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Van de redactie
We starten het nieuwe jaar met aandacht voor de genea-
logie beoefening. In Vererving familienaam in vrouwelijke 
lijn wordt een verschijnsel belicht dat in de genealogische 
literatuur weinig aanbod komt. Voor sommigen onder u is 
dit onderwerp gesneden koek, voor anderen juist een kans 
om vastgelopen onderzoek nog eens opnieuw en nu met 
andere ogen te bekijken. Aansluitend een verhaal over 
verwarring rond een familienaam. Door systematisch te 
werken wordt het familieverband wel duidelijk zonder 
echter uitsluitsel te geven over de oorspronkelijke naam 
van Plakman.
Rob Verhoeve neemt ons mee in de internationale avontu-
ren van schipper Maerten Jaspersz Prachtig om te zien 
hoe veel gedetailleerde informatie over tochten, beman-
ning en handelswaar een aantrekkelijk verhaal oplevert.
Even avontuurlijk, om niet te zeggen eigenlijk knotsgek, is 

het verhaal van Judith Harren over een voorvader die als 
soldaat herhaaldelijk veroordeeld is en ontsnapt, maar 
uiteindelijk voor zijn moed wordt onderscheiden. Dat ver-
zin je toch niet?
Tot slot brengen Jan Borleffs en zijn Duitse compagnon 
Roland Linde de herkomst van de Borleffs’en in beeld 
tegen de achtergrond van de laatmiddeleeuwse feodale 
verhoudingen op het platteland. En passant passeren vele 
bronnen voor onderzoek naar de historische Hofen en hun 
bewoners.

Voorts is er weer een aflevering van de wapenregistraties. 
De rubriek Tijdschriften bevat dit keer genealogische en 
heemkundige tijdschriften uit Nederland.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Bij de voorplaat  
Schepen onder de kust voor anker, Willem van de Velde (II), ca. 1660. Bron: Rijksmuseum te Amsterdam.
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Infocentrum en corona
In verband met de coronamaatregelen en de ongewisse ontwikkelingen van het virus heeft het Hoofdbestuur 
besloten dat het infocentrum in Bunnik in januari is gesloten voor publiek. Raadpleeg voor het plannen van een 
bezoek éérst de actuele stand van zaken over de openingstijden op de website www.hoofdbestuur-ngv.nl.
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Speerpunten voor eerste 
kwartaal

Het nieuwe hoofdbestuur heeft zich in het afgelopen halfjaar een goed beeld kunnen vormen 
van het functioneren van onze vereniging. Daarbij zijn verschillende punten naar voren komen 
die een verbetering behoeven.

Allereerst betreft dit de website. Een werkgroep bestaande uit Teijo Doornkamp (afd. Gronin-
gen) en Anne Schley (afd. Gooiland) hebben hiervoor een projectplan opgesteld. Het Hoofd-
bestuur heeft dit omarmd. Op basis hiervan mag in april een geheel nieuwe website worden 
verwacht. Daarop zullen alle organisatorische zaken van onze vereniging te vinden zijn, alsme-
de Gens Nostra, een centrale agenda, een nieuwsrubriek, de webshop en de helpdesk voor 
GensDataPro. Verder krijgen alle afdelingen hier een eigen pagina die zij vervolgens kunnen 
vullen met informatie over hun activiteiten.

In het eerste kwartaal zal ook een besluit worden genomen over de wijze waarop we onze col-
lecties aan bidprentjes, familieadvertenties, familiedrukwerk en boeken op de nieuwe website 
toegankelijk kunnen maken. Hiervoor is al veel nuttig voorwerk gedaan door Peter-Paul Kolbert 
(afd. Z-Limburg) en Paul Balm (afd. Kwartier van Nijmegen).

Een derde speerpunt vormt het heroverwegen van de strategie en interne organisatie van onze 
vereniging. We leven immers in een snel veranderende samenleving en in de afgelopen tien jaar 
hebben zich nieuwe spelers op genealogische gebied aangediend. Dit vraagt om een herijking 
van de positionering van onze vereniging. Het Hoofdbestuur heeft Anton Neggers (afd. Kempen- 
en Peelland), Ab Stikkelorum (afd. Rijnland) en Dick Waalboer (afd. Oostelijk West-Friesland) 
bereid gevonden om met een voorstel te komen wat betreft de visie, de missie en de kern-
activiteiten van onze vereniging. Zij zullen u als lid in de gelegenheid stellen om hieraan bij te 
dragen. Zie daarvoor onze maandelijkse digitale Nieuwsbrief.

Verder wil het hoofdbestuur prioriteit geven aan het ondersteunen van afdelingen bij het op 
sterkte houden van hun besturen. Verheugend is om te kunnen melden, dat de afdeling Twente 
sinds 11 december over een nieuw bestuur beschikt en dat dit sinds 14 december ook het geval 
is bij de afdeling Midden-West-Brabant. 

Als laatste punt wil ik noemen, dat gedacht gaat worden over het organiseren van een evene-
ment in 2023 over een onderwerp dat een brede interesse heeft.

Tot slot wil ik graag mijn grote waardering uitspreken voor de vele helpende handen die het 
Hoofdbestuur in het afgelopen halfjaar zijn geboden bij het toekomstbestendiger maken van 
onze vereniging. Laten we in 2022 dit enthousiasme vasthouden, ondanks de beperkingen 
waartoe de coronapandemie ons mogelijk nog noodzaakt.

Peter van Boheemen
Voorzitter

BESTUURSTAFEL
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Berucht zijn de dode punten in voorouderonderzoek. Een van de oorzaken van vastlopen 
is onbekendheid met het verschijnsel dat de familienaam in vrouwelijke lijn kan zijn ver-
erfd. Reden om daar eens apart aandacht aan te schenken.

is dus niet van algemene maar van zeer exclusieve aard.
2.  Vader onbekend: het kind krijgt automatisch de naam van 

de moeder. Wordt een kind niet erkend of bij een huwelijk 
gewettigd, dan behoudt het de familienaam van de moeder.

3.  Volledige vernoeming: ook wel bekend als cognatiesche 
springnaam. Het betreft de volledige vernoeming van een 
kind naar een grootouder van moederskant of naar een 
oom of tante om redenen van piëteit, of te verwachten 
financieel voordeel (erfenis) of om het uitsterven van een 
bijzondere (voor)naam te voorkomen. Het kind krijgt dan 
zowel de voornaam als het patroniem en de familienaam 
van de betrokken persoon. In dit geval hebben we te 
maken met een individuele situatie, het betreft meestal 
maar één kind binnen een gezin. Uit de genealogische 
 literatuur kunnen legio voorbeelden worden aangehaald 
uit de veertiende-achttiendee eeuw. Zie voorbeeld in 
kader en geneagram. Zoek in google onder springnaam en 
je krijgt een prachtig artikel daarover van Kees Kuiken.

4.  Alle kinderen uit een gezin gaan de familienaam van de 
moeder voeren. Deze situatie leidt, als men het verschijn-
sel niet kent, tot doodlopend genealogisch onderzoek. 
Reden om juist aan deze mogelijkheid aparte aandacht te 
schenken.

5.  Naamsaanneming: vroeger meestal via kettinghuwelijk 
en/of erfnaam, bij deze mogelijkheid kan een genealoog 
helemaal in de fout gaan. Een weduwe die op een goed 

ROB DIX

Vererving familienaam in 
vrouwelijke lijn

1. Drie generaties vorstinnen van Oranje-Nassau in vrouwelijke lijn: (a) koningin Wilhelmina (1880-1962), (b) koningin Juliana (1909-2004), (c) koningin 
Beatrix (1938). Bron: Wikipedia, Wikimedia en Rijksvoorlichtingsdienst.

Voor velen is de West-Europese samenleving altijd een 
 patriarchale samenleving is geweest. De vraag is of dat voor 
alle aspecten van de cultuur in dezelfde mate geldt, zeker 
voor het familienaamrecht sinds de opkomst van de geslachts -
naam in de vroege Middeleeuwen. Aan de hand van voorbeel-
den uit vijf regio’s zal duidelijk worden dat er vóór de Napole-
ontische tijd geen eenduidig familienaamrecht is geweest. Bij 
de voorbeelden wordt tevens gekeken naar de afwijkingen 
die zich voordoen naar plaats en tijd en mogelijke motieven. 
Het onderzoek naar de motieven is geen gemakkelijke opga-
ve, omdat de vroegere generaties hun beweegredenen niet 
hebben vastgelegd. We moeten het dus afleiden uit andere 
verschijnselen.
In oudere genealogische literatuur wordt wel gezegd dat bij 
vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn sprake is van 
een nieuw geslacht. Die stelling is in het licht van de voorbeel-
den niet meer te handhaven. Hierop zal in de slotbeschouwing 
worden ingegaan. Voorts wordt ingegaan op heraldische 
gevol gen en de consequenties voor DNA-onderzoek.

Welke mogelijkheden zijn er?
We kunnen zes mogelijkheden onderscheiden om de familie-
naam in vrouwelijke naam door te geven:
1.  Politiek-staatsrechtelijk: zie ons Koninklijk Huis waar een 

eeuw lang de familienaam Oranje-Nassau in vrouwelijke 
lijn is doorgegeven bij Koninklijk Besluit. Deze mogelijkheid 
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In dit voorbeeld uit Amersfoort is de zoon Jorden (*<1489-
†<1531) volledig vernoemd naar de broer van zijn grootmoe-
der paternel uit het oude geslacht Van der Maeth/Mathe. 
Dit geslacht voerde als wapen: van keel het Lam Gods 
(Agnus Dei) met kruisbanier van zilver, schildhouder: een 
arend. De familie van vaders kant voerde geen familienaam. 
Men vindt ze alleen terug onder patroniem én hun ‘familie’- 
wapen: van zilver een rode eekhoorn.
Het gevolg van de volledige vernoeming is dat de zoon de 
familienaam van der Maeth/Mathe ging voeren maar zegel-
de met het wapen van vaders kant: de eekhoorn. Zo waren 
er dus ineens twee wapens op de naam van der Mathe! Ove-

Voorbeeld volledige vernoeming

rigens zijn er in Amersfoort nog wapens en zegels van drie 
andere geslachten van der Maeth/Mathe.
In het bewuste gezin waren verder nog een oudere zoon Jan 
- die priester werd - en twee dochters, Christina en Ghys-
berta. In de genealogische literatuur kregen die óók - volko-
men onterecht! - de naam van der Maeth toegevoegd. Zij 
zijn echter uitsluitend onder patroniem bekend. Daarbij 
wordt aangetekend dat de dochter Christina, gehuwd met 
Johan van Weede, grootouders van Johan van Oldenbarne-
veld, mede om die relatie en de positie van haar broer later, 
na het overlijden van de andere broer en haar zuster, met 
zijn familienaam getooid werd.

2. Geneagram van Van der Mathe naar Van der Maeth.
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208-209, waar het vierde kind van echtpaar 6-7, Ariaen 
 Pietersz (van der Schueren), met voornaam, patroniem en 
familien aam naar zijn grootvader van moederskant, zie num-
mer 14, is vernoemd. Toevalligerwijs valt hierbij het patroniem 
van de grootvader samen met het patroniem dat het kind van 
zijn vader zou meekrijgen, waardoor het minder opvalt dat het 
om een volledige vernoeming gaat. Verder zien we - bijna 
onopvallend - dat de kinderen van het onder 8-9 genoemde 
echtpaar zich allemaal Dol gaan noemen naar de grootvader 
van moederskant (nummer 18).
Iets verderop, op pagina 222, wijst Van Dooren in het kader 
van de familie Hoolboom, waar de vernoeming naar een 
Reijner Hoolboom zich bij herhaling heeft voorgedaan, expli-
ciet op dit verschijnsel. Op pagina 228 zien we dat de onder 12 
genoemde Thijs Alberts alias Hoelboem zich naar zijn schoon-
vader uit eerste huwelijk gaat noemen, waarna ook de kinde-
ren uit zijn tweede huwelijk Hoolboom worden genoemd. Dit 
is een variant van de vijfde mogelijkheid.
Overigens, hoeveel lezers zullen destijds deze voorbeelden 
uit het Flevolandnummer direct zijn opgevallen? Pas als men 
er op gaat letten blijkt hoe vaak het verschijnsel meestal 
onopvallend in artikelen verborgen zit.
In het navolgende beperken we ons tot de vierde mogelijk-
heid waarbij de familienaam in vrouwelijke lijn op alle kinde-
ren uit een twee-oudergezin vererfde.

Voorbeelden met kenmerken naar regio

A. Voorbeelden uit Holland-Utrecht
Mijn eerste kennismaking met het verschijnsel kwam door 
onderzoek naar het burgemeestersgeslacht Dicx uit Haarlem 
begin jaren ‘70 van de vorige eeuw. Dirck Dircksz Dicx kocht 
op 3 februari 1565 een huis aan de Scheepmakersdijk en 
begon daarin een brouwerij. Zijn echtgenote was Grietje 
(Guurtje) Cornelisdr Geltsack, dochter van Cornelis Thaemsz 

achter blijft, hertrouwt en de kinderen uit haar tweede 
huwelijk gaan allemaal met de familienaam van haar eer-
ste man door het leven. De naam wordt dan binnen het 
sociale verband van de familie op het goed doorgegeven, 
maar feitelijk is hier sprake van naamsaanneming door 
een andere familie. De weduwe is immers in dit geval niet 
zelf drager van de betrokken familienaam, maar heeft 
deze ontleend aan haar eerste man of aan het goed. Bij 
een kettinghuwelijk kan het nog ingewikkelder worden, zie 
voorbeeld in kader. Zie ook mijn artikel in Gens Nostra 
2020-2 over De oudste generaties van de geslachten 
 Dijcks/Dijks uit Drente, waarin verschillende varianten 
van deze mogelijkheid in beeld zijn gebracht.

6.  Wetgeving: sinds de wijziging van het naamrecht in 1998 
kunnen echtparen/partners op twee momenten kiezen 
welke familienaam zij aan hun kinderen willen geven: bij 
het huwelijk of bij de geboorte van het eerste kind. Denk 
ook aan de verplichting tot naamsaanneming uit 1811 en de 
daaruit voortvloeiende registers van naamsaanneming. 
Dat valt echter buiten het bestek van dit artikel.

Literatuur
Uit onderzoek naar literatuur over dit onderwerp blijkt dat 
over de vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn 
 vrijwel geen literatuur voorhanden is. Slechts een artikel van 
Elema uit 19361 is expliciet aan dit onderwerp gewijd. Het 
 verschijnsel wordt wel incidenteel en dan nog zijdelings in 
diverse, oudere artikelen in de Nederlandsche Leeuw aange-
roerd. Overigens kan mogelijkheid vier zich ook voordoen op 
basis van het nieuwe familienaamrecht dat in 1998 van kracht 
is geworden. Echtelieden kunnen nu in de huwelijksakte of bij 
de geboorte van het eerste kind laten vastleggen of kinderen 
de familienaam van de vader of van de moeder krijgen.
Het Flevolandnummer van Gens Nostra 2002 blijkt vier voor-
beelden te bevatten van de derde, vierde en vijfde mogelijk-
heid. Zie bijvoorbeeld de kwartierstaat Bootshaack op pagina 

Voorbeeld kettinghuwelijk en naamgeving

Joannes Dijcks
tr. Wetten 1686, uit dit huwelijk 2 kinderen gedoopt onder de naam Dijcks

Wilhelmina Ruelen
tr. Wetten 1688, uit dit huwelijk 3 kinderen gedoopt onder de naam Dijcks

Nicolaus Steckelingh
tr.(2) Wetten 1694 Petronella in gen Villaer, uit dit huwelijk: 2 kinderen gedoopt onder de naam Dijcks, het 3e kind onder 
de naam Steckelinck
tr.(3) Wetten 1703 Gerarda Telmans alias Stoomans, uit dit huwelijk: 4 kinderen gedoopt onder de naam Planken (de 
zonen noemen zich later Steckelingh).

NB: Nicolaus Steckelingh vertrekt tussen 1700-1703 van de Dixhof naar de Plankenhof, vandaar dat de kinderen uit het laat-
ste huwelijk als Planken worden gedoopt.
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en Clara Symonsdr Geltsack. Clara is dochter van Simon 
 Dircksz Moyses die zich later Simon Geltsack ging noemen. 
Een zuster van Simon, Goelt Dircksdr Moyses, huwde 
Matheus Jansz Westvalingh. Hun zoon Dirck Matheusz West-
valingh huwde in 1547 Marietje Hendricksdr Schatter, hun kin-
deren noemen zich Schatter. De zuster van Marietje, Guerte 
Hendricksdr Schatter huwde Willem Hermansz, hun kinderen 
noemen zich eveneens Schatter. Deze voorbeelden zijn later, 
in combinatie met heraldische kenmerken van vererving in 
vrouwelijke lijn, ook terug te vinden in het Liber Amicorum 
voor jhr. C.C. van Valckenburg2. Laatstgenoemde, kenner van 
het Hollandse patriciaat, verklaarde mij in een contact over 
deze families, dat het verschijnsel ook in andere Hollandse 
steden voorkomt en dan met name bij de reductie door prins 
Maurits in 1618. Het verschijnsel is echter blijkens de voor-
beelden al veel eerder waar te nemen.
Voor deze categorie, patriciaat, wordt vaak als wetenschap-
pelijke verklaring opgegeven: macht, aanzien en legitimering. 
Maar uit de voorbeelden uit Haarlem moet mijns inziens ook 
de mogelijkheid onder ogen worden gezien dat het is gebeurd 
om uitsterven van een familienaam tegen te gaan, of voor-
komt in combinatie met een echtgenoot zonder familienaam. 
Verder kan als kenmerk worden opgemerkt: tijdgebonden, 
want zestiende - begin zeventiende eeuw, en hoofdzakelijk 
beperkt tot een stedelijke elite.
Bij lezingen over dit onderwerp is mij de vraag gesteld of het 
verschijnsel zich ook bij andere families in de Hollandse ste-
den voordoet en op het platteland in Holland.
Aanvankelijk moest ik het antwoord op deze vragen schuldig 
blijven, omdat ik toen nog niet systematisch voorbeelden uit 
de zeer omvangrijke genealogische literatuur had verzameld 
noch uit eigen onderzoekservaring in dit gebied er iets over 
kon zeggen. Nu is het hierboven aangehaalde voorbeeld van 
de familie Dol uit het Flevolandnummer afkomstig uit Enkhui-
zen. Daarna bleek dat ook de heer Wendte in zijn artikel over 
de schippersfamilie Dogh uit Hoorn reeds op het verschijnsel 
van het verspringen van de familienamen in Hoorn heeft 
gewezen3. Inmiddels zijn in de loop der jaren meer voorbeel-
den van het platteland in Westfriesland uit de 18e eeuw 
bekend geworden, alsmede uit het gebied tussen Waal, Lek 
en Hollandse IJssel en op de Zuidhollandse eilanden. Zie bijv. 
het artikel van Van Dooren over de familie Leeuwenburch uit 
Ridderkerk4. Een doorbraak in mijn onderzoek in Amersfoort 
heeft eveneens geleid tot een antwoord op bovengenoemde 
vragen. Daar blijkt de vererving van de familienaam in vrou-
welijke lijn in een hele reeks families voor te komen vanaf de 
veertiende eeuw tot de eerste helft van de achttiende eeuw. 
Ik noem slechts de families van der Maath, van der Burch, 
Ruytenbeeck, Haverman en Poeyt. Het gaat hierbij om later 
gegoede RK middenstandsfamilies, waarvan enkele vóór de 
alteratie tot de vroedschap hebben behoort.
De voorbeelden uit deze groep kunnen we als volgt duiden:
- redenen: bij de stedelijke elite zal macht, aanzien en legiti-
mering zeker een rol hebben gespeeld, maar in de overige 
gevallen zal met continuïteit van bezit en/of opname in een 

sociale groep rekening moeten worden gehouden,
- kenmerken: het verschijnsel komt in de steden aantoonbaar 
bij gegoede families voor en verder op het platteland van de 
veertiende tot de achttiende eeuw. De mij bekende voorbeel-
den zijn echter te exemplarisch om vast te stellen wanneer 
het verschijnsel is verdwenen en op welke schaal het zich 
heeft voorgedaan.

B. Voorbeelden uit Oost-Nederland
Het meest bekend is het voorbeeld van naamgeving in 
Oost-Nederland, te weten Oost-Gelderland, Twente, Salland 
en de zuidoost-hoek van Drenthe en Groningen. Daar nam de 
man de familienaam aan van de boerderij waar hij introuwde. 
Eigenlijk is dit een oneigenlijk voorbeeld, want het is in wezen 
de vernoeming naar een boerderijnaam. Liep de pachttermijn 
af en men verhuisde naar een andere pachtboerderij, dan 
werd ook de naam van die nieuwe boerderij als familienaam 
aangenomen. Maar bij continuering van de pacht en bij horig-
heid en vrijkopen, waarbij een familie gedurende lange tijd op 
één boerderij woonachtig was, krijgt de boerderijnaam het 
karakter van een erfelijke familienaam. Er treedt dus vermen-
ging op van twee verschijnselen die samen als resultaat ople-
veren dat de familienaam in vrouwelijke lijn kan worden voort-
gezet.
Voor dit gebied vindt men het verschijnsel meer of minder 
expliciet terug in verschillende artikelen in Gens Nostra en in 
het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderij-
geschiedenis. Zie bijvoorbeeld het artikel Erfgenaamden. 
Over namen van erven en overname van erven van H. Wagen-
voort5, de artikelen over Erfnamen6 en het goed gedocumen-
teerde artikel van Van Dooren over een Twentse kwartier-
staat7.
In dit verband wordt gewezen op een tweetal bijzondere 
publicaties. De eerste betreft het boek Markelo, belastingre-
gisters en volkstellingen 1188-1900’ een uitgave van de Stich-
ting Heemkunde Markelo (1999). In dit boek is voor de volk-
stelling van 1748 een complete dwarsdoorsnede van de 
bevolking gegeven per erf met inbegrip van de huwelijken van 
de hoofdbewoner(s). Dan wordt zichtbaar hoe omvangrijk het 
verschijnsel binnen een dorpsgemeenschap is. Overigens een 
geweldige bron, omdat de DTB van 1732-1749 ontbreekt! Met 
behulp van dit boek was het mogelijk dode punten in de kwar-
tierstaat van mijn vrouw op te lossen. Als bijzonderheid kwam 
daarbij naar voren de vererving van de familienaam Pongers 
in vrouwelijke lijn gedurende drie opeenvolgende generaties 
(zie volgende pagina).

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77 nummer 1  –  7 Terug naar inhoud



Vererving familienaam Pongers

I. Berent Pongers, geboren circa 1650, bouwman op de 
katerstede Pongers in de boerschap Markelo, begraven 
Markelo 8 oktober 1714, huwt voor 1675 Wibbe Leppinck.

 Uit dit huwelijk zeven kinderen waaronder:
II. Geesjen Berents Pongers, geboren circa 1671/75 (hiaat 

doopboek), overleden na januari 1714, huwt Markelo 22 
maart 1696 Gerrit Fruwing, bouwman op Pongers, zoon 
van Jan Fruwing en Aeltje N.

 Uit dit huwelijk 6 kinderen van ‘Gerrit ende Geese Pongers’ 
gedoopt waaronder:

III. Jenneken Pongers, gedoopt Markelo 18 september 1698, 
overleden na 1748, huwt (NG) (1) Markelo 30 juli 1724 Her-
men te Loock, bouwman op Pongers katerstede onder 
Markelo, overleden voor 1742, zoon van Hermen te Loock, 
huwt (NG)(2) Haaksbergen 28 januari 1742 Willem Rotman, 
overleden voor 1748, weduwnaar uit Haaksbergen.

 Uit het eerste huwelijk drie dochters van ‘Hermen te Loock 
en Jenne Pongers’ waaronder:

IV. Janna Pongers, gedoopt Markelo 6 februari 1729, over-
leden na 1767, huwt (1) Markelo circa 1747 Derk Truikes, 
gedoopt Markelo 10 juli 1721, bouwman op Pongers kater-
stede, overleden Markelo circa 1764/65, zoon van Kars 
Hendricks genaamd Truikes en Jenneken Dercks Läve-
lings, huwt (2) Markelo circa 1765 Jan Kloppers, bouwman  
op Pongers, zoon van Jan Kloppers.

 Uit het eerste huwelijk zes kinderen van ‘Derk Truikes en 
Janna Pongers’ gedoopt tussen 1751-1764 waaronder:
3.  Jan Pongers, volgt Va.
5.  Gerrit Pongers alias Höfte(n) en Hofteman, volgt Vb.

 Uit het tweede huwelijk vier kinderen van ‘Jan Kloppers op 
Pongers en Janna Pongers’ gedoopt tussen 1767-1774.

Va.  Jan Pongers, gedoopt (NG) Markelo 12 januari 1754, bouw-
man op Pongers, overleden Markelo na 1815, ondertrouwt 
(1) Markelo 12 juli 1777 Harmina Wennink, overleden voor 
1785, dochter van Klaas Wennink, ondertrouwt (2) Markelo 
15 oktober 1785 Geertruid Wissink, overleden na 1815, 

3. Het artikel van H. Hendriks in Gens Data 1999.
Merk op dat de aanvankelijke enkelvoudige aanduiding van de 
ouders naar de boerderij waar zij op woonden geleidelijk 
plaats maakt voor het noemen van de familienaam en dan de 
naam van de boerderij waar zij op woonden. Deze verschui-
ving is in Markelo algemeen waarneembaar en onderstreept 
de hierna volgende conclusie van Hendriks.

De tweede publicatie betreft een artikel van H. Hendriks over 
de analyse van familienamen in de DTB van Raalte8. In die stu-
die is voor de periode 1756-1800 systematisch de schrijfwijze 
van de familienamen annex boerderijnamen op een rij gezet. 
Daarbij is gebleken dat er een bepaalde ontwikkeling is waar 
te nemen in de plaatsing van de boerderijnamen. Uit die histo-
rische ontwikkeling trekt de auteur de conclusie dat de boer-
derijnaam feitelijk als een postadres wordt gebruikt. Op deze 
wijze was het binnen een lokale gemeenschap heel eenvoudig 
om een persoon te duiden.
Bij verschillende lezingen over dit onderwerp blijkt dat onder 
de toehoorders verschillende mensen het verschijnsel her-
kennen en ook zelf voorbeelden weten aan te dragen. Ab en 
Marchien Gerbers reikten nog voorbeelden aan uit Wester-
wolde: uit de families Waersing, Buttes/Bots, Mennersing. 
Een heel bijzonder detail doet zich hierbij voor binnen de 
familie Waersing. Deze familie woonde in de marke Laude op 
de erfplaats het Hilwerds. Deze erfnaam is tot erfelijke voor-
naam in de familie geworden!
De voorbeelden uit deze groep kunnen we als volgt duiden:
- redenen: het vernoemen naar de boerderij waarop de familie 
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dochter van Berend Wissink.
 Uit het eerste huwelijk 1 zoon van ‘Jan Pongers en Har-

mina Wennink’ (1778).
 Uit het tweede huwelijk 6 kinderen van “Jan Pongers en 

Getruij Wissink” tussen 1787-1799.
Vb. Gerrit Pongers alias Höfte(n) en Hofteman, gedoopt 

 Markelo 9 december 1759, bouwman op de Kleine Höfte 
in de buurtschap Herike onder Markelo, overleden tus-
sen 1801-1811, ondertrouwt Markelo 5 april 1788 Jenne-
ken Vrijlink alias Luijzebelt, gedoopt Markelo 4 novem-
ber 1760, overleden Markelo tussen 1801-1811, dochter 
van Jan Vrijlink en Aeltjen ter Worsse.

 Uit dit huwelijk 5 kinderen gedoopt tussen 1790-1799 
waarbij de ouders achtereenvolgens worden genoemd: 
Garrit Kleinehofte en Jenneken Vrijlink, Gerrit Pongers 
en Jenne Luisebelt, Gerrit Pongers en Jenneken Vrie-
links op Kleinhöften onder Harke, Gerrit Pongers en Jen-
ne Vrielink op de kleine Hofte onder Herke, Gerrit Pon-
gers en Jenneken Luijzebelt op de kleine Hofte te Herke.

woonachtig was, in de lokale samenleving primair op te vatten 
als een plaats- en bezitsaanduiding,
- kenmerken: het verschijnsel strekt zich uit over een geogra-
fisch omvangrijk gebied, tot over de grens (Westfalen), is 
daarbinnen echter (voor zover nagegaan) beperkt tot het 
platteland. Het is alom aantoonbaar van de zestiendee eeuw 
tot het tweede kwart van de achttiende eeuw. Daarna ver-
dwijnt het als officieel naamgevingsprincipe. Wel heeft de 
gewoonte zich ook na de verplichte naamsaanneming in de 
negentiendee eeuw in het spraakgebruik nog zeer lang weten 
te handhaven.

C. Voorbeelden uit Midden-Limburg
Mijn onderzoek naar de naam Dix leidde onder andere naar 
Arcen, Velden en Lomm in Midden-Limburg. Drie broers, 
Petrus, Leonardus en Gerardus, lieten daar tussen 1621 en 
1644 een reeks kinderen dopen onder de naam Dyx. Hun 
huwelijken werden in eerste instantie niet gevonden. Na 1644 
verdween de familienaam vrij plotseling, op één gezin na, 
ondanks de aanwezigheid van een reeks mannelijke naamdra-
gers. Bij nadere beschouwing van de kerkregisters bleek dat 
de huwelijken gesloten zijn onder de naam Engelen en dat de 
familie voortleefde onder de namen Engelen, Huyben en In 
gen Hoeck. De laatste naam bracht mij op het spoor dat ook 
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hier sprake moest zijn van vernoeming naar boerderijnamen. 
Navraag in genoemde dorpen (1978) leerde dat het inderdaad 
om boerderijnamen ging. In het spraakgebruik maakte men 
nog wel gebruik van dergelijke verwijzingen. Op het eerste 
gezicht is hier sprake van hetzelfde verschijnsel als in Oost- 
Nederland. Er is echter een verschil. Namen als Engelen en 
Huyben zijn versteende patroniemen en geen oorspronkelijke 
boerderijnamen. In dit geval moet de familienaam op de boer-
derij zijn overgegaan, mogelijk bij de stichting van de boerderij.
Bij mijn voordracht over dit onderwerp in Venray voor de 
afdeling Overkwartier van Gelre bleken verschillende aanwe-
zigen uit eigen ervaring in dit gebied nog meer voorbeelden te 
noemen. Eén aanwezige wees op een gepubliceerd voorbeeld 
uit Venray waar de familienaam drie opeenvolgende genera-
ties in vrouwelijke lijn is doorgegeven. Als gevolg van deze 
reacties mag men de conclusie trekken dat mijn eigen 
beperkte materiaal uit dit gebied niet op zichzelf staat, maar 
dat ook hier sprake is van een meer verbreid verschijnsel.
De voorbeelden uit deze groep kunnen we dan als volgt duiden:
- redenen: het vernoemen naar de boerderij waarop de familie 
woonachtig was, in de lokale samenleving primair op te vatten 
een plaats- en bezitsaanduiding,
- kenmerken: het verschijnsel strekt zich uit over het platte-
land van Midden-Limburg (Venlo-Venray-Weert), in elk geval 
in de zeventiende eeuw; de voorbeelden zijn echter ontoerei-
kend om vast te stellen wanneer het verschijnsel in dit gebied 
is verdwenen.

D. Voorbeelden uit Niederrhein
In het stadje Kempen bij Krefeld (D) trof ik het verschijnsel 
aan bij een gewone burgerfamilie Dix. Daar deed zich de vol-
gende situatie voor:
(a)  Henrich Dijx en Truij laten tussen 1651-1656 vier kinderen 

dopen, getuigen onder andere Dijx, Radmechers en 
Koper schleger;

(b)  Andreis Deix en Lehn laten tussen 1704-1715 vier kinderen 
dopen, getuigen onder andere Deix, Bongartz en Pfennings;

(c)  Gördt Dix en Marij laten tussen 1717-1728 zes kinderen 
dopen, getuigen onder andere Dix, Blawels, Kaates en 
Schmitz;

(d)  Herman Dix en Lehn laten in 1720 en 1724 twee kinderen 
dopen, getuigen onder andere Dix en Feldt.

Helaas geen spoor te vinden van een doop of huwelijk van een 
Henrich Dix noch van een Andreas, Herman of Gördt Dix, ook 
niet in de wijde omgeving.
Bij nadere beschouwing van de huwelijken kwam echter het 
volgende naar voren:
19 november 1650 (ondertrouw) Hendrich Radmechers, van 
Hüls, en Drey [=Truij] Dix, getuige Koperschleger;
27 juni 1701 Dreiss [=(An)Dries] Bongartz en Lehn Dix, getuigen 
Bongartz en Kleinendunck;
24 november 1716 Gördt Kleinenblawels en Marij Dix, getui-
gen Kleinenblowels en Kaetis;
6 augustus 1719 Herman Feldt en Lehn Dix, getuigen Cran en 
Feldt.

Deze huwelijken bleken niet alleen perfect te passen bij de 
bovengenoemde gezinnen, maar gaven tevens een verklaring 
voor de namen van de doopgetuigen. Bovendien bleek Her-
man Dix huwelijksgetuige bij kinderen van Andreis Deix, waar-
uit mag worden afgeleid dat hij met diens weduwe Lehn Dix 
was getrouwd.
Nu wil het geval dat in dit stadje de familienaam aantoonbaar 
is sedert 1608 (aanvang DTB) en een hele rij niet inpasbare 
fragmenten laat zien. Het is dus goed mogelijk dat bij voort-
gezet onderzoek en een nauwkeurige vergelijking met doop- 
en huwelijksgetuigen zal blijken dat de familienaam ook vóór 
1650 in vrouwelijke lijn is doorgegeven.
Naar de redenen kunnen we slechts gissen. Het gaat waar-
schijnlijk om een gewone burgerfamilie zonder enig aanzien 
of een beduidende vermogenspositie. Helaas zijn de beroepen 
onbekend, zodat niet kan worden nagegaan of er misschien 
sprake is van continuïteit in de sfeer van ambachtelijke beroe-
pen. Overigens kwamen in Kempen ook veel stadsboerderijen 
voor, zodat een verklaring uit die hoek niet onmogelijk is. 
Voortgezet onderzoek is nodig om hier meer inzicht in te krij-
gen.
Later bleek het verschijnsel zich ook iets noordelijker voor te 
doen bij families op boerderijen rond Wetten, in Baerl en in 
Nieukerk. Omdat de DTB van Wetten in druk is verschenen, 
waarbij de inschrijvingen gesplitst naar doop, trouw en over-
lijden in tabelvorm op afzonderlijke schrijfwijzen van de 
familie naam en daarbinnen op voornaam is gerangschikt, is 
zeer snel een beeld van het verschijnsel binnen de hele dorps-
gemeenschap te krijgen. Neemt men dan ook nog een kaart 
erbij, dan blijkt ook hier de koppeling naar de boerderijnaam. 
Ik noem slechts Dixhof, Kellendonckshof, Overfeldhof en den 
Tönis(hof). Tevens blijkt dan dat het verschijnsel aldaar na het 
tweede kwart van de achttiende eeuw is verdwenen. De DTB 
van Baerl is als een ‘Ortssippenbuch’ verschenen. Ook daarin 
is veelvuldig het vernoemen naar de familienaam van de 
vrouw terug te vinden. Het resultaat is nog niet systematisch 
vergeleken met een kaart met boerderijnamen, slechts in een 
enkele geval is bekend dat het inderdaad om een boerderij-
naam gaat (Kleinohl, Bremmekamp).
De voorbeelden uit deze groep kunnen we als volgt duiden:
- redenen: in elk geval het vernoemen naar de boerderij waar-
op de familie woonachtig was, in de lokale samenleving 
 primair op te vatten als een plaats- en bezitsaanduiding; of dit 
de enige verklaring is (zie Kempen) is nog een open vraag,
- kenmerken: geografisch beperkt tot het kleinstedelijke 
 milieu (Kempen) en een (beperkt?) plattelandsgebied. Het is 
voorts tijdgebonden, na het eerste kwart van de 18e eeuw is 
het verschijnsel in Kempen en Wetten verdwenen, in Baerl 
weet het zich nog te handhaven tot het einde van de 18e eeuw.

E. Voorbeelden uit Belgisch-Limburg
De laatste groep voorbeelden komt uit de Loonse Kempen. 
Het verschijnsel is hier om een aantal redenen uitgebreider 
en grondiger onderzocht. Het betreft mijn eigen voorge-
slacht, waarbij zowel het stamboomonderzoek als het  kwar-
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tierstaatonderzoek ettelijke voorbeelden opleverde. Daar-
naast betreft het teutengeslachten, wat nog een bijzonder 
aspect heeft opgeleverd voor de verklaring van het verschijn-
sel. In verband hiermee is voor een aantal families de Bank 
van Pelt (1504-1811) en de Schepenbank van Grote Brogel 
(1420-1811) doorgenomen, alsmede de literatuur over de 
 teutenhandel uit dit gebied9 en genealogisch materiaal van 
verschillende teutenfamilies. Het verschijnsel is aan de hand 
van testamenten en boedelscheidingen goed te traceren en 
te documenteren. Voor dit artikel wordt volstaan met één 
voorbeeld.
Dirck (ook wel Did of Didden) Dix, geboren omstreeks 
1495/1500, overleden tussen 15 maart 1571 en 2 september 
1574, was landbouwer op Dijx Hof of Dycxgoed in het gehucht 
Hostede onder Kaulille (B). Als gevolg van het vroegtijdig 
overlijden van zijn oudste broer Jan had hij de boerderij 
geërfd. Volgens het Loonse landrecht vererft de hof en de lan-
derijen op de oudste zoon, waarbij de overige kinderen moe-
ten worden uitgekocht of, zoals in die tijd aldaar nog gebrui-
kelijk was, jaarlijks een uitkering in natura worden gegeven. 
Dirck was slechts voor 1/6 eigenaar van de hofstede. Op 5 
januari 1534 koopt Goyen Yven alias Dix, getrouwd met een 
niet met name genoemde zuster van Dirck, Thijs en Mijnten 
Dix uit, op 3 december 1545 gevolgd door de uitkoop van de 
dan meerderjarig geworden zoon van Jan Dix. Gevoegd bij het 
kindsdeel van zijn vrouw bezit Goyen daardoor vier zesde 
delen. Hij doet dit in contanten, hetgeen in combinatie met 
het alias Dix en zijn herkomst er op wijst dat hij teut moet zijn 
geweest. Onderzoek heeft uitgewezen dat de korte afstand-
teuten voor de oogst terugkwamen en daarna weer vertrok-
ken. Lange afstandteuten waren in de regel negen maanden, 
namelijk van Carnaval tot Sinterklaas, afwezig. In beide geval-
len was het dus praktisch als zijn echtgenote in haar ouderlijk 
huis bleef wonen en een handje meehielp in het boerenbedrijf. 
De teut woonde als hij thuis was dan in bij zijn schoonouders 
of na hun overlijden bij zijn schoonbroer. De teutenhandel ver-
schafte een aanvullend inkomen op de zeer karige bestaans-
grond. Het geheel functioneerde als een economische een-
heid. Is het verwonderlijk dat de teut in dat geval de naam van 
zijn schoonfamilie overnam?
Dirck Dix maakt op 13 december 1570 zijn testament op. Daar-
in noemt hij zijn oudste zoon Gerard Bierkens, zijn tweede 
zoon Jacob Cuijpers en zijn derde zoon Simon Dix. Hoe kan 
dat? Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Gerard blijkt 
ingetrouwd te zijn op Bierkenshof onder Kaulille, Jacob op 
Cuijpershof in Overpelt. Simon woonde, mogelijk nog onge-
huwd of als teut, in het ouderlijk huis, maar verdwijnt na 1574 
geheel uit beeld onder nalating van een zoon Jan. Maar waar-
om is Gerard als oudste zoon niet in huis gebleven waar hij 
toch als oudste zoon het perspectief had de boerderij te 
erven? Bij verder doorspitten blijkt dat er een oudere zoon 
Jan is geweest. Op 28 augustus 1556 draagt ‘Dierick Dyck-
mans van Cauwelille ende Aelken zyn huysvr:’ zijn hof met alle 
landerijen over aan zijn zoon Jan in ruil voor het vruchtgebruik 
en de bepaling dat als Jan zou gaan trouwen hij 600 gl. bra-

bants aan zijn broers en zusters moet betalen. Ongelukkiger-
wijs is de secretaris van de schepenbank hier met de naam in 
de fout gegaan. Er was namelijk ook nog een Dirck van den 
Dyck of Dyckmans in Kleine Brogel. Deze familie van den Dyck 
of Dyckmans blijkt op geen enkele wijze verwant met de fami-
lie Dix. De beide Dirck’en worden steevast uit elkaar gehou-
den doordat de secretaris de plaatsnaam erbij vermeldde. 
Het staat overigens ook op andere gronden vast dat de hier-
boven aangehaalde overdracht betrekking heeft op de familie 
Dix. Het zal vermoedelijk zo zijn gegaan dat, waar Jan de boer-
derij zou erven, Gerard en Jacob elders zijn ingetrouwd, maar 
dat vervolgens Jan vóór zijn vader en ongehuwd is overleden.

Er was dus een probleem, want wie moest nu de boerderij 
gaan uitbaten zoals dat zo mooi op zijn Vlaams heet? Hoe het 
precies is opgelost, is niet geheel duidelijk, maar de boerderij 
komt in handen van dochter Anthonia Dix en haar man Lau-
rens (Leys) Heijnincx alias Dycx. Leys was afkomstig van 
Bocholt en koopman op Den Bosch. Hij zal het geld hebben 
gehad om alle inwonende familieleden en erfgenamen die 
aandelen in de hofstede hadden, uit te kopen. Leys zal van-
wege zijn beroep niet zelf de boerderij hebben uitgebaat. Het 
echtpaar had geen kinderen. Om op hun oude dag verzorgd te 
zijn nemen zij de oudste dochter van Gerard Bierkens, 
 Margriet Bierkens, in huis. Het opmerkelijke feit doet zich nu 
voor dat Margriet, die bij vererving van de familienaam in 
mannelijke lijn Dix of Dycx zou hebben geheten, maar als 
gevolg van vererving in vrouwelijke lijn Bierkens heet, zich na 
vestiging bij tante Anthonia weer Dycx noemt. Haar man Lam-
brecht (Lemmen) Neels noemt zich alias Dycx en gaat de hoe-
ve uitbaten. Na het overlijden van tante Anthonia hebben 
Margriet en Lemmen de volledige eigendom en het gebruik 
van de Dijx Hof.
Terzijde wordt opgemerkt dat in de tak van de eerder 
genoem de Goyen Yven alias Dix een nakomeling zich op een 
onbekend tijdstip heeft gevestigd op een (nieuwe?) hoeve, 
genaamd Den Dix op de Rijt onder Kaulille. Ook in deze tak is 
de familienaam drie opeenvolgende generaties in vrouwelijke 
lijn vererfd.
De voorbeelden uit deze groep kunnen we als volgt duiden:
- redenen: in elk geval het vernoemen naar de boerderij waar-
op de familie woonachtig was, ook in dit geval primair op te 
vatten als een plaats- en bezitsaanduiding;
- kenmerken: geografisch beperkt tot het gebied waar de teu-
ten voorkomen, te weten de Loonse Kempen (globaal 
Maaseik-Lommel-Heeze/Leende-Weert), en in de tijd lopend 
van circa 1500 tot tweede kwart achttiendee eeuw. Opvallend 
is dat het einde van dit verschijnsel samenvalt met verande-
ringen in het taalgebruik in de schepenakten. Zo wordt bij-
voorbeeld een eeuwenoude term als ‘opheldinge doen’ door 
de erfgenamen vervangen door ‘relief’. De nieuwe woorden 
die ervoor in de plaats komen, wijzen op invloeden van buiten-
af, met name Frankrijk.
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Gevolgen voor DNA-onderzoek
Het vererven van de familienaam in vrouwelijke lijn heeft wel 
enkele consequenties. Als we nu een bepaalde familienaam 
uitzoeken, krijgen we een mengsel van afstamming in manne-
lijke en vrouwelijke lijn. Hoe moeten we dat nu noemen? Daar-
voor heb ik reeds in 1987 voor het ordenen de term familie-
naamarchief geïntroduceerd10. In het verlengde daarvan 
kunnen het onderzoek en de overzichten worden aangeduid 
als naamgenealogie11. Slechts enkele genealogische com-
puterprogramma’s hebben de optie om overzichten op 
 familienaam te presenteren, dus ongeacht de geslachtelijke 
overgