kan hier zijn leertijd 

hebben gehad. Als het bedrijf van Antonio na het overlijden 
van zijn opvolger, oudste zoon Bondius in 1856, geen opvolger 
heeft, wordt het verkocht aan de fa. Grisanti!

Al snel werkt Antonio zelfstandig in Amsterdam en daarbui-
ten. Zo bestelt in 1802 het Rotterdamse tekengenootschap 
diverse klassieke beelden bij hem.3

Vanaf 1803 zijn in het archief van de tekenacademie van Felix 
Meritis in Amsterdam rekeningen van Antonio te vinden. Zie 
voor een redelijk leesbare rekening voor reparaties aan beel-
den over het jaar 1811 afbeelding 3.4 Meer over dit onderwerp 
is te vinden in een publicatie van de Universiteit van Amster-
dam.5

In 1806 wordt een winkelpand en woonhuis in de Kalverstraat, 
op de hoek van de Taksteeg, gekocht.6 Tot aan zijn dood in 
1844 werkt en woont Antonio er met zijn familie.

Vele advertenties in kranten volgen. Zo wordt in 1829 reclame 
gemaakt voor een buste van de toneelspeler Andries Snoek. 
Antonio is daarnaast de eerste in Nederland die een gipsen 
dodenmasker maakt. Het is het dodenmasker van de populai-
re dichter Bilderdijk, die op 18 december 1831 is overleden 
(zie afbeelding 4).

In kerken van Den Helder in Noord-Holland tot Esch in 
Noord-Brabant worden beelden van Antonio geplaatst. De 
lijst met werk van zijn hand is lang.2. Bron: Adresboek Amsterdam 1821.

3. Rekening van Antoni Boggia aan De Heeren Directeuren der Teken 
Accademie In Felix Meritis.

4. Advertentie voor een buste van Bilderdijk, via Delpher, Opregte 
Haarlemsche Courant 24 april 1834.
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Tot vele jaren na zijn dood verschijnen er artikelen in tijd-
schriften over de plaats die Antonio inneemt in de Amster-
damse kunstwereld (zie afbeelding 5).

Met de hulp van Gens Nostra een bijzondere stap verder
Zoals hiervoor is aangegeven is er over de Amsterdamse 
jaren van Italiaanse stamvader Antonio meer dan genoeg te 
vinden. Over zijn Italiaanse afkomst is weinig bekend. Maar 
….. met de hulp van Gens Nostra kwam er een geheel nieuw 
perspectief over de Boggia’s in beeld.
In de rubriek ‘Tijdschriften’ van Gens Nostra stond (zie afbeel-
ding 6) de inhoudsopgave van het Zwitserse tijdschrift ‘Bol-
lettino Genealogico della Svizzera Italiana’.7

Het tijdschrift wordt uitgebracht door de ‘Societa Genealogi-
ca della Svizzera Italiana’. Deze genealogische vereniging 
richt zich op genealogisch onderzoek in het Italiaanse deel 
van Zwitserland, kanton Ticino en het daarnaast gelegen deel 
van Lombardije, Noord-Italië. Met hulp van één van de leden 
van de redactie van dit tijdschrift komt er een vervolg op het 
verhaal over de oorsprong van de Boggia’s.

Het plaatsje Urio bij Como ligt bijna op de grens met Zwitser-
land en het kanton Ticino (of Tessin), zoals op bijgaande kaart 

goed is te zien. Er zijn in dit gebied meerdere  geografische 
aanduidingen met Boggia, zoals bijv. een Via Boggia in Lugano 
en de bergtop Sasso della Boggia in het gebied bij de Zwitser-
se plaats Airolo in het noorden van het kanton Ticino.

Op de website van de genealogische vereniging stonden de 
leden van het bestuur met o.a. hun emailadressen. De vice- 
president van deze vereniging bleek een Nederlander te zijn: 
Ronald Willemse. Op een email kwam een snelle reactie. 
Ronald was in zijn jonge jaren voor een tijdelijke baan naar 
Zwitserland gegaan, had daar een Zwitsers meisje leren ken-
nen en was in Zwitserland gebleven.
Het contact met Ronald ontwikkelde zich snel en enthousiast. 
Zo deed hij de toezegging te assisteren bij een bezoek aan de 
pastoor in Urio, zodat ik zelf de doopaantekeningen van Anto-
nio zou kunnen zien. Dan zouden we ook een poging kunnen 
wagen om te onderzoeken of Antonio het vak van beelden-
gieter in Urio of omgeving geleerd zou kunnen hebben. De 
afspraken van 2020 moesten helaas door de corona-crisis 
worden uitgesteld.
Intussen heeft Ronald vanuit zijn genealogische en histori-
sche kennis een en ander uit kunnen zoeken. In  het ‘Supple-
mento all’armoriale Ticinese’ van Giorgio Conti en Carlo Mas-
poli wordt een oude familie Boggia genoemd uit de plaats 

5. Uit het tijdschrift Amstelodamum van 1926, pag. 13.

6. Uit Gens Nostra, nr. 1, pag. 61, jg. 75 (2020).

7. Wikipedia, kaart van Noord-Italë en het kanton Tessin in 1830.
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St. Antonio in het dal van de Morobbia in Ticino. Deze familie 
voert een wapen (zie afbeelding 8) met als beschrijving: D’oro, 
al bue di rosso, passante sopra un terreno di verde, sormon-
tato da un tau di rosso.

De rode T staat voor de heilige St. Antonio, waarnaar de 
bewuste plaats in Ticino is vernoemd.

En vervolgens blijkt het woord Bogia in het lokale dialect van 
de grensstreek Zwitserland/Italië een eigen betekenis te 
hebben. In een regionaal woordenboek (zie afbeelding 9) 
staat het volgende.

Een ‘bogia’ was in het dorp de verantwoordelijke persoon voor 
het reilen en zeilen van de kuddes op de bergweides in de 
zomerperiode.

Al met al is het beroep van bògia een heel ander beroep dan 
dat van een gipsenbeeldenmaker, het beroep van Antonio 
Boggia. Hopelijk duurt het niet al te lang meer om het onder-
zoek naar de Boggia’s in de grensstreek Ticino – Noord-Italië 
ter plaatse voort te zetten. Intussen is wel duidelijk dat de 
afkomst van de Nederlandse Boggia’s in plaats van Italiaans 
ook Zwitsers kan zijn.

Noten
1 Zie bijvoorbeeld: De tv-uitzending ‘Verborgen Verleden’ d.d. 9 juni 2019 met 

Rick Nieman.
2 SAA, 30274 Inventaris van de Collectie Stadsarchief Amsterdam: adresboek 

1821.
3 Jaarboekje Rotterdam 2004, Wilma van Giersbergen, Hulpmiddelen bij het 

tekenonderwijs. De gipscollectie van het tekengenootschap ‘Hierdoor tot 
Hooger’ en de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschap-
pen te Rotterdam.

4 SAA, Inventaris 59, Inventaris van het Archief van de Maatschappij van 
Verdiensten onder de Zinspreuk Felix Meritis, 5. Archief van het departement, 
afdeling Tekenkunde, 5.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, 5.2.1.3. 
Financiën, 302-304 Kasboeken.

5 Antiquity in plaster: production, reception and destruction of plaster copies 
from the Athenian Agora to Felix Meritis in Amsterdam door F.T.J. Godin, 2009, 
Universiteit van Amsterdam.

6 SAA, Kwijtscheldingen, archiefnummer 5062, inventarisnummer 180, 
gemeente Amsterdam periode 1806, koper Antoni Boggia.

7 Rubriek ‘Tijdschriften’ in: Gens Nostra, nr. 1, pag. 61, jaargang 75, 2020.

9. Tekst uit het ‘Vocabolari dei Dialetti della Svizzera Italiana’.

8. Wapen van de famile Boggia uit Morobbia in Ticino.
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ERIK VAN DER STARRE

’s Lands oorlogsschip Sonne 
als naamgever van het  

geslacht Sonne 

1. Oom Sonne.
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Hij was vertelde zij ooit na een schipbreuk met een plank aan 
land gespoeld. Op de plank stond de naam van het schip Son-
ne geschreven. Sindsdien was de familienaam Sonne gewor-
den. 
Een spannend verhaal voor een jongen, die graag Karl May las 
en die de oude kinderboeken van zijn vader uit de twintiger/
dertiger jaren van de vorige eeuw, zoals Spion op school, de 
Electrische man en Svend de padvinder had verslonden. Kort-
om, het verhaal was in een vruchtbare bodem terecht geko-
men. 

Bijna vijftig jaar later las ik op een website met de genealogie 
van het geslacht Sonne bij de oudst bekende Sonne, Cornelis 
Pietersz. de volgende tekst: voer als luitenant onder capiteyn 
Jacop Duijm op ‘s lands oorlogsschip de vergulde Son(ne) dat 
bij het uitvaren van Goedereede op 21 juni 1652 schipbreuk 
leed. Hij was enige overlevende en kwam met een stuk hout 
aan wal gespoeld. Zijn vader, kapitein op een van ‘s lands oor-
logsschepen, was hier zo blij mee dat hij hem noemde naar 
het vergane schip. 
Mijn hart ging sneller kloppen toen ik dat las. Het verhaal van 
mijn tante leek te kloppen. Alleen een paar eeuwen eerder 
dan zij had verteld en met een andere Sonne. Ruim driehon-
derdvijftig jaar lang was het verhaal over deze zeevaarder 
door Sonnes en aangetrouwde familie van generatie op gene-
ratie (mondeling) overgedragen!

Maar wat is waarheid?
De vraag was echter in hoeverre dit verhaal van de schipbreuk 
echt gebeurd was. Wij weten dat naar mate de tijd verstrijkt 
oral history mooier en meeslepender wordt en minder dicht 
bij de feiten blijft. Op zoek naar schriftelijk bronmateriaal 
vond ik twee jaar geleden een artikel in Gens Nostra uit 1976.2 
Daarin wordt vermeld dat in een boekje uit de achttiende 
eeuw over de stamboom van de familie Sonne de volgende 
tekst over de naamgeving van de familie Sonne is opgeno-
men: Dit is by overlevering door Dirk Sonne geb: 1767 er by 
gevoegd. Voor en al eer veele, geen van, maar de Eerste 
Naam van de Vader by den haaren voerden; was er een van 
het vorige Geslagt. Een Kapteyn op Een s Lands Oorlog 
Schip, had twee Zoonen tot Luijtenants, welk Schip de naam 
voerde van de Sonne, en by het uytvaren van de Goereede, 

door Mistig weder, door de Loots wierd verzeylt, en verging, 
waar van niemand wierd gered, dan de jongste zoon, die aan 
de wal kwam spoelen met Een stuk hout, en toen de van van 
Sonne kreeg, na die van het vergaane Schip. 

Na weer verdere naspeuringen kwam ik in contact met de hui-
dige bezitter van dat boekje. Het was een bijzonder moment 
om dat boekje in handen te hebben. Helaas had hij geen nade-
re informatie over de schipbreuk. Wel stelde hij mij in de gele-
genheid om scans te maken van het origineel.3 De eerste 
auteur van deze geslagt leijst der Sonnes (zie afb. 3) is Corne-
lis Sonne (geboren 1700). Hij beschrijft het ontstaan van de 
achternaam niet. Wel schrijft hij over de familie van de vrouw 

Mijn ontdekkingsreis naar mijn voorgeslacht begon, nu 
ruim  vijfenvijftig jaar geleden, als een jongetje van  ongeveer 

zeven jaar oud, met een verhaal bij een foto in een 
oud  familiealbum. Mijn tante vertelde mij dat de  afgebeelde  

man oom Sonne was. 

2. Fragment genealogisch boekje Sonne.
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van Cornelis Pietersz. Sonne, Maartje van Schouwen het vol-
gende: Van dit geslagt is bekend Dat Maartje Gerrits 
gebooren is, uit Maartje Jacobs Hertog desen uit Jacob Den 
Hertog, welken Vrouw, met haar Zuster was koomen vlugten 
van Gent in Vlaanderen om den Vervolging der Spanjaarden. 
te ontwijken, om haar standvastig aankleven aan haar Reli-
gie, en doen in Vlaardingen is koomen woonen. 

En schrijft hij over de zesde zoon van Cornelis Pietersz.  Sonne: 
6en Dirk Sonnen, deesen is ’s namiddags, om half 3 Uren 11 
aug 1694 in een Put van het Huijs, toen bewoont, door de 
Boode Hekkenhoek, staande op den Kerkring te Vlaarding 
Versmoord, Zijnde daar ingegaan om Imand te Redden, 
deselven in flauw was. 
Cornelis Sonne huwt met Neeltje Boon. Dit huwelijk blijft 
 kinderloos. De tweede auteur van het boekje is Dirk Sonne 
(geboren 1767), een achterachterachterkleinzoon van Cornelis 
Pietersz Sonne. Hij schrijft: Dit is bij overlevering door Dirk 
Sonne geb, 1767 er bij gevoegd. En vervolgt met het eerder 
beschreven citaat. Voordat Dirk Sonne dat verhaal opneemt 
in de geslagt leijst zijn er al vier generaties verstreken. Met 
tenminste vier overdrachtsmomenten van het verhaal. Met 
tenminste evenveel keren de mogelijkheid om het verhaal 
iets te veranderen, verfraaien of …..
Volgens Dirk Sonne was de schipbreuk van het schip Sonne 
bij mistig weer. Op de website4 met de genealogie Sonne 
(gebaseerd op een in eigen beheer uitgegeven tweedelige 
familiekroniek) wordt de datum van 21 juni 1652 genoemd als-
mede de naam van de kapitein van het schip (Duijm). Het schip 
heet de Vergulde Son(ne). Een linieschip van de Admiraliteit 
van Amsterdam. 
Op de website5 17th century naval wargaming is meer infor-
matie te vinden over het schip De (Vergulde) Sonne dat onder 
bevelhebberschap van Jacob Claesz. Duijm stond. Dat schip is 
gekaapt door de Engelsen tijdens de zeeslag bij Nieuwpoort 
(12-13 juni 1653) en kan zodoende niet in 1652 zijn vergaan. Het 
schip van Duijm voer bovendien onder de Admiraliteit van 
Enkhuizen. Dat kon het gezochte schip dus niet zijn.

De Sonne toch gevonden!
Mijn voorlopige conclusie was dat het verhaal van de schip-
breuk verzonnen was om een mooi mysterieus en heldhaftig 
tintje te geven aan de herkomst van het geslacht Sonne. Tot 
het moment dat ik recent de tekst van het origineel nog eens 
op me liet inwerken. Daar staan geen datum en jaar, geen 
naam van een kaptein genoemd.  Was ik wellicht op een ver-
keerd spoor gezet door de website met de genealogie 
 Sonne? Die gedachte dwong mij om toch nog eens verder te 
speuren naar en in andere bronnen. Archieven en scheep-
vaartmusea werden aangeschreven. Helaas konden zij geen 
informatie, die mij verder hielp, geven. Het spoor leek dood te 
lopen. Een oude, al eerder gebruikte bron werd nog eens aan 
een nauwkeuriger onderzoek onderworpen. 
In die bron werd verder doorverwezen naar Dutch Warships in 
the Age of Sail 1600-17146 van James Bender (de eigenaar 
van de website 17th century naval wargaming, zie noot 6). Het 
boek geeft een indrukwekkend overzicht van de Nederlandse 
oorlogsbodems in de zeventiende eeuw. Mijn focus lag eerder 
op de Vergulde Sonne van Jacob Duijm. Nadere bestudering 
van het boek van Bender leverde nog meer schepen op met de 
naam Zon, Sonne of Vergulde Sonne. Eén daarvan bleek 
inderdaad een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam 
te zijn onder bevel van Anthony van Zalingen en later zijn zoon 
Pieter. Dat schip was echter nog partij bij de Slag van Livorno 
van 14 maart 1653 en is dus ook niet in juni 1652 vergaan. Een 
ander schip met de naam Vergulde Sonne was inderdaad 
onder bevel van Jacob Duijm, dat in juni 1653 door de Engelsen 
werd veroverd. 

En vervolgens trof ik in het boek van Bender bij de Admirali-
teit van Rotterdam een korte beschrijving aan van het schip 
Sonne of Zon: the ship was purchased7 in 1629 and was 
 wrecked on a sandbanck on 21 november 1630 at Goederee-
de. Bingo!

Die beschrijving klopt met de beschrijving van Dirk Sonne. De 
schipbreuk van de Sonne bij Goedereede heeft inderdaad 
plaatsgevonden. Niet in 1652 of 1653, maar in 1630. Niet in 
juni, maar in november, wanneer, volgens het KNMI, vaker mis-
tig weer voorkomt dan juni. Met een schip van de Admiraliteit 
van Rotterdam. En dat past weer beter bij de (latere) woon-
plaats van Cornelis Pietersz. Sonne (Vlaardingen), dan 
 schepen van de Admiraliteit van Amsterdam of Enkhuizen. 
Over het schip is (voorlopig) niet meer bekend dan dat het een 
bemanning had van tachtig koppen en was bewapend met zes 
vierentwintigponder en twintig achtponder kanonnen.

Nieuwe vragen
Antwoorden roepen ook weer nieuwe vragen op. Zo werkt dat 
nu eenmaal. Het startmoment van de achternaam Sonne kan 
nu niet meer liggen bij de eerder gemelde Cornelis Pietersz. 
Sonne, de veronderstelde schipbreukeling. Deze Cornelis 
 Pietersz is, volgens het boekje van Dirk Sonne, in 1631 gebo-
ren. Daarmee is het waarschijnlijk dat zijn vader Pieter teza-

3. Geslagt Lijst Der Sonnes.
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men met zijn oudere broer, beide luitenants ter zee, betrok-
ken zijn geweest bij de schipbreuk van 1630. Dat vergt weer 
een nieuwe zoektocht naar deze Pieter, zijn nog naamloze 
broer, en zijn vader, die volgens het boekje van Dirk Sonne, ten 
tijde van de schipbreuk, kaptein was van het oorlogsschip 
Sonne. 

Verkorte stamreeks 
Van der Starre - Leloux - Sonne
I. N.N., verdronken voor de kust van Goedereede 21 november 
1630, trouwt N.N. Hij heeft tenminste twee zoons, te weten 
N.N., oudste zoon en Pieter, jongste zoon. Ook zijn oudste 
zoon is op die datum verdronken voor de kust van Goederee-
de. Zijn jongste zoon Pieter overleeft als enige de ramp en 
neemt de achternaam Sonne aan. 

II. Pieter Sonne. Hij was in 1630 luitenant ter zee op het oor-
logsschip Sonne, dat op 21 november 1630 voor de kust van 
Goedereede is vergaan.
Hij heeft tenminste één kind, Cornelis Pieterszn Sonne. 

III. Cornelis Pieterszn Sonne, geboren Vlaardingen 24 okto-
ber 1631, overleden ald. 1 november 1688, trouwt Vlaardingen 
22 februari 1660 Maertje Gerritsdr. van Schouwen, gedoopt 
Vlaardingen 14 augustus 1636, overleden ald. 3 mei 1695,  
dochter van Gerrit Huybrechtszn van Schouwen en Maertje 
Jacobs Hartoch. 
Uit dit huwelijk negen kinderen, waaronder Jacob Cornelisz 
Sonne.

IV. Jacob Cornelisz Sonne, geboren Vlaardingen 30 septem-
ber 1666, overleden ald. 12 juli 1739, ondertrouwt/trouwt 
Vlaardingen 17 april/2 mei 1695 Trijntje Jansdr de Ka(a)ter, 
gedoopt Vlaardingen 27 mei 1668, begraven ald. 3 juli 1732, 
dochter van Jan (Doe) Pieterszn de Cater en Crijntje Meesdr.
Uit dit huwelijk acht kinderen, waaronder Jan Jacobs Sonne.

V. Jan Jacobs Sonne, geboren/gedoopt Delft 11 juni/12 juli 1707, 
begraven ald. 3 juli 1782, ondertrouwt/trouwt Bergschenhoek 
16 oktober/30 november 1732 A(d)riaantje Goe(d)coop, 
gedoopt Bergschenhoek 2 november 1710, begraven Delft 3 
juli 1782, dochter van Mighiel Pieters Goekoop en Lena Pie-
tersd Uijttenbroek (Uijt den Broeck). 
Uit dit huwelijk acht kinderen, waaronder Migchiel Jansz 
 Sonne.

VI. Migchiel Jansz Sonne, geboren Delft 31 mei 1735, overle-
den ald. 12 april 1820, trouwt Vlaardingen 27 mei 1764  Johanna 
van Wit(t)senburg, geboren Vlaardingen 25 juli 1733, overle-
den/begraven Delft 9/11 april 1808. 
Uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder Jan Migchielszn. 
Sonne.

VII. Jan Migchielszn Sonne, geboren/gedoopt Vlaardingen op 
25/29 september 1765, overleden ’s-Gravenhage 3 oktober 
1836, ondertrouwt/trouwt Rijswijk/’s-Gravenhage 20 novem-
ber/2 december 1787 Jacoba van der Pep(p)el, geboren 
 ’s-Gravenhage 20 juli 1764, dochter van Jacob van der Pep(p)el 
en Josijna Blankewaard. 
Uit dit huwelijk elf kinderen, waaronder Michiel Jans Sonne.

VIII. Michiel Jansz Sonne, geboren/gedoopt Rijswijk 29 juni/6 
juli 1794, overleden Wassenaar 16 maart 1843, trouwt Rijswijk 6 
december 1818 Wilhelmina Pietersdr. Korpershoek, geboren/
gedoopt Voorburg 26 februari/2 maart 1788, dochter van 
 Pieter Sijmensz Korpershoek en Neeltje Pietersdr van der Jagt.
Uit dit huwelijk zes kinderen, waaronder Neeltje Sonne.

IX. Neeltje Sonne, geboren Voorburg 17 juni 1820, overleden 
’s-Gravenhage 2 oktober 1889, trouwt ’s-Gravenhage 19 augus-
tus 1846 Franciscus Johannes Leloux, geboren Alkmaar 11 
april 1821, overleden Lisse 13 maart 1886, zoon van Johannes 
Baptist Petrus (Jan) Leloux en Trijntje Kloet. 
Uit dit huwelijk acht kinderen, waaronder Maria Johanna 
Leloux.

4. Neeltje Sonne.
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X. Maria Johanna Leloux, geboren Voorschoten 23 april 1854, 
brooddepothouder, overleden Scheveningen 9 februari 1932, 
trouwt Lisse 20 mei 1880 Maarten Dirk van der Starre, gebo-
ren/gedoopt (NH) Sloten 25 juli 1853/14 augustus 1853, over-
leden Scheveningen 30 augustus 1882, zoon van Gijsbert van 
der Starre en Hendrika Elberta Houwaart.
Uit dit huwelijk één kind, Gijsbert van der Starre.

XI. Gijsbert van der Starre8, geboren Loosduinen 3 juli 1881, 
kruidenier, overleden Scheveningen 18 september 1950, 
trouwt ’s-Gravenhage 18 november 1903 (kerkelijk ald. 18 
november 1903) Maria Alida Jansen, geboren ald. 28 novem-
ber 1882, overleden ald. 2 augustus 1968, dochter van Dirk 
Johannes Jansen en Maria Anna Clasina van Zijst. 
Uit dit huwelijk vier kinderen.

Noten
1 De auteur is zeer dankbaar voor alle medewerking die hij van nazaten van 

Cornelis Pietersz. Sonne, medewerkers van het Scheepvaartmuseum 
Amsterdam en het streekarchief Goeree-Overflakkee heeft verkregen in zijn 
speurtocht  naar de schipbreuk en de tenaamstelling van de familie Sonne. 
Een bijzonder woord van dank aan Jim Bender zonder wiens medewerking de 
authenticiteit van de schipbreuk niet was vastgesteld. De auteur is schrijver 
van All Stars. De stamreeks van Jacob Aerts van der Starre, Haarlem 2017; 
uitgave in eigen beheer (uitverkocht). Hij is bereikbaar via starburg@xs4all.nl. 

2 Zie: Gens Nostra, jaargang XXXI, september 1976 pg. 236-240.
3 Bij de auteur is die scan verkrijgbaar.
4 Zie: https://gw.geneanet.org/mhsonnegooren?n=sonne&oc=&p=cornelis+pie-

terszn.
5 Zie: 17th-centurynavwargaming.blogspot.nl.
6 Bender, James (2014); Dutch Warships in the Age of Sail 1600 – 1714, Pen & 

Sword Books Ltd, Barnsley, United Kingdom, ISBN13 9781848321571.
7 Uit nader contact met Jim Bender bleek dat het schip Sonne in 1629 is 

gebouwd.
8 Gijsbert van der Starre is de grootvader van de auteur.5. Maria Johanna Leloux.

6. Echtpaar Van der Starre – Jansen. 

mailto:starburg@xs4all.nl
https://gw.geneanet.org/mhsonnegooren?n=sonne&oc=&p=cornelis+pieterszn
https://gw.geneanet.org/mhsonnegooren?n=sonne&oc=&p=cornelis+pieterszn
http://17th-centurynavwargaming.blogspot.nl/2006/11/jacob-claesz-duijms-ship-vergulde.html
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Gepensioneerde Militairen te Putten uit 
Groningen
Vervolg van Gens Nostra 2021, jaargang 76, nummer 2 pag. 119

de Boer, Hidde Nannes
Gepensioneerd militair, koopman
geboren Sneek 1 juni 1829, overl. Den 
Ham 2 december 1898 
(zoon van de Boer, Nanne Hiddes en van 
der Berg, Gooike Wybes)
militair register Putten: III 419, van 
 Groningen 16-5-1884, naar Den Ham 
3-10-1884.
trouwt Ommen 8 mei 1891
Kuipers, Johanna Gezina
geboren Stad Ommen 1847, koopvrouw, 
overleden Almelo 5 april 1929
(dochter van Kuipers, Fokje)

Bolhuis, Pieter Abels
Gepensioneerd militair
geboren Groningen 3 augustus 1848, 
overleden Harderwijk 4 maart 1940 
(zoon van Bolhuis, Pieter Abels en van 
der Veer, Kornelia)  
militair register Putten: III 637, van Har-
derwijk 2-7-1887; IV B 65, van Boskoop 
4-11-1903; IV B 87, van Harderwijk 1-11-
1905, naar Ermelo 2-11-1909; IV B 131, van 
Ermelo 12-6-1911, en terug 16-10-1912; IV B 
145, van Ermelo 19-5-1913, terug 31-3-1914; 
V B 14, van Ermelo 20-10-1921, naar-
Nijkerk 7-10-1922.

Boomgaard, Zacharias
Gepensioneerd militair
geboren Groningen 8 december 1855, 
overleden Putten 22 juli 1917
(zoon van Boomgaard, Pieter en Pel, 
Eeke Willems)
militair register IV B 154, ingekomen van 
Arnhem d.d. 1-4-1914. IV 171, van Leiden 
naar Putten d.d. 3-5-1917.

Boomgaardt, Diederik
Gepensioneerd militair, blikslager
geboren Groningen 24 december 1845, 
overleden aldaar 24 december 1903
(zoon van Boomgaardt, Jannes en 

 Veenhoff, Elsien)
militair register Putten: III 310, van 
 Harderwijk 20-9-1881, naar Amersfoort 
30-3-1882.
trouwt Groningen 24 mei 1885
Holsbergen, Saartje
geboren Borgsweer 16 mei 1858, 
 overleden Groningen 20 december 1928 
(dochter van Holsbergen, Coeraad en 
Mekkes, Lucia Wilhelmina)

Boshard, Pierre
Gepensioneerd militair, fuselier 
geboren Lenderwinneke, België 6 mei 
1826, overleden Groningen 17 oktober 
1880
(zoon van Boshard, Franciscus en van 
Kekom, Johanna)
militair register Putten: II 309, van Wij-
chen 7-4-1874, naar Elburg 9-7-1875; II 353 
en III 61, van Epe 16-2-1876.

Castignola Jozef
Onderwijzer, gepensioneerd militair
geboren Amsterdam 9 december 1846, 
overleden Arnhem 14 februari 1914
(zoon van Castignola, Josephus Antonius 
Hieronymus en Raatsang, Anna Maria)
militair register Putten: IV C 12, van 
 Groningen 29-7-1903, naar Leusden  
1-4-1912.
trouwt Amsterdam 29 september 1870, 
gescheiden Amsterdam 25 oktober 1894 
Botterman, Cornelia Maria
geboren Amsterdam 21 maart 1845, 
overleden na 1909 
(dochter van Botterman, Hubertus 
 Hermanus Engelbertus en Brugman, 
Geertruijda Cicilia)

Crane, Henricus Martinus
Gepensioneerd militair, werkmeester 
3e klas genie
geboren Groningen 12 maart 1855 Gro-
ningen, overleden Arnhem 13 januari 1910  

(zoon van Crane, Franciscus Exavirus 
Cornelis Antonius en van der Leest, 
Antje)
Bev. register  vertrokken naar Antwer-
pen d.d. 03-10-1893.
militair register Putten: IV C 9, van 
Amersfoort naar Putten d.d. 15-11-1899; 
IV C 17, van Ermelo naar Putten d.d. 
20-10-1903; van Putten naar Nijmegen 
d.d. 26-7-1906.
trouwt Putten 10 april 1891
van de Poll, Willemtje
geboren Putten 14 februari 1874, 
 overleden aldaar 19 mei 1933 
(dochter van van de Poll, Muin en Knevel, 
Aaltje)

Donninger, Petrus
Gepensioneerd militair
geboren Groningen 23 januari 1812, 
 overleden Avereest 4 maart 1888
(zoon van Donninger, Charles Louis en 
Auwerda, Rolina)
militair register Putten: I 88, van Ned. 
Indië 21-10-1856, naar Havelte ?
trouwt Avereest 7 mei 1859
Koeman, Aleida
geboren Ambt Ommen 1830,  
overleden Avereest 4 december 1907 
(dochter van Koeman, Hendrik en 
 Meulenkamp, Grietjen)

Groenewold, Claas Wieringa
Gepensioneerd militair
geboren Nijstad, Groningen 16 november 
1815, overleden Roden 3 januari 1891
militair register Putten: I 175 en II 41, van 
Harderwijk 12-3-1862.

Jager, Eppe
Gepensioneerd militair
geboren Sneek 10 april 1867, overleden 
Putten 9 oktober 1913
(zoon van Jager, Eppe Alberts en Visser, 
Jantje)
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militair register Putten: IV J 18, ingeko-
men van Wageningen d.d. 28-10-1905, 
vertrokken naar Norg d.d. 3-5-1907, IV J 
20, ingekomen van Norg d.d. 19-4-1910. 
Zijn militaire loopbaan begon op 16-12-
1886, ingeboekt in het 4e bataljon, 1e 
compagnie, dat in Leeuwarden en Gro-
ningen lag. Van 23 juni 1890 tot 5 januari 
1891 lag hij in Den Helder. Daarna via 
Harderwijk naar Oost Indië, terug in 
 Groningen op 26 maart 1898 met een 
pensioen van 200 gulden.
touwt (1) Groningen 22 mei 1898
gescheiden (1) Groningen 6 juni 1901
Pijpstra, Tetje
geboren Eelde 13 oktober 1874,   
overl. Groningen 10 augustus 1968
(dochter van Pijpstra, Tabe en Huisman, 
Wietske)
trouwt Groningen (2) 19 januari 1902
gescheiden (2) Groningen 3 januari 1913
Wieringa, Catharina
geboren Farmsum 8 augustus 1863, 
overleden Appingedam 28 september 
1938
(dochter van Wieringa, Hillebrand en 
Dans, Elisabeth)

Janssen, Petrus Victor
Gepensioneerd militair
geboren Groningen 21 januari 1878, 
 overleden Haarlem 11 mei 1949
(zoon van Janssen, Johan Icken en 
 Slemmer, Sara Dubbelina Geertruida)
militair register Putten: IV J 27, van 
Amsterdam 30-9-1914, naar Leerdam 
17-10-1914.

van der Kamp, Regnerus
Gepensioneerd militair
geboren Groningen 5 mei 1867. overleden 
Bergen op Zoom 1 november 1910
(zoon van van der Kamp, Herman Willem 
en Smith, Heilina)
militair register Putten: IV K 75, van 
 Rotterdam 6-2-1908, naar Groningen 
19-11-1908.
trouwt Zutphen 2 november 1900 
Goedings, Hermina Christina Johanna
geboren Zutphen 27 november 1868, 
overleden ‘s Gravenhage 18 juni 1911
(dochter van Goedings, Harmanus Ger-
hardus en Houtkamp, Christina Johanna)

Koens, Benjamin Schaapschoe
Gepensioneerd militair 
geboren Groningen 27 juli 1852, 
 overleden Groningen 22 juli 1912
(zoon van Koens, Johannes en 
Schaapschoe, Agjen)
militair register Putten: IV K 80, van 
 Rotterdam 4-12-1908, naar Groningen 
25-6-1912.

Ledel, Leopoldus Jacobus
Gepensioneerd militair
geboren ’s Gravenhage 18 maart 1807, 
overleden Schaarbeek, België 23 
 september 1873
(zoon van Ledel, Leopoldus Christianus 
en Schraage, Petronella)
militair register Putten: I 93, ingekomen 
van Oost Indië 6-5-1857.
trouwt(1) 1830 
Delehaye, Sophie Victoire Catharina 
Joseph
geboren Doornik 1802, overleden 
 Leeuwarden 8 oktober 1834
(dochter van Delehaye, Louis en Wilquin, 
Victoire Emerance Joseph)
trouwt (2) Leeuwarden 7 juli 1836  
Hettema, Montana Maria
geboren Groningen 1818, overleden 
Brussel? na 1880
(dochter van Hettema, Montanus en 
Smit, Euphemia)

Scheltes, Andries
Gepensioneerd militair, kleermaker
geboren Utrecht 19 augustus1850, 
 overleden Groningen 26 april 1918
 (zoon van Scheltes Schelte Andries en 
Sabee Alida Hendrica)
militair register Putten: III 471, van Rot-
terdam 24-6-1885, en terug 24-12-1885. 
Van Rotterdam naar Veenhuizen  
21-6-1886. later in strafgevangenis 
 Rotterdam, en vertrok vandaar in 1902 
naar Groningen.
trouwt Assen 23 augustus 1893
Bezembinder, Margaretha
geboren Assen 1862, overleden 
 Groningen 9 augustus 1930
(dochter van Bezembinder, Geert en 
Ibershof, Hendrikien)

van Veen, Jacobus
Gepensioneerd militair
geboren Groningen 15 augustus 1883, 
overleden Putten 26 april 1945
(zoon van van Veen, Johannes en Laag-
land, Aaltje)
militair register Putten: V v 13, en V v 19 
van Amsterdam 8-5-1924, naar Amers-
foort 15-4-1925; V v 21, terug in Putten 
29-10-1925, naar Nijmegen 30-7-1927;  
V v 30, van Hoogland 16-5-1928, naar 
 Nijmegen 6-8-1928; V v 36, van Ermelo 
8-2-1929, naar Nijmegen 5-7-1929.

ten Veldhuis, Johannes
Gepensioneerd militair 
geboren Groningen 17 juli 1841, overleden 
Amersfoort 9 februari 1890
(zoon van ten Veldhuis, Paulus Bernardus 
en Cornelissen, Helena Maria)
militair register Putten: III 346, van 
 Harderwijk 1-7-1882, naar Velp 29-9-
1882; III 380, van Rheden 26-2-1883, naar 
Amersfoort 21-6-1883.

Vogelzang, Sieuwert Johannes
Gepensioneerd militair
geboren Groningen 2 juni 1857, overleden 
Groningen 21 juli 1926
 (zoon van Vogelzang, Asuerus en van 
Duin, Anna Christina)
militair register Putten: IV V 37, van 
Amsterdam 3-10-1908, naar St Oedenro-
de 19-7-1911; IV V 41, terug in Putten 28-8-
1911; IV V 44, van Amsterdam 29-1-1913, 
naar Arnhem, Bronbeek 31-10-1913; IV V 
48, terug in Putten 10-111913, naar Rotter-
dam 24-7-1916; IV V 58, van Nijmegen 
15-10-1919, naar Steenwijkerwold 19-5-
1920; IV V 60, terug in Putten 17-6-1920, 
naar ‘s-Gravenhage 16-10-1920; IV V 61, 
terug in Putten 12-11-1920; V V 2, van 
 Rotterdam 1-1-1921, terug 5-4-1921.

Wolbes, Gerardus
Gepensioneerd militair 
geboren Groningen 6 januari 1879, 
 overleden Utrecht 3 juli 1937
(zoon van Wolbus, Gerardus en Barnier, 
Martha Johanna)
militair register Putten: V W 33, van 
Amersfoort 6-3-1929, naar Rotterdam 
18-9-1929; V W 50 van Utrecht 24-5-1933.
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BOEKRECENSIES

Bernard Goovaerts, Drie Broers. Een tijdsbeeld, Den Haag 
2019, 139 p., ill., geen index; uitgave Uitgeverij U2pi BV, Den 
Haag, ISBN 978 90 8759851 8, informatie via www.uitgeverij-
u2pi.nl.

In 1898 trouwde de talentvolle 
kunstschilder Henri Goovaerts 
met Lily Meyer, die hij vermoe-
delijk in Duitsland bij haar werk-
gever ontmoette, waar zij werk-
zaam was als gouvernante. Henri 
was in zijn tijd een bekende schil-
der, die voor het schilderen van 
portretten veel welgestelde 
fami lies tot zijn clientèle mocht 
rekenen. Na een verblijf in Düs-
seldorf, waar de beide oudste 

zoons van het echtpaar Hans (1900) en Heinz (1902) geboren 
werden, vestigde het gezin zich in Sint Pieter bij Maastricht; 
daar werd de jongste zoon Frits geboren (1908). Op 23 augus-
tus 1912 veranderde hun leven door het plotseling overlijden 
van Henri. Van een gezin zonder zorgen werd het een onzeker 
bestaan van een weduwe met drie opgroeiende zoons. Moe-
der Goovaerts nam in 1922 een beslissing die het leven van 
haar beide jongste zoons ingrijpend zou beïnvloeden: ze 
besloot met Heinz en Frits te verhuizen naar haar zuster, die 
bij Celle in Duitsland woonde. De oudste zoon Hans Goovaerts 
was juist in dienst getreden van de firma Borsumij, en werd in 
1923 uitgezonden naar Nederlands Indië. Voor hem zou ook 
die beslissing vergaande gevolgen hebben. De auteur, klein-
zoon van Frits Goovaerts, probeert zijn overgrootmoeder en 
haar drie zoons in hun leven in een snel veranderende wereld 
te volgen.

Met zoon Hans in Indië, zoon Heinz in Berlijn – waar hij zich in 
1929 met zijn vrouw vestigde – en moeder Lily met haar jong-
ste zoon en diens gezin in Celle was het niet eenvoudig om het 
verhaal altijd even samenhangend te vertellen. Vaak moest 
een beroep worden gedaan om de verhalen die verteld wer-
den door de kinderen van de drie broers, aangevuld met 
schriftelijk materiaal. Vooral het leven van Hans blijft in 
bepaalde jaren vaag. Zijn eerste huwelijk en de dood van zijn 
vrouw, vermoedelijk in het kraambed komen er wat bekaaid 
vanaf. Was het kind levenloos of overleed het jong? Dat blijft 
in het ongewisse. Als lezer blijf je daardoor soms met vragen 
zitten, en het wordt niet duidelijk of er misschien toch meer te 
vinden was geweest. Bij de bronnen zijn over Indië alleen 
 algemene werken te vinden; was met behulp van deskundigen 
op dit gebied meer te vinden geweest, zijn die deskundigen 
geraadpleegd? Dat wordt jammer genoeg niet duidelijk. Het 
leven van Hans en zijn gezin wordt gedomineerd door hun ver-
blijf in Jappenkampen, dat van Heinz en zijn gezin aanvankelijk 

door hun verblijf in Berlijn, dat in de oorlog om diverse rede-
nen een steeds gevaarlijker plaats wordt. Aan de ene kant 
door de overmacht van de Nazi’s, aan de andere kant door de 
luchtaanvallen en bombardementen van de geallieerden. 
Heinz verlaat Duitsland om leiding te geven aan een fabriek in 
Bulgarije. Voor hem heeft dat een noodlottig gevolg, hij wordt 
door de Russen meegevoerd om in Oekraïne dwangarbeid te 
verrichten; dat overleeft Heinz niet en zijn vrouw en kinderen 
komen uiteindelijk met grote moeilijkheden in Nederland 
terecht.

Ook moeder Lily en het jonge gezin van Frits dat in Celle was 
achtergebleven krijgen de gevolgen van de oorlog te voelen. 
In Celle maken ze de eindperiode van de oorlog mee, met de 
verwoestende bombardementen die dat met zich meebracht. 
Frits hield in die tijd aantekeningen bij, beknopt maar daar-
door misschien meer zeggend dan lange beschouwende ver-
halen. Het meemaken van het treffen door geallieerd vuur van 
een transport Joden op het station van Celle, gevolgd door de 
openlijke massamoord op de overlevenden moet een angsti-
ge ervaring zijn geweest die hen wellicht voor het leven gete-
kend heeft. De toon van de auteur is zakelijk, soms zelfs een 
beetje onderkoeld. Dat maakt het verhaal soms misschien 
wat zakelijker dan gewenst.  Maar al met al levert het boek 
het verslag van een boeiende zoektocht naar het verhaal van 
moeder Lily en de gezinnen van haar drie zoons op. De illus-
traties komen deels uit familiebezit en deels uit openbare 
verzamelingen en ondersteunen het geschreven verhaal. In 
het jaar waarin we herdenken dat het einde van de Tweede 
Wereldoorlog 75 jaar achter ons ligt vond ik het boeiend om 
het verhaal te lezen over hoe die oorlog zijn weerslag had op 
het leven van een gewone doorsnee familie. (HvF)

Fred Vogelzang (red.), Slot Haamstede. Tussen zand en zout. 
Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een 
kasteel op Schouwen, Amersfoort 2021, 237 p., ill., geen index; 
uitgave van NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buiten-
plaats, Amersfoort, verschenen in de NKS-reeks Kastelen en 
Buitenplaatsen, ISBN 978-90-74205-09-2, informatie via 
www.kastelen.nl.

Jarenlang gaf de Nederlandse 
Kastelen Stichting (toen nog in 
Doorn gevestigd) in twee reek-
sen boekjes uit over kastelen in 
Nederland. Korte en bondige 
beschrijvingen van de historie en 
de bewoners, spaarzaam in 
zwart-wit geïllustreerd. De 
beschrijving van Slot Haamstede 
op Schouwen-Duiveland ver-
scheen in beide reeksen. In deze 
boekjes konden in elk geval de 

http://www.uitgeveriju2pi.nl/
http://www.uitgeveriju2pi.nl/
http://www.kastelen.nl/
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bevindingen van Thomas van Straalen en Jaap Renaud van de 
restauratie van het slot tussen 1963 en 1973 worden verwerkt. 
Haamstede wordt altijd sterk geassocieerd met Witte van 
Haamstede, de bastaardzoon van de Hollandse graaf Floris V, 
de mythische held van de even mythische Slag bij het Manpad 
in Kennemerland, die het graafschap Holland redde van de 
Vlamingen. Tijdens de genoemde restauratie bleek dat achter 
de façade van het slot die achttiende eeuws leek, de kern nog 
altijd bestond uit de donjon of woontoren uit de tijd van Witte 
van Haamstede, die in 1299 heer van Haamstede werd. Een 
groot deel van de resultaten die het onderzoek had opgele-
verd werd echter nooit uitgewerkt. Daar is het nu alsnog van 
gekomen, en het resultaat is vastgelegd in een nieuwe publi-
catie die verschenen is in de NKS-reeks Kastelen en Buiten-
plaatsen.

Het boek is verdeeld in vijf hoofdstukken, die elk een ander 
onderwerp behandelen, Landschap en bewoning (deel 1), De 
vroegste geschiedenis van Haamstede (deel 2), Bouw-
geschiedenis (deel 3), Bewoners en eigenaren (deel 4) en De 
omgeving (deel 5). Het geheel wordt afgesloten met een op 
zichzelf staand artikel dat een kijker van messing en ivoor 
beschrijft, die tijdens de opgravingen op het slotterrein is 
gevonden. In het boek komt de geschiedenis van het gebied in 
de loop van vele eeuwen aan de orde. Van het verblijf van de 
Romeinen in deze omgeving, via de strijd tussen diverse 
Zeeuwse machthebbers – zich afspelend tegen de achter-
grond van de strijd tussen de graven van Holland en Vlaande-
ren om de macht in dit gebied – en de beruchte Hoekse en 
Kabeljauwse twisten die op sommige momenten het middel-
eeuwse graafschap Holland verscheurden, naar de periode 
van de Republiek, toen Slot Haamstede van een verdedigbaar 
kasteel veranderde in een mooie buitenplaats waar het voor 
de rijke eigenaren goed toeven was. Belangrijk voor de 
instandhouding van kasteel en landgoed was de Zierikzeese 
familie Van der Lek de Clercq, die er alles aan deed om het 
geheel te conserveren. Hoewel kasteel en landgoed sinds 
1981 bezit zijn van de Vereniging Natuurmonumenten, zijn de 
Erven Van der Lek de Clercq nog steeds actief bij Slot Haam-
stede betrokken.

Voor geïnteresseerden in de nakomelingen van Witte van 
Haam stede (in deze publicatie aangeduid als ‘het derde 
geslacht Haamstede’) is de geschiedenis van het slot van 
belang; immers, de lotgevallen van de nakomelingen van Heer 
Witte en de geschiedenis van slot en baanderheerlijkheid zijn 
nauw met elkaar verweven. De Haamstedes delen genealo-
gisch het lot van vele van de meer of minder invloedrijke 
geslachten uit de middeleeuwen, de gepubliceerde gegevens 
zijn vaak verouderd en niet getoetst aan nieuwe inzichten. 
Bovendien zijn in de loop van de jaren nieuwe gegevens boven 
water gekomen, die het dringend noodzakelijk maken om de 
genealogie opnieuw te bezien. Over de nakomelingen van 
Heer Witte is voor het eerst geschreven door Chr.J. Polvliet, in 
een artikel dat in 1908 verscheen in De Wapenheraut, en in 

zijn kielzog door A.W.E. Dek in zijn proefschrift Genealogie der 
Graven van Holland (1954). Beide publicaties zijn sterk verou-
derd, op zijn best erg incompleet en in een aantal gevallen 
zelfs onzorgvuldig en onjuist. Op onderdelen is wel wat moder-
ner en historisch verantwoord materiaal aanwezig, maar voor 
de geïnteresseerde komt dat neer op incompleet sprokkel-
werk. Het wordt tijd dat over de nakomelingen van Witte van 
Haamstede een nieuwe, goede en beredeneerde publicatie 
verschijnt. Deze beschrijving van Slot Haamstede neemt daar 
een voorschot op, door het in tabelvorm opnemen van de 
nieuwe opstelling van de genealogie door J.W. Zondervan. 
Hoewel met de publicatie van deze vijf tabellen de structuur 
van de familie nu voor iedereen zichtbaar is, ontbreken de 
achtergrond en bewijsvoering, en de gegevens over de leden 
van deze familie uit de zestiende en vroeg zeventiende eeuw. 
Dat is in het kader van deze publicatie te begrijpen, maar voor 
de geïnteresseerde genealoog bijzonder spijtig. Tijd voor een 
vervolg! Qua uitvoering is op deze publicatie weinig aan te 
merken, al zijn de delen over de archeologie en bouwgeschie-
denis voor een leek af en toe taai leeswerk. Maar de prachtige 
uitvoering vergoedt veel. Deze publicatie is niet in de biblio-
theek van de N.G.V. aanwezig. (HvF)

H.J.J. Vermeulen, Bouwsteen en toetssteen. Een overweging 
van de bronnen en methoden van de genealogie gecen-
treerd rond het Gelderse geslacht De Cock, ’s-Gravenhage 
2021, 3 delen, 551 p. (deel 1), 511 p. (deel 2), 132 en 82 p. (deel 3), 
ill., gedeeltelijke index; uitgave van het Koninklijk Nederland-
sch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, uitgegeven 
in de serie Werken in deel XXVI, ISBN 978-90-825279-2-6, 
informatie via www.knggw.nl.

Genealogisch onderzoek lijkt te 
vaak gericht te zijn op kwantiteit 
en resultaat. Nu is er op zich niets 
tegen op kwantiteit, de hoeveel-
heid materiaal (voorouders, ver-
wanten) waarover gepubliceerd 
wordt. Evenmin is er iets op 
tegen dat een onderzoek leidt 
tot resultaat; immers, als iemand 
het resultaat van zijn onderzoek 
deelt, kan dat tot voordeel van 
anderen leiden. Echter, een 

gevaar schuilt in het verlies aan kwaliteit als kwantiteit en de 
lust tot delen van resultaat teveel nadruk krijgen. In de loop 
van de jaren heb ik gezien dat teveel publicaties – zowel in 
gedrukte vorm als op internet – lijden aan een tekort aan goe-
de bewijsvoering, of dat bewijsvoering zelfs geheel ont-
breekt. En naarmate je verder terug gaat in de tijd wordt juist 
de bewijsvoering voor een afstamming steeds belangrijker. 
Immers, de periode vanaf 1811 geeft door de invoering van de 
burgerlijke stand in dat jaar (voor sommige delen van Neder-
land zelfs vroeger) een redelijk eenvoudige mogelijkheid een 
juridische afstamming te bewijzen; al zijn er zelfs in deze 

http://www.knggw.nl/
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 periode soms de nodige problemen te verwachten. Voor de 
zeventiende en achttiende eeuw wordt dat al een stuk moeilij-
ker, en is men vaak gedwongen uit te leggen waarom men 
 uitgaat van de veronderstelling dat persoon A een kind is van 
de personen B en C, want direct bewijs daarvoor is soms 
gewoon niet te leveren. Naarmate het onderzoek verder 
teruggaat in de tijd worden de bronnen schaarser en vaak 
moeilijker te interpreteren. Bewijs leveren wordt dan steeds 
moeilijker, en soms zelfs onmogelijk. Als geen bewijs geleverd 
kan worden moet gekozen worden om door aan de hand van 
de gevonden informatie door redeneren tot een conclusie te 
komen. Om te voorkomen dat je beschuldigd wordt van het 
schrijven van  fictie, moeten de redeneringen gebaseerd wor-
den op een onderbouwde methode, waarbij de geïnteresseer-
de lezer goed moet kunnen volgen hoe de auteur tot zijn con-
clusie is gekomen. Als die redenering niet wordt gegeven en 
een bronvermelding ontbreekt, betekent dit dat de publicatie 
sterk aan waarde inboet.

Het onderzoek van Vermeulen – dat hij als proefschrift voor 
de Universiteit van Groningen verdedigd heeft – betrof aan-
vankelijk een onderzoek naar de familie De Cock in de Tieler-
waard en de Bommelerwaard in de periode 1250-1500. De 
auteur heeft om te kunnen komen tot een goed beredeneerde 
genealogie van deze familie in feite een handleiding geschre-
ven die kan gelden als een instrument voor onderzoekers die 
in dezelfde periode onderzoek doen naar vergelijkbare fami-
lies. Hij geeft een analyse van het bronnenmateriaal waarbij 
vernoemingen, de bewapeningen, de getuigenissen en de 
 rangorde van de getuigen grondig zijn bekeken. Gebaseerd op 
deze analyse kan vervolgens een beredeneerde bewijsvoe-
ring van de verwantschap van diverse personen worden gege-
ven. Het belang van deze publicatie is breder dan de genealo-
gie van de familie De Cock, omdat deze methode niet alleen 
toegepast kan worden op de hier beschreven familie, maar 
ook gebruikt kan worden voor vergelijkbare families in dezelf-
de periode. Immers, het type bronnen waaruit geput wordt is 
gelijksoortig, en daarom kan van de door de auteur bedachte 
methode goed gebruik worden gemaakt bij andere onderzoe-
ken. In deze zin is deze uitgave aan te bevelen aan andere 
onderzoekers, die op een serieuze manier willen werken aan 
het bepalen van de onderlinge verwantschap van personen 
die in de middeleeuwen geleefd hebben. Sommigen zullen 
concluderen dat dit voor hen een brug te ver is. Daar is niets 
mis mee, want niet iedereen die in zijn familie geïnteresseerd 
is zal of moet onderzoek in middeleeuwse bronnen gaan 
doen, en er blijft nog genoeg over om naar hartenlust te 
onderzoeken en daarover te publiceren. Dat neemt niet weg 
dat iedereen die het resultaat van zijn onderzoek door publi-
catie aan de openbaarheid prijs geeft de plicht heeft voor een 
goede bewijsvoering te zorgen. Dat geldt niet alleen voor de 
middeleeuwen, maar ook voor andere perioden in de geschie-
denis. Zoals gezegd, zonder goede bewijsvoering boet een 
genealogische publicatie aan waarde in, en dat is jammer van 
alle energie die er in gestopt is. Voor genealogen die onder-

zoek naar families in de middeleeuwen doen is deze uitgave 
naar mijn mening van groot belang. Of de lezer het altijd eens 
is met de bevindingen van de auteur, dat moet hij zelf bepalen, 
daar is de wetenschappelijke discussie voor. (HvF)

Bert van Beek: Kwartierstaten Van Beek-Bleijendaal, Engel-
hart-De Saegher en Niënhaus-Kuijpers, 2020. ISBN: 978 90 
8860 159 0, NUR code 680, eigen uitgave, 468 p; ill.; schema’s 
en diagrammen; index op personen en plaatsen, bronvermel-
dingen.

Dit geïllustreerde boekwerk is 
het tweede openbare - dat wil 
zeggen zonder de nog levende 
personen - deel met een drietal 
kwartierstaten. Deze betreffen 
de voorouders van de achter-
kleinkinderen van het echtpaar 
Teunis van Beek (1910-1980) en 
Johanna Maria van Munster 
(1907-2001). Vanaf de derde 
generatie en hoger worden de 
voorouders van de achterklein-

kinderen beschreven. Van het eerstgeboren achterkleinkind 
publiceerde de auteur al in 2006 een kwartierstaat. Op het 
moment van publicatie waren er ondertussen nog twee ach-
terkleinkinderen geboren. Eén van deze achterkleinkinderen 
paste niet in de kwartierstaat van 2006. Daarvoor was nieuw 
onderzoek nodig. Sindsdien heeft de auteur opnieuw onder-
zoek gedaan zowel voor het opstellen van een nieuwe kwar-
tierstaat als voor de verbetering en aanvulling van de eerste 
kwartierstaat uit 2006. Dit leidde tot een verdubbeling van de 
eerst uitgegeven kwartierstaat en een geheel nieuwe kwar-
tierstaat. Omdat de overlap tussen deze twee kwartierstaten 
erg groot is heeft de auteur het overlappende deel tot een 
aparte kwartierstaat uitgewerkt. Daarom bevat dit boekwerk 
uiteindelijk drie kwartierstaten.

Samen bevatten deze staten ruim 5000 namen van voorou-
ders. De kwartierstaten zijn in belangrijke mate gebaseerd op 
doop-, trouw, en begraafboeken (dtb) en verrijkt met gege-
vens uit rechterlijke, notariële en andere archieven. Verder 
aangevuld met onderzoeksresultaten van een aantal serieuze 
genealogen. Hierdoor konden een aantal vooroudersreeksen 
tot voor de aanvang van dtb-boeken worden opgevoerd.
In de inleiding gaat de auteur op de vorm en werkwijze in die 
ten grondslag liggen aan een kwartierstaat en bespreekt 
zaken als religie, welstand en Franse en Duitse gebieden in 
het huidige Nederland. Het boek biedt vele aanknopings-
punten voor speurders naar voorouders in heel Nederland. 
Enkele reeksen hebben middeleeuwse adellijke voorouders. 
(PodB)
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Cor Erbé, Nazaten Erbé in Nederland, Van Erbe tot Errebee, 
eigen uitgave januari 2016; 208 p; veel ill.; schema’s en 
diagrammen; index op personen; bronvermeldingen.

Deze publicatie bestaat voor het 
grootste deel uit familieverha-
len, die zich in Amsterdam 
 (Jordaan) afspelen waarin onder 
andere armoede een grote rol 
speelt.
In het tweede deel zijn genealo-
gische overzichten opgenomen. 
Allereerst een parenteel van de 
familie Erbé. Tot de eerste gene-
ratie behoort Johannes Erbé, 
afkomstig van ‘Lan Dau’ en ver-

moedelijk geboren circa 1758. Hij trouwt in de Nieuw Kerk te 
Amsterdam op 20 april 1783 met Anna/Johanna Arendsz uit 
Leiden. Daarna volgt een stamreeks van Cornelis Johannes 
Christiaan Erbé (1914). Verder een kwartierstaat in de vorm 
van een cirkeldiagram van Cornelis’ vader: Cor/Cock Erbé. 
Ook van enkele  aangetrouwden zijn kleine afstammingsreek-
sen opgenomen. Zo van: het nageslacht van Christoffel Strijk-
man en Johanna Arendsz en de parenteel van Carel Marinus 
Pannebakker. Dit boekwerk eindigt met een slotbeschouwing 
over de onderzoeksresultaten. (PodB)

Wim de Goede, Vijf generaties Goeden/Gooden/Goden en 
De Goede in het Luikerland en Holland 1696-1830 (deel 1), 
januari 2021. ISBN 978-90-9034179-8. NUR 696.  Eigen uitga-
ve, 194 p; ill.; schema’s en diagrammen; index op personen; 
bronvermeldingen.

De auteur bespreekt in deze 
publicatie de lotgevallen van de 
familie Goeden vanuit de invals-
hoek van de Zuidelijke Nederlan-
den en het Luikerland. De regio 
heeft een complexe geschiede-
nis en heeft veel geleden onder 
de vele oorlogen. Het Luikerland, 
zo genoemd door zijn bewoners, 
heette formeel het Prinsbisdom 
Luik. Met de komst van de Fran-
sen in 1795 verdween dit land. 

De  auteur heeft veel achtergrondmateriaal over deze regio 
verzameld en opgenomen in dit boekwerk om de positie en 
situatie van de regio te verduidelijken.
Het verhaal van de eerste drie generaties speelt zich af in 
Heel, gelegen op de westoever van de Maas, onder Roer-
mond. De oudst bekende stamvader duikt op in Heel en 
trouwt daar op 28 februari 1696 met Petronella Geerlinckx, 
afkomstig van Heel. Zijn kleinzoon Harmanus Dirkszn. Goe-
den verhuisde naar Velsen om daar te trouwen met Geertruijd 
van Wunnik. Zij zijn de stamouders geworden van de Kenne-

mer rooms-katholieke familie de Goede. Die is ondertussen 
wijdvertakt in Noord-Holland, Groningen, België, Australië en 
de Verenigde Staten. Deze familie moet niet verward worden 
met de familie de Goede in de Zijpe. Deze familie is afkomstig 
van Heusden uit Noord-Brabant.  (PodB)

Antonius J. Dommers, Dommers Eine bürgerliche Familie 
fünfhundert Jahre am Niederrhein, Donar Verlag GmBH, Köln 
2020. ISBN 978-3-9815117-0-3. (Duitse) uitgave, 272 p; ill.; sche-
ma’s en diagrammen; index op personen; bronvermeldingen.

De beschrijving van deze familie 
omvat een periode van vijfhon-
derd jaar. Het eerste deel betreft 
de Familie Dommers uit Lürrip in 
de parochie Mönchengladbach 
van de vijftiende tot  achttiende 
eeuw. In het tweede deel volgen 
de groeiende generaties Dom-
mers vanaf het einde van de 
achttiende eeuw. De stamvader 
Engel tho Claeß is waarschijnlijk 
rond 1490/95 in Lürrip geboren. 

De auteur wijdt enkele hoofdstukken aan verschillende huis-
merken en familiewapens en hun blazoenering en aan de her-
komst en betekenis van de familienaam Dommer. Vervolgens 
worden de eerste vijf generaties per generatie beschreven. 
Engel tho Claeß en zijn vrouw Catharina krijgen onder andere 
een zoon Lentz (Laurens) tho Claeß die met Giert Naelen tien 
kinderen krijgt. Hiervan brengt hun dochter Engen Claeß gen. 
Dommers eerst getrouwd met Japken tho Sybes gen. tho 
Classes gen. tho Dommers de verdere uitbreiding van de 
familie Dommers op gang. Vanaf deze derde generatie geven 
een tweetal dochters de naam Dommers door aan latere 
generaties. Ook zijn er leden van de familie Dommers in 
 Coevorden te vinden. Van deze tak is de stamvader Johann 
Heinrich Dommers, gedoopt (rk) Korschenbroich 19 februari 
1770 en overleden Coevorden 28 februari 1844. (PodB)

Jan M. Spendel, Dijk, dam en duin in familienamen, uitgave 
van Gopher B.V., Harderwijk 2020. ISBN 9789493172791, NUR 
530. 272 p., namenboek, kaders met voorbeelden, (algemene) 
bronvermeldingen.

De auteur heeft meer dan 1100 
familienamen in dit boek opge-
nomen en etymologisch ver-
klaard. Hij richtte zich vooral op 
familienamen afgeleid van topo-
niemen, zoals dijk, dam, kade 
(kaai), wal, oever en duin. De hui-
dige naamdragers hebben alle-
maal een voorvader die zich op 
een of andere wijze met zijn ach-
ternaam verbonden voelde met 
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een van  deze toponiemen, aldus de auteur. Tot de bekendste 
varianten behoren wel de familienamen die beginnen met het 
voorvoegsel ‘van’. Hij die afkomstig is van bijvoorbeeld de dijk, 
dam of duin. En die namen die beginnen met ‘ver’, dat een 
samentrekking is van ‘van der’, zoals Verdam uit Van der dam, 
Verduin uit Van der Duin, Verdijk uit Van der Dijk en Verkade 
uit Van der Kade. Soms vallen de lidwoorden weg. Dan wordt 
Van der Dam Van Dam en Van der Dijk Van Dijk. Of de familie-
naam wordt nog korter omdat ook het woord ‘van’ wegvalt. 
Zoals bijvoorbeeld in de achternaam: Dijk, Dam, Duin en Kadé.
Er komen ook veel beroepsnamen voor in combinatie met 
deze toponiemen. Denk bijvoorbeeld aan Dijkwerker of Dijker, 
Dijkgraaf, Dijkmeier en Duinmeijer.
Misleidend kunnen in dit verband zijn familienamen als Dijk, 
Dam en Duin die afgeleid zijn van een vadersnaam of patro-
niem. Zoals bijvoorbeeld Dijk uit Dik of Diederik, Dam uit 
Adam en Duin uit Duno. De auteur bespreekt nog meer 
 quasi- patroniemen die afgeleid zijn van toponiemen, zoals 
Dijkema, Dijkinga, Dijkerman, Dijkens en dergelijke. Interes-
sant boek voor wie meer wil weten van de herkomst van fami-
lienamen met deze toponiemen met voorbeelden van naam-
dragers. (PodB)

75 jaar ESC, Historie van de Elburger Sportclub 1945-2020
Jubileumboek in samenwerking met de oudheidkundige ver-
eniging Arent thoe Boecop, 200 pg gebonden A4 formaat. 
ISBN: 978-90-9033783-8  NUR: 523.
Informatie: website: arentthoeboecop.nl

De Elburger sportclub is opge-
richt 1 april 1945, hoewel er al 
voor de oorlog volop gevoetbald 
werd in Elberg. De sportieve- en 
maatschappelijke functies en 
nog vele andere aspecten wor-
den in dit jubileum boek schitte-
rend verwoord en ondersteund 
met vaak uniek fotomateriaal. 
Het boek begint met de vooroor-
logse voetbalclubs in Elburg in 
de periode 1910-1940. Het boek 

is rijk geillustreerd met vele namen en een groot aantal foto’s 
van de teams. (LH)

Theo Laarakker, Boerderijen in 
de gemeente Bergen, 2e druk 
2021, A4 pocketboek, foto’s zwart 
wit, 345 pg ISBN/EAN 978-90-
806676-4-8, NUR-code 045

Een groot aantal (328) boerderij-
en in de gemeente Bergen (Lim-
burg) worden systematisch 
beschreven. Voorafgaand wordt 
de geschiedenis van de boeren 

en boerderijen toegelicht. Het aantal boerderijen in de ver-
schillende plaatselijke buurtschappen is: Aijen 49, Bergen 46, 
Afferden 16, Bleij 13,  Hengeland 12, Heukelom 27, Siebenge-
wald 44, Well 79, Wellerlooi 43. Hoewel niet van alle boerde-
rijen de bewoners zijn gevonden is het aantal namen van eige-
naren overweldigend en van aanzienlijke genealogische 
waarde. Mogelijk is van de schrijver een namenlijst te verkrij-
gen. De schrijver heeft eerder (1987, 2000, 2018) ook fotoboe-
ken en een stamboom boek (2011) uitgegeven. (LH)

Marijke Y.A. Lambermont, De Voorouders van Maria Dijkman, 
Nieuwegein, januari 2021. 80 pag A4 pocketboek.

Dit boek bevat een geillustreer-
de (zwart wit) kwartierstaat van 
Maria Dijkman, (deels) 16 gene-
raties terug tot omstreeks 1450. 
De eerste generaties zijn Dijk-
man, Lemmens, Koot,  Toeteman. 
Vele voorouders van Maria Dijk-
man (1908-1991) komen uit de 
provincie Utrecht. Aan het eind 
volgen enkele stamreeksen 
waaruit blijkt dat Maria Dijkman 
afstamt van de geslachten Nas-

sau, Van Polanen en het toenmalige keizerlijke huis van 
Byzanthium. Het boek bevat een index van de namen. (LH)

De Stede Nieuwpoort, achtste 
verzameling bijdragen 2021, 
Historische Kring Nieuwpoort, 
Uitgave E.A.N.Kon, Amsterdam 
2021, pocket formaat A5 227 pag. 
met illustraties en naamindex. 
ISBN 978-90-9034117-0

Dit boek is verschenen als 8ste 
deel van een verzameling verha-
len van Nieuwpoort, die zich in 
de 17e en 18e eeuw afspeelden.

-  De inwoners van Nieuwpoort in het midden van de 17e eeuw. 
Dit uitgebreide artikel (138 pag) is het resultaat van jaren-
lang onderzoek van mevrouw Wil de Graaf-Valk. In het 
archief van de Nassause Domeinraad is een lijst van de 
huisgezinnen te vinden. Deze lijst bestaat uit 180 huisge-
zinnen die in volgorde worden beschreven. Ook zijn een 
aantal gezinnen die niet op de lijst staan toegevoegd.

-   Jeremias Tijckmaker en het ontstaan van de remonstrant-
se gemeente in Nieuwpoort - Léon van der Hoeven.

-   Bijdrage tot de genealogie van een geslacht Veuge en de 
banden met zowel de baronie Liesveld als met Indië.

-   Clement Jacobsz Bollaert, schoolmeester te Nieuwpoort 
(1640-1659).

-   Nieuwpoorter walvisvaarders opgebracht naar Engeland 
(1798). (LH)

https://www.arentthoeboecop.nl
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Afdelingsbladen

11 en 30 [Friesland], jg. 25, 2020 nr. 98. B.W. van der Meulen: In 
memoriam George Schepperle (1939-2020); S. Giezen, 
H.  Faassen: Stamreeks van Abe Gerlsma [11gen., ca. 1565-
2012; Kamp, Bierma]; H. Faassen: Drukkerij Cuperus [familie-
bedrijf 3 gen.]; B.W. Van der Meulen: Fokke van Huisen alias 
Walstra [fout in BS]; F. Kooistra: Het verhoor van Jouke Posma 
[arbeidsenquete]; S. Giezen, T. Slof: Elfstedenwinnar 1909 
Minne Hoekstra [stamreeks 7 gen., ca. 1700-1941; Krootsma, 
Stok].
 Idem, 2020 nr. 99. B.D. van der Meulen: Bölger en van der 
Meulen [uit Alzey/Rheinland-Pfalz, in 1791 in Franeker, nako-
melingen verwant aan Mata Hari via van der Meulen]; N. Groe-
neveld-Buis: Trouwfoto [uit 1937, ‘foto zegt meer dan er op te 
zien is’; Aninga, Boersma, Rotman, Meijer, Mulder, Swart]; 
A. Westerhuis-Jager: TBC [kindersterfte en gevolgen; van der 
Wal]; T. Hartman: De initialen van mijn overgrootmoeder 
 [verhaal achter dierbare objecten; Tijsma, Jagersma, IJska, 
Folkertsma]; S. Giezen, H. Faassen: Aafke Gesina van Hulst 
[(1868-1930), pionier wijkverpleging; kwst. 31 kwn. Tjallingii, 
Spannenburg, Blok Herdingh (uit Leiden)]; H. Faassen: Stof, 
Kroondijk, Schuilinga en De Boer, allemaal één familie [uit één 
gezin, verschil in naamsaanneming 1811]; H. Woudt-Westra: 
Akke van der Bijl (1899-1985) [uit Lemmer, dienstbode in 
Heemstede 1918-1920; ten Bokkel Huinink].
 Idem, 11 en 30 (Friesland), jg. 25, 2020-100. H. Faassen: 
Interview met redactielid Tineke Slof; T. Hartman-van der 
Meulen: History of the Schepperle family [familiegeschiede-
nis; uitgave van wijlen George Schepperle, oud-voorzitter]; 
A.J. Bosscha: Epidemieën door de jaren heen [Stapensea]; 
H.  Faassen: Fedde Schurer [(1898-1968), stamreeks 8 gen., 
uit  Reutnitz (D) 1677]; A. van der Linden-Boonstra: Wie is nu 
 werkelijk de eerste naamdrager van mijn familienaam? 
[naams aanneming Boonstra]; H. Woudt-Westra: Een sterke 
vrouw? [Akke Hemstra (1874-1965); 15 kwn., Ploegstra, Sixs-
ma, Rollema].

1340 [Rotterdam e.o.], jg. 33, 2020-2. B. Lever: Darwin en Elize 
[fotoalbum van bewonderaars in 1877 aan Darwin geschonken 
waarin o.a. het portret van Elize Baart (1855-1879) uit Middel-
burg; dramatisch einde met haar man Bastiaan Korteweg 
(1849-1979)]; J. van Andel: Franse achternamen in de regio 

Zwijndrecht [aanleiding: glasfabriek]; R. Vennik: Onderschei-
dingen [overzicht eretekens].
 Idem, 2020-3. Rectificatie kwartierstaat van Klaveren 
[met aanvullingen]; Beroepen van Bartholomeus Labeen 
(1625-1697) [maasschipper, schipper besiender etc.].
 Idem, 2020-4. W.J. Scholl: GensDataPro [historie en uitleg 
programma]; Zoekvraag Helsenburg [(ca. 1666-1738); via 
 Beckum en Haltern (D) naar Schiedam].

Amstelland, 2020 nr. 118. H. Bovenkerk: Wim Deckers over 
Geneanet; M. Vulsma-Kappers: Kwartierstaat van Reinbert de 
Leeuw (1) [kwnr. 1-31; Kalma, Aalbers, Karreman]; E. Schnijder: 
Een Afro-Atlantische gemeenschap in 17e eeuws Amsterdam 
[relatie met Portugese Joden en Recife, opkomst slavenhan-
del; van Maniconge, van Aenrhem, de Angola, de Cabo Verde].
 Idem, 2020 nr. 119. M. Vulsma-Kappers: Kwartierstaat van 
Aart Staartjes [(1938-2020), 821 kwn. met hiaten; Asmussen, 
Witteveen, Stork, du Pré, Donk, Blaauw, Peen, de Beer]; M. 
Vulsma-Kappers: Kwartierstaat van Reinbert de Leeuw (2) 
[verv.; kwn. 32-267 met hiaten; Maassen, Lovius, Zijlstra, Poel-
stra, van Baerle, Dijxhoorn, ‘t Hoen, van der Gevel].

Genealogie langs Peel en Maas [Cuijk-Ravestein], jg. 29, 2020 
nr. 84. M. America: Over lulletjespap, kattenkwaad, eenzaam-
heid, pesterijen en opspelende hormonen [BHIC, foto’s en 
 verhalen van RK onderwijsinternaten op: https://wierook-
wijwaterenworstenbrood.nl/internaten]; Kwartierstaat Anny 
Pennings-Cornelissen [31 kwn., Schoonings, Martijn, van der 
Heijden, van Zandbeek/Sambeek]; M. Roefs: Canon van het 
Nederlands funerair erfgoed; M. Roefs: Kleine huwelijksket-
ting op de grens van Beers en Cuijk eind 18e, begin 19e eeuw 
[Claassen, Theunissen, van den Bungelaar, Ebben, Veekens]; 
D. Kranen: Eene designatie van die noch herom swervende 
dieven… (2) [verv., transcriptie; Ackerman, Mergevelt, Lorman, 
Podagra alias Flotman, Storck, Hoxbergen]; T. van Berkel: 
Amerika, America (23) [verv.].

GeneVer [Zuid-Limburg], jg. 23, 2020-2. A. Plasier: Karel, Hub 
en Hein (3 en slot) [Coumans gen. 6-9]; Th. Maes: Onze 
afkomst [algemeen verhaal]; J. Logister: Boekaankondiging 
‘De Vorage’s sedert de 16e eeuw’; W. Nolten: Studenten uit 

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

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

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

TIJDSCHRIFTEN

https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten
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Limburg 1773-1794 [namen en bijzonderheden]; R. Suijkerbuijk: 
Grondbelasting en Kadaster [beschrijving bronnen, hoe er 
mee te werken; klasseindelingen]; A. Plasier: ‘We houden het 
binnen de familie’ [onderlinge verwantschappen families 
 Timmers; Swelsen, Schroders, Voncken]; Th. Maes: Het bid-
prentje van Joannes Antonius Wackers.
 Idem, 2020-3. R. Suijkerbuijk: Wat is niks? [Niks/Nix, Pos-
ma]; W. Nolten: De vroegste clerus te Eijgelshoven [historie 
vanaf 1477; de Enden, van Susteren, Buijsen]; A. Griens: Een 
inwonerslijst van Echt uit de Franse Tijd – 1807 [506 namen 
met beroep, geboorteplaats en -datum]; Aanvullingen Wage-
naar.

Gens Propia [Kennemerland], 2020-3 (100). H. van Felius: 
Moordenaar in de familie? [speelt zich af in Engeland; vervol-
ging ‘Lollardy’ een religieus-politieke beweging]; H. van Felius: 
Genealogisch onderzoek op internet [beschrijving en tips].

GroninGEN, jg. 27, 2020-1. P. van Rooden: Als een dief in de 
nacht. Het leven van Johannes Geerts Pool (1806-1847) 

[levensschets; dief en smokke-
laar; stamreeks 6 gen., ca. 1695-
1973; de Beer, Frima]; P.J.C. Ele-
ma: Tweemaal Lucas Wegman te 
Veendam (RK); T. Doornkamp: 
Een katholieke familie Hovingh 
uit Slochteren [kwst. 5 gen. met 
hiaten van Joannes Hovingh 
(1716-na 1749); Brijssens, Entrup, 
Vrolicks]; P.J.C. Elema: Bijna ver-
dronken... [Kamphuis, uit Noord-
dijk]; A. Veldhuis: Allem@@l 
digit@@l (60).

 Idem, 2020-2. A. van der Kaap: Frouke Jans Duitscher [ver-
slag zoektocht; volle zussen, halfzusters en een broer, uitein-
delijk blijkt de vader Jan Frideriks niet identiek te zijn met Jan 
Friedrich Huckenius zoals op verschillende websites wordt 
beweerd; met schema van het totale familieverband; Brand-
bouwer, Smit, Moris]; A. van der Laan: Valentinus Cabelus [uit 
Stolp/Pommeren; 2 gen., 1594-1684; Wentlants, Noorden-
dorp, Kekerbaert (uit Danzig)]; P.J.C. Elema: Tot slaaf gemaakt; 
Albert Mennes [1718; meerdere collectes waren nodig om het 
losgeld op te brengen, in 1725 weer teruggekeerd]; K. van 
Straten: Klein parenteeltje Nijkel (Ezinge) [3 gen., ca. 1625-
1719; Harckema, van Westerhoff]; A. Veldhuis: U bent gewaar-
schuwd! [denk je alle gegevens van een persoon te hebben, 
blijkt die ineens – tijdelijk – via de mobiele schutterij elders in 
het land te zitten, 1831!, bronnen, zoekpaden]; A. Veldhuis: 
Allem@@l digit@@l (61) [zoektips].
 Idem, 2020-3. A. van der Kaap: Waarom ik van der Kaap 
heet [verslag zoektocht]; P.J.C. Elema: Nicodemus van der Lin-
de [4 gen., 1695-1808; Joosten, Tebbes, Jurriens]; H. Werk: Zee-

man Caspar Hermanni Nagel (Veendam 1803-Malaga 1858) 
[levensschets]; M. Kist: Geweld tegen hulpverleners, een ver-
warde persoon of een echtelijke ruzie? [1779; Renaud, Dik-
kers]; A. Veldhuis: De weg kwijt in Groningen – uit het request-
boek, in het Dolhuis (1700-1735) [uitleg bron; naamlijst 20 
personen]; A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (62) [diverse links 
met toelichting].
 Idem, 2020-4. H. Werk: Alida Geertruida Havenga en 
 Mettje Havinga – Twee zussen in hetzelfde schuitje [beiden 
verloren hun echtgenoot bij de scheeepsramp met de galjoot 
‘Alida Engelina’ in 1870; rechtszaak voor overlijdensverklaring 
om te kunnen hertrouwen; 2 gen. Havinga/Havenga]; P.J.C. Ele-
ma: Jan Christiaan [vrijgemaakte slaaf, in 1775 van Suriname 
naar Sappemeer, tr. ald. 1790 Imke Jurriens; nageslacht 
 Voordewind]; A. van der Laan: Genealaogie Gijsbert Jansen 
[3  gen., 1596-1725; van ‘t Laer, Eding]; E. van Koldam: De 
Zevenkinderenwet [Franse wet uit 1805, in Nederland pas in 
1847 ingetrokken; doel: in gezinnen met zeven kinderen mocht 
één jongen worden aangewezen om op staatskosten te 
 worden opgevoed voor hoger- of middelbaar onderwijs of een 
kunst- of ambachtsschool; jurisprudentie Hoge Raad; Bol-
huis, Smid]; P.J.C. Elema: Bonneke Adams of Bonne Bontjes 
(1739-1785) [gezinsdrama]; P.J.C. Elema: Haversack (Gronin-
gen) [en Habersack; 2 fragm.-gen. van elk 3 gen., 18e eeuw].

Hollands Noorderkwartier, jg. 34, 2020 nr. 121. Themanummer 
Genealogie in de Literatuur.
 Idem, 2020 nr. 122. D. Lens: Doggerland [nu: Doggersbank 
in de Noordzee; tijdens de laatste ijstijd bewoonbaar gebied 
tussen Engeland en vasteland]; J. Kaldenbach: Gekaapte brie-
ven weer gevonden in Engeland [achtergronden en nadere 
analyse; andere vindplaatsen]; W. Buwalda: Het huis Nijen-
burg [verslag lezing]; R. & D. Kaas: Verbeter de kwaliteit van 
genealogische gegevens [methodiek om je eigen bestanden 
onder controle te houden!].
 Idem, 2020 nr. 123. R. & D. Kaas: Inteelt? Vergeet het maar 
[onderzoek in Broek op Langedijk; opzet onderzoek, statisti-
sche resultaten; Wagenaar]; P.J.H. van den Berg: Hoofsche 
Welgemanierdheyt, een wijze van communiceren; D. Lens: 
Burengerucht [perikelen rond de Zanddijk tussen Bakkum en 
Egmond]; M. Hoogeboom: (van) Duijn-Hoogeboom [hernieuwd 
onderzoek leidt tot andere resultaten].
 Idem, 2020 nr. 124. J. Duivenvoorde: Onderzoek naar Dirck 
Pietersz en zijn vrouw in Alkmaar [1562]; P.J.H. van den Berg: 
Democratie is een luxe; C. de Graaf: De Bende van Anthonius 
van Eembrugge [valsemunters, veroordeeld 1586, 1591].

Kwartier van Nijmegen, jg. 30, 2020-1. H. van Haarst: Een 
melodrama [3 notariële akten uit 1760 betreffende vader-
schap en onwettige geboorten; Loos, Voorbrink]; E. Kam: Het 
leven van een bakker in Nijmegen [prijzen en geknoei met 
meel, 16e-18e eeuw]; E. Kam: Borgerbrieven; H. van Haarst: 
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Het burgerweeshuis te Arnhem 
[historie]; H. van Haarst: Het bur-
gerweeshuis te Nijmegen [histo-
rie]; Deel-genealogie van Ambro-
sius Jüngst [uit Siegen (D), 11 
gen., ca. 1574-1935; Dintelmann, 
Fischbach, Bottenbach, Feder-
hans, Bersch, Knipper Rhenius].

 Idem, 2020-3. E.K. Kam: De 
pest in 1635-1636 in Nijmegen 
[historie; Beijer]; P. van der 
Heijden: Pandemieën in de Oud-

heid en de 20e eeuw [algemeen]; E.K. Kam: Buurmeesters 
[functie, eed; naamlijst]; H. Fransen, E. Kam: Een wandeltocht 
door vijftig jaar Kwartier van Nijmegen [ontstaan en historie 
NGV-afdeling, Zoeklicht, vrijwilligers voor schepenprotocol-
len project]; Y.  Lippens: Epidemieën in de geschiedenis van 
Nederland [historie, overzichten per eeuw en plaats vanaf 
1300]; E. Kam: Vondelingen [regelingen]; L. Busch, P. Balm: 
Kwartier van Nijmegen en burgerrecht [afstammelingen van 
een vóór 1810 door de stad erkende burger kunnen weer bur-
gerrecht aanvragen].
 Idem, 2020-4. Schipmolens; Zitbanken [in de kerk, net vrij 
te gebruiken en tegen betaling]; De Sint Stevenskerk; P. Vij-
verberg: ‘Ik heb een beetje de zonnebloem’ [Cornelis van Gogh 
(broer van Vincent; 1867-1900), vertrok naar Zuid-Afrika 1889; 
Geesje en Niesje Kwak, Swierstra]; Kwartierblad Jack Gieles 
[*1955; –, van Dijk, Mol, de Bruijn]; E. Kam: Wijkmeesters 
[beschrijving functie en ordonnantie 1755].

Mededelingenblad Delfland, jg. 29, 2020-1. P. van der Kruk: 
Achter de gevels van Delft [verv.; Crispijn, Westerbaen, de 

Clercq, de Roo, Valk]; Een nieuwe 
CD-rom: parenteel van de Zoe-
termeerse familie Bos [nakome-
lingen van Mathijs Jansz Bos x 
Cornelia Gerrits, eind 16e eeuw 
in Utrecht en Harmelen].
    Idem, 2020-2. P. van der Kruk: 
Achter de gevels van Delft; B. de 
Roo: Nog meer cholera in Delft 
[de Raad].
    Idem, 2020-3. A.P.J. Käyser-van 
der Zee: Boedeltaxatie na het 
overlijden Maria Willemina van 
der Zee

    Idem, 2020-4. A.P.J. Käyser-van der Zee: Voorpaginanieuws 
dag voor kerst 1869: P. van der Zee redt drenkeling [kranten-
berichten; Overgaauw];.

Rijnland, jg. 25, 2020 nr. 73. Baldadigheid in de 18e eeuw; Legg-
hen van pennynghen; De hoeve en het haart. Een boerenfami-
lie in de Gouden Eeuw [uit Herwijnen; van Rijckhuijsen, Roosa].

Stichtse Heraut, jg. 32, 2020-3. J. 
Ritsema van Eck: Een Utrechtse 
familie in New York [van der Lin-
den, Unverzagt, van Eck]; Kwar-
tierstaat Pieter Leonard Gente-
naar [(1903-1991), 63 kwn.; –, den 
Hertog, Stofberg, van der Star-
re]; Verslag lezing Hans Roelofs 
[Pietersen, Brons]; J. Gentenaar: 
‘Dolle Dinsdag’ 5 september 
1944 [herinneringen].

Threant, jg. 31, 2020-2. R.W. Jansen: WOII straatnaamperikelen 
in Hoogeveen; Kwartierstaat P.A.H. Baan (1912-1975) [oprich-
ter Pieter Baan Centrum].
 Idem, 2020-3. G.J. Pottjewijd: 
Kwartierstaat van Aaltje Brinks 
(2) [verv.; Bunte, Letteboer, Boer, 
Blokzijl, Koens]; P.J.C. Elema: 
Stam reeks van Rossum (Havel-
te) [6 gen., 1642-1868; Duiven/
Doeven].
 Idem, 2020-4. H. Jonkman: 
Waar komt de naam Drenth van-
daan? [uit Wildervank, midden 
18e eeuw]; G.J. Pottjewijd: Kwar-
tierstaat van Aaltje Brinks (3) 
[verv.; kwn. 15-31; Bunte, Letteboer, Boer, ten Hoorn]; W. Stan-
daart: Gegevens Hendrikus Hulst, van beroep logementhou-
der [*1910; stamreeks 6 gen.].

Twente Genealogisch, jg. 36, 2020-1. M. Scholten-Sijses: Soa-
seler Möl; G. Schepers: Een complex onderzoek [familie volgt 

boerderijnaam; Schepers, Fleer-
kotte]; J. Nijhof: De Rietschool, 
Almelo [herinneringen]; T. Bos-
weger: Herinneringen aan 75 jaar 
bevrijding; H. Scholten: Een tra-
gedie uit 1940 [van Bingen].
  Idem, 2020-2. H.G.M. Kok: 
Gebeurtenissen rond het erve 
Scholte Honiglo in 1794 [openba-
re verkoop ontaardt in actie en 
tegenactie, uiteindelijk neemt 
alles een andere wending door 
de rode loop met veel slachtof-

fers en komst buitenlandse krijgsmachten]; J. Oude Munnink: 
Rondje om een vierkantje [struikelsteen; R.A. de Hosson, 
kapelaan, doodgeschoten bij vluchtpoging 1944; exm. Niekus]; 
M. Scholten-Sijses: Gemiddelde nominale weeklonen bij de 
Fa. Gerhard Jannink en Zn. Zuiderhagen [textielfabriek, lonen 
1914-1929, per functie]; H. Scholten: Een verre voortante 
[levensschets van Hendrikje Scholten, *1804, ocl. Ommer-
schans 1851].
 Idem, 2020-3. G.J. Welberg: De inwoners van Delden op 
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het einde van het 12-jarig bestand [transcriptie bron 1622; 
 lange lijst namen met schadebedrag]; J. Oude Munnink: De 
keerzijde van een paar bidprentjes: staat er meer dan er is 
gedrukt?; M. Scholten-Sijses: 1862 – Rampspoed over 
Enschede [stadsbrand].

Van Bosch tot Bergen, jg. 2, 2020-1. F. Roelvink: Levend erf-
goed. Een pleidooi door Anton Neggers; E. Rijpert: Het passe-

mentbedrijf in Breda van 1800 
tot heden (3): Verest; J. Boeren: 
Vrijwilligerswerk; P. van de San-
den: Tilburgers met ingegraven 
erven 1683-1702.
    Idem, 2020-2. T. van Herwijnen: 
Een familie met drie achterna-
men: Evers, Evers Zuidweg en 
Zuidweg [4 gen., 1810-1962; ver-
warring na onwettige geboorte]; 
J. Boeren: Veranderingen [gevol-
gen maatschappelijke verande-
ringen voor verenigingen en ons-

zelf]; E. Rijpert: Het passementbedrijf in Breda van 1800 tot 
heden (4) [verv.; Govers, Hirdes]; P. van de Sanden: Verborgen 
Verleden. De Brabantse roots van Jennifer Hoffman [frag-
ment-kwartierstaat; Donckers, Meussen, Coolen]; P. van de 
Sanden: Over lopensaet en roede [oppervlaktematen].
 Idem, 2020-3. E. Rijpert: Het passementbedrijf in Breda 
van 1800 tot heden (5): Thomaes [verv.]; J. Boeren: Goed 
onderzoek [over zoekproces en verantwoording bronnen]; 
P.  van Hout: Genal-IX [tips]; F. Roelvink: Bertha van Ochten, 
een omstreden voorouder [kritische – en terechte – kantteke-
ningen bij een aantal afstammingen; van Ochten, van Bent-
heim, van Dongen, van Dalem, van Arkel].
 Idem, 2020-4. T. van Gestel: De R-factor in de genealogie 
[de reproductiefactor toegepast op stambomen, kwartiersta-
ten en andere afstammings- en verwantschapsreeksen; 
genealogische virussen en eindeloze kwartierherhalingen]; 
J. Boeren: Online evenementen [RootsTech Connect]; P. van de 
Sanden: Een ‘soort van’ bibliografie van Bac van Tilburg e.o. 
[overzicht belangrijkste publicaties en verantwoording; van 
Broechoven].

Familliebladen

Afmanuscript, 2020 nr. 40. The-
manummer 75 jaar bevrijd. De 
bevrijding van Groningen uit 
diverse dagboekjes; Herinne-
ringsverhalen aan de bevrijding; 
De opstand van de Georgiërs op 
Texel april-mei 1945.
 Idem, 2020 nr. 41. L. Drenth: 
In memoriam Johanna Jantina 
Drenth-Vos [levensschets]; M. 

Afman: Trientje Afman [*1874, langdurige zoektocht naar 
overlijdensdatum leidde uiteindelijk naar Noorwegen].

Aldfaers Erf [Schotanus], jg. 64, 2020 nr. 224. J. Schotanus- 
Sakiman: Kerk en godsdienst. Hollandse dienst in Jakarta 
onder druk; E. Post: Fryske Facebookfeuilleton op papier; 
Familieberichten.
 Idem, 2020-2021 nr. 225. Zin Zien in Zeven sprookjes 
[auteur Marianne Carolus exm. Schotanus]; Gens Schotana 20 
verschenen [familieboek].

Alweer een Vermeer, jg. 24, 2020 nr. 47. Nederlands nage-
slacht van de Mayflower Pelgrims [14 gen., ca. 1565-heden; 
Fletcher, Koet, Kooreman, Vrij, van Schagen]; Interview met 
Willeke Vermeer; Deborah Vermeer [presentatie]; Galerij Ver-
meer [schilderkunst]; Glaskunst van Francine Vermeer; Coro-
na nieuws.
 Idem, 2020 nr. 48. Genealogisch overzicht van de Bos-
koopse Vermeers [8 gen., ca. 1610-1900; de la Faille, van 
Doorn, Koeijers, van Bremen, van der Meer, Lansink]; Lucas 
Vermeer brengt eerste EP uit; Dolf Rhemrev (1938-2020); 
Gerdine bouwt zelf tiny house; Galerij Vermeer [schilderwerk]; 
Interview Vinnie Vermeer [voetballer]; Mark Vermeer: Cijns-
registers [uitleg bron; wat kun je er mee doen (voorbeelden) 
verwantschapsschema].

Andringa Staach Nijs, 2020 nr. 71. Het Brussendiner [broers 
en zussen]; Silvia Andringa en de Joodse bruiloft [interview]; 
Jaden Andringa [spreekbeurt over zijn familie]; Andringa’s in 
het nieuws; Bezoek aan Waling en Jan Waling Andringa; Ont-
moetingen met Andringa’s.
 Idem, 2020 nr. 72. Als je voor een dubbeltje geboren bent; 
Waddenroute en pootaardappels; Een vuurtoren als wegwij-
zer (1); Minnertsga, Koehool en Westhoek – nieuwe generatie 
aardappelboeren? [twee kleinzzons van 7 en 9 jaar oud met 
eigen proefveldjes]; Aanvullingen op het Andringa Boek (3).

De Booij Bode, jg. 16, 2020 nr. 62. Het verhaal van schipper Jan 
Booij [ondergedoken 1944/45; Veuger]; Vervolg distributie-
bonnen.
 Idem, 2020 nr. 63. Herinneringen aan Kreileroord; K. Booy- 
Kroezen: Herinneringen uit de oorlogstijd; M. Booij: Mijn 
grootouders Booij [Booij-Bruggenwirth]; J. Booij: Dagboek van 
Ginie Kruize van 10 oktober 1944 t/m 28 augustus 1945.
 Idem, 2020 nr. 64. Dagboek van Ginie Kruize [e.v. Broer 
Booij; periode okt. 1944-aug. 1945]; Mijn studentenjaren op de 
Radboud Universiteit Nijmegen [interview met Roelien Roos]; 
In memoriam Ronald Dean Booy, Sybe Booij en James (Jim) 
Booy [met geneagrammen; deels USA]; J. Booij: Booijen en 
sport.

De Dobbel-Beker, jg. 50, 2020-1. M. Van Stappen: Dobbelae-
res in Noord-Frankrijk [losse fragmenten, 18e-19e eeuw); 
F.  Dobbelaer: ‘Nieuwe tak’ of ‘uitgestorven tak’? Stamboom 
nr. 75: tak Ieper-Armentières [7 gen., <1730-2002; nog vele 
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‘open’ einden; Duchaisne, Minu, 
De Graeve, Baratto, Rosseel]; M. 
Van Stappen: Ook De Dobbeleer 
bij de voorouders van Toots 
Thiele mans!; M. Van Stappen: 
Over de baljuw van Bottelare en 
zijn familie in het Waasland (tak 
43/10).
    Idem, 2020-2. F. Dobbelaer: Tak 
63 en Tak 74 horen bij elkaar [uit 
Denderleeuw en Gaasbeek; oud-
ste 3 gen., 1610-1695; De Dobbe-

leer, Walraevens, de Clerck, van Obeeck/Hoebeeck, van Cut-
sem, de Beijs, de Coster]; Over zerken en grafmonumenten; 
M.  van Stappen: Op speurtocht in Tollembeek [onderzoek 
leverde de aansluiting tussen de takken 55, 60 en 73 op: de 
Pajottenlandtak; 1607-1725]; Waarom takken 5/14/32 en 
45/24/47 samenvallen [uit Ronsele en Zomergem, 1500-1650]; 
M. van Stappen: Toen jonge snaken nog De Dobbel-Beker ver-
voegden [terugblik op 35 jaar betrokkenheid bij het blad].
 Idem, 2020-3. F. Dobbelaer: Over uitgestorven takken [tak 
I: Pamel, 7 gen., ca. 1630-1886, tak J: Oostwinkel-Aardenburg, 
5  gen., ca. 1607-1869]; M. van Stappen: De Dobbelaer in het 
Beveren-Waas van de 18e eeuw [historische schets; schema 3 
gen., 1606-1753].
 Idem, 2020-4. Laatste nummer! F. Dobbelaer: uitgestor-
ven tak K: Brielen – Armentières (F) [Dobbelaere > Dobbelere 
> Dobbelaire > Doublart; 7 gen., 1672-1953; Nollet, Castelyn, 
Victor, Vandamme, Wijngaert, Coustenoble, De Caestecker, 
Rosseeuw]; Vrijbuiter Hendric Dobbelaere ter dood veroor-
deeld te Ieper op 22 oktober 1605; M. van Stappen: Over Vin-
derhoutse pachters en hun sympathieën voor het calvinisme: 
of hoe we tot de uitgebreide tak 27/53 met tak 20/26 als zij-
tak zijn gekomen [5 gen., 1490-1655; ook in Drongen, Eeklo, 
Maldegem, Aardenburg; 7 schema’s en kaart]; Lijst van de 
Stamboomtakken [overzicht jaargangen 1-50].

Door ‘n Roosje, jg. 31, 2020 nr. 63. Mijn hobby [houtsnijwerk; 
fotocollage]; Aanvulling en verbeteringen van het familieboek 
en het supplement.

De Drudenvoet [Klapwijk], jg. 29, 2020-1. Geslacht Klapwijk in 
de 18e eeuw (4) [Pijnacker 1-Maasland, Pijnacker 2-Pijnacker, 
Pijnacker 3-Maasland]; Interview met Bianca Klapwijk; Inter-
view met Arjo Klapwijk.
 Idem, 2020-2. Nieuwe website Genealogische Vereniging 
Klapwijk; vervolg 4 Eeuwen Klapwijk [met schema’s Delf-
gaauwse tak, Pijnackerse ta]; Bij deze stel ik u voor aan: 
Johannes (Jens) Klapwijk [interview].
 Idem, 2020-3.  Hoe ziet de Genealogische Vereniging Klap-
wijk (GVK) er in de toekomst uit?; Negentiende en twintigste 
eeuw [verv. op 4 Eeuwen Klapwijk]; Bij deze stel ik u voor: Inge-
borg Klapwijk.

De Eendenkooi [van der Kooij], jg. 47, 2020 nr. 167. Interview 
[Arie van der Kooij]; Het archief vertelt...[Korpershoek van der 
Kooij]; Uit de Friese archieven... [Bonne van der Kooi of van der 
Kooij?].
 Idem, 2020 nr. 168. Bevrijdingsfeest 1945 [herinneringen]; 
Willem van der Kooij [verzetsman]; Emigratie.
 Idem, 2020 nr. 169. Van der Kooijen en waar zij woonden; 
Klaas van der Kooi beveiligt Pretoria.
 Idem, 2020 nr. 170. Uit de archieven...; Van der Kooijen en 
waar zij woonden...; Jan van der Kooij – Einde van een tijdperk 
[ovl. 1986, tr. 1933 Maartje Dijkshoorn]; De Van der Kooi(j)’s 
van Soarremoarre.

De Engelenbrug, jg. 22, 2020 nr. 46. Aelbertje van Engelen-
burg was toch getrouwd!; Uit het archief: een kwitantie van 
Jan van Engelenburg [1797]; Familiefoto’s; Een herenhuis aan 
de Velperbuitensingel; High School kids in America.
 Idem, 2020 nr. 47. Balckenman, een beroep dat niet meer 
bestaat; Cornelis van Engelenburg, architect te Velp.

Faber! Magazin, jg. 40, 2020-1. Gabriel Jan Faber (1908-1988) 
– Kantonnier ‘van het allereerste uur’; H. Faber: Het mysteri-
euze vliegtuig van Oldeberkoop; 
H. Faber: Zes generaties Faber in 
dienst van het vervoer over de 
Friese wateren en wegen (1) 
[met  schem 6 gen., 1742-1980]; 
H.  Faber: Johan Faber, de oude 
(1650-1721) en Johan Faber, de 
jonge (1695-1756) – Zwarte kunst-
graveerders; Fragment genealo-
gieën [3 gen., 1904-1989]. Met 
index.
 Idem, 2020-2. A. Faber: 
Leven in de wildernis van Bante-
ga (Lemsterland); H. Faber: Zes generaties Faber in dienst 
van het vervoer over de Friese wateren en wegen (2) [verv.; 
schema 6 gen., 1742-1980]; A. Faber: Genealogie zonder inter-
net moeilijk denkbaar!; A. & H. Faber: Een Joodse Faber fami-
lie uit de omgeving van Koblenz en het gezin van Albert Faber 
uit Edam; H. Faber: Susanna Maria Elisabeth Faber (1721-1783) 
– Voogdes van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden; Frag-
ment-genealogieën. Index op namen.

Familieblad Stichting Jacobus Lautenbach, 2020 nr. 64. Je 
bent prima zoals je bent [interview met Ineke Lautenbach]; 
Iedereen komt tot 1811 (1): De burgerlijke stand [onderzoek 
doen]; Geen onderduikers maar gasten [van den Berg x Stoel-
tje]; Pake Kees op de Heringslogger [herinneringen].
 Idem, 2020 nr. 65. Naast elkaar staan [interview met Fol-
kert Kinderman]; De losse Lautenbach-tak [5 gen., uiteindelij-
ke ingepast via goederen nagelaten door ene Pieter van Jon-
gestal, wiens moeder een Lautenbach was, akte 1803]; 
Wortels in Düren [15e-16e eeuw]; Het levensverhaal van IJme 
Lautenbach.
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Festina Lente [van der Bijl], 2020 nr. 64. Middeleeuwse veer-
dienst Oudenbosch-Dordrecht; BillionGraves.com; In herinne-
ring Hans van der Bijl [uitbater van het Huis De Bijlen te Lei-
den].

Graafwerk, jg. 21, 2020-2. Vier artikelen over corona [familie]; 
Nieuwe leden [curriculum]; Van de nood een deugd maken 
[voorschriften bij gemengde huwelijken en dopen, getuigen 
moesten lidmaat zijn, 1788-1803]; Seijke de Graaff drie maal 
getrouwd [met geneagrammen; Visser, Verbeek, Roubos]; Het 
leven van Christina Helena de Graaf [1914-2004].

Haselhoff Bulletin, jg. 31, 2020-1.Nationaal Monument Oranje-
hotel; In memoriam Liesbeth List (1941-2020); Onze familie 
stond in de krant [schade na bombardement]; Paulus Bertus 
Hazelof, militair in Nederlands-Indië.

   Idem, 2020-2. ‘Weldoener der 
armen’ op noodlottige wijze ver-
dronken [Hero Hazelhoff, 1880]; 
Een onverwachte ontdekking 
[houtsnijwerk met beeltenis 
koningin Wilhelmina, op achter-
zijde geschreven tekst; in beslag 
genomen 1942 maar teruggege-
ven; F.F. Hazelhoff]; Onze mailbox 
[allerhande berichten]; Onze 
familie stond in de krant.

Hoorngeschal, 2020 nr. 75. Verhalen van vroeger.
 Idem, 2020 nr. 76. Familie in het nieuws [Liselot Hoornweg, 
verloofde van minister Wopke Hoekstra; afstammingsreeks 
15 gen. tot ca. 1550]; Wetenswaardigheden uit het familiear-
chief [militair lotingsregister 1902]; Jacob Leendert van Rij 
[gesneuveld in 1945; verraden voor het verstoppen van Britse 
vliegeniers na noodlanding in Zevenhuizen].

Huberiana, jg. 35, 2020-2. Jan Huber aan het woord [inter-
view]; W. Poerink: 1814-1870 Ulrich Jan Huber; J. Otto: Koloni-
aal Invalidenhuis Bronbeek [korte schets]; J. Otto: Het Konink-
lijk Nederlandsch-Indisch Leger [korte historie]; U. Poerink: 
Petrus Plancius, mede-oprichter VOC.
 Idem, 2020-3. W. Poerink: Huber Vereniging verrijkt met 
twee fotoportretten [19e eeuw; Huber, François]; J. Otto: 
Familieleden Huber en de wetenschap [Machteld en de Posi-
tieve Gezondheid, Sietske en het virus, Axel en het DNA, 
Sebastian in Oostenrijk (verpleegkunde), F.G.H. Huber, arts]; 
W. Poerink: De gouden ‘Epeus Wielinga penning’ [al 300 jaar in 
de familie doorgegeven], overzicht dragers]; Overlijdenspen-
ning Ulricus Huber [1694].

Idema, 2019 nr. 56. A.A. Idema: Het testament van goud- en 
zilversmid Reiner Idema; Aly Stevens-Idema: al 35 jaar 
bestuurslid [interview]; Creatief met textiel en familiefoto’s; 
Van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg [Pieterpad]; Ver-
plaatsing van twee grafstenen in Aduard.

De Ielstekker, 2020-1. H. & K. Elgersma: Fusie ‘fielt as in waar-
me tekken’ [kerkelijke gemeentefusie]; Homesick: de best 
mogelijke plaat [band]; Gerda Roorda [zangeres, dirigent en 
componist]; Ondernemer in beeld [Gerda Vink]; H. Kroodsma: 
Sûnder feroaring is der neat oan [veranderingen in boerenle-
ven].

In de Smitse, 2020 nr. 26. Afscheid van mama [diverse verha-
len bij het heengaan van Johanna Alida Smit (1924-2017); De 
familie Zijm op Texel; Hete zomers: plakke, bakke en een nat-
te; Het raadsel van de broche; Door de jaren heen... Het Zijdel-
meer [herinneringen in historische context].

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, jg. 35, 2020 nr. 133. Interview met 
Brenda Schuit; Meevaren met Loes [geestelije ervaringen]; 

Boekbesprekingen [van, door of 
over naamgenoten]; Zoektocht 
[ontbrekende gegevens over 
naamgenoten geboren na 1811].
    Idem, 2020 nr. 134. Peter Schuit 
en de oorlog [interview]; Usha 
Devi Schuit [switch van IT naar 
fashion]; Ted Schuijt [interview]; 
Schu-y-i-ij-t-en in het nieuws; 
Schuyt van Castricum [naam niet 
uitgestorven].
   Idem, 2020 nr. 135. Molen De 
Gebroeders; Klokkenmaker van 

der Schuit krijgt al tien jaar elke klok weer tikkend; Jos Schuijt 
[interview]; Westertsraat 31 en 33, Enkhuizen [fa. Schuijt in 
koffie, thee en tabak, 18e-19e eeuw]; Het Alkmaarse scheep-
makersgilde [opheffing 1798]; Stephanie Klein Nagelvoort- 
Schuit benoemd tot lid Raad van Bestuur UMCG.
 Idem, 2020 nr. 136. 75 jaar bevrijding; Een vrouw als jager 
[Marijke Schuit]; Covid-19; Schuit Middelstum [transport-
bedrijf]; Annie Vonk-Schuit [interview]; Schuite – Schuit [Zeel-
and 17e-18e eeuw].

Kikkert, jg. 69, 2020-1. Korte berichten.

Het Le(e)ver orgaan, jg. 38, 2020-1. P. Lever: Bij de politie in 
troebele tijden – Het wedervaren van Janna Lems, echtgeno-
te van Lucas Lever [1942]; F. Koot-Lever: Belevenissen van 
Hendrik Philip Lever (1851-1912) en Maria Geertrui van den Bij 
(1847-1935) [moeilijke levensomstandigheden in Amsterdam 
3e kwart 19e eeuw]; Interview met Andries Lever; H. Leever: 
De verspreiding van de achternaam Leever over Nederland en 
over de wereld [statistisch, kaartjes]; K. Lever: Het voorjaar 
2020; J. Lever: Levers achterna in Stellenbosch (Zuid-Afrika); 
B. Lever: Enkele herinneringen aan De Lever’s Zeepmaat-
schappij [bedrijfshistorie]; De Holocauststenen krijgen een 
gezicht in Bennekom; Jorrit danste mee in zijn rolstoel.
 Idem, 2020-2. J. Lever: Een zeer bijzondere ontmoeting in 
New York [gesprek met de weduwe en twee dochters van 
Malcolm X, 2016]; B. Lever: Een oorlog die nooit voorbijgaat 
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[herinneringen]; Henk Lever, een coronaproof interview; A. 
Flipse, B. Lever: Abraham Kuyper en de dood [boek]; Reizende 
Haagse Levers: de Wereldtentoonstelling 1878 en andere rei-
zen; Verstandelijke beperking vaak niet herkend: ‘al die jaren 
op mijn tenen moeten lopen’ [interviw met Andries Lever].

Loo-Kroniek, 2020 nr. 66. Geheel gewijd aan naams- en 
wapenverklaring [de kram blijkt geen muurkram maar een juk-
kram of – boog; relatie met families Crampe en Sickenbeke?].

Mededelingenblad van de Studiegroep geslachten Drost, jg. 
29, 2020-1. Berend Drost, hotelhouder (1826-1882); Het 
gebeurde 75 jaar geleden [executies Woeste Hoeve]; Herma-
nus Drost (2) – Drost in Amsterdam en overzee.
 Idem, 2020-2. 2020 nu al een jaar om nooit te vergeten; 
Nieuw wapen familie Drost-Veenendaal; Dr. A. Drost Dz, een 
Delftse dominee in roerige tijden; Rechterlijke archieven als 
kijkoperatie in familie en tijd.
 Idem, 2020-3. Het pact van Dokkum en Café Drost; Harm 
Drost – 20 jaar (binnenvaartschipper) [met stamreeks 7 gen., 
ca. 1710-1944]; J. Drost: Drost wordt Dros [3 gen., ca. 1638-1830].
 Idem, 2020-4. Straatnamen met Drost; Stamreeks van 
Ronald Drost [uit Rottevalle; 7 gen., 1769-2020]; In welk jaar 
leven we? Terug naar de puzzel ‘Drost in Wildervank’ [duiding 
akten; Prummel].

Niet zo benauwd [van der Linden], 2020 nr. 63. Hoe een 
wereldburger wortel schoot in een dorp; Van generatie op 
generatie; Een jaar naar Frankrijk; Wie ben ik – Marina Koert 
van der Linden [voorstellen]; Van tak tot tak [nieuws over de 
verschillende takken van de familie]; Geertruida Stichting en 
studie beurzen.

Nieuwsbrief Hettinga Stichting, 2020 nr. 38. J.R. Hettinga: 
Adolph Hettinga (1897-1951), al jong naar Nederlands-Indië; S. 
Hettinga: Postume toekenning Mobilisatie-Oorlogskruis aan 
Rein Hettinga [redenen toekenning]; J.R. Hettinga: Klaas Reins 
Hettinga, een veelzijdig zakenman [(1774-1858), levensschets; 
met stamreeks 7 gen. uit de oude adellijke Hettinga’s via Wit-
teveen]; Y. Hettinga: Oudt Hettinga land te Heeg (1563) [akte 
van scheiding en deling; onderzoek naar locatie van dat land].
 Idem, 2020 nr. 39. Joep Hijwegen, een fotograaf die verha-
len vertelt; Het schilderij, een welles nietes verhaal, of toch 
niet...!! [zoektocht naar identificatie van een portret; blijkt uit-
eindelijk Ype Jans Wiersma (1763-1834) te zijn]; Elck syn waer-
om [interview met Erna Hettinga, fysiotherapeut te Nijme-
gen]; Voorouders van Epke Zonderland [aansluitende reeks 
van Marijke Prudon-de Jong]; Het bestuur van Friesland in de 
late middeleeuwen en de Hettinga’s.

De Nijdamstra Tynge, 2020-1. N. Groeneveld-Buis: Stapelver-
lies [verslag wandeling uit 1883 huis naar Armhuis in Leeuwar-
den; opeenstapeling van persoonlijk verlies]; H. Nijdam: Zeld-
zaam knottekistje van Claes Idserts Nijdam geveild; P. Winia: 
Stavoren en wij… [oorlogsherinneringen]; De geslaagd vlucht 

uit de Leeuwerikschool van Johanns (Han) Nijdam op 30 okto-
ber 1944 [geëmigreerd naar Australië, met stamboom, 4 gen., 
1891-heden].
 Idem, 2020-2. De geboortelepels van Pieter Botes Nijdam 
[1823-1903]; Een ongeluk in het leger met reservist Sicco 
 Nijdam in 1962; B.J.A. (Assuerus) Nijdam (1892-1968); De boer-
derij van Tjitte Gerrits Nijdam: Vijf generaties Nijdam boer op 
Sythuzen 5 te Haskerdijken [met stamreeks 11 gen. vanaf 
1552]; Kiesrecht voor mannen die voldoende belasting betalen 
[tabel].

Uit Welke Beker [Kroes]/Croes, jg. 21, 2020 nr. 59. Jubileumin-
terview met oprichters ‘Uit Welke Beker’; H. Kroes: Wat is een 
naam? [rechtszaak tot naamswijziging op grond van foutieve 
akten, 1862]; Jan Kroes. De grondlegger van een slagersge-
slacht (5) [verv.]; H. Kroes: 20 jaar onderzoek; Ne kroezen boom.
 Idem, 2020 nr. 60. Wie was Agnes Croesink, de vrouw van 
Otto van Egmond? [vrouwe van Keenenburg; 6 gen., ca. 1400-
1585]; naamkundig overzicht Croesen en Kroesen; Gezin van 
Derk Kroes (uit Didam); Cornelis Kroes, keurmeester van 
vleesch [uit Breda]; Acte naamswijziging Kroeskop naar 
Kroeskop de Linde.
 Idem, 2020 nr. 61. Aron Kroes: ‘Kunst is liefde op het eer-
ste gezicht’; In de schijnwepers: Johannes Leonardus Kroes 
[(1847-1934), uit Breda, gezinsstaat]; Het leven van een Kroeze 
(2) [ver.].

Tijdschrift familievereniging Vandenbempt, jg. 36, 2020-3. 
Focus op de fotograaf: interview met Rudi Vandenbempt; 
Arnoldus Vanden Bempt, stamvader van de ‘tak van Tervuren’, 
huwde met Maria Nigrone in de Sint-Rombouts kathedraal te 
Mechelen [1677]; Architect Pierre Gustave Vanden Bemden 
[*1854→1912]; Naamgenoten in de inschrijvingslijsten van de 
oude universiteit Leuven.

De Veerkamp Krant, jg. 26, 2020 nr. 96. In memoriam leida 
Veerkamp; Vernoeming naar een overleden zusje of broertje; 
Uit de archieven... Terug in de tijd... 100 jaar en langer geleden; 
75 jaar na de bevrijding van Maastricht [14-9-1944].
 Idem, 2020 nr. 97. De stokviswinkel Veerkamp 1897-1956 
[aan het Spui te Amsterdam]; Interview met Hugo Veerkamp; 
Stamboom Jan Veerkamp [ingelijst]; Punt van ir. Herman Veer-
kamp; Interview bij Arnold Veerkamp; Familieschema Veer-

kamp-Geling [1855-1905 resp. 
1856-1905].
    Idem, 2020 nr. 98. Aantekenin-
gen van de Notaris [archiefon-
derzoek]; Hugo 60 jaar lid CNV; 
Charles stunt met eigen donut-
winkel van het wereldberoemde 
Dunkin; Margot Veerkamp 
 opgelicht [WhatsApp oplichting]; 
Opsporing verzocht; Kwartier-
staat Willem Veerkamp [(1935-
2005), 31 kwn.].
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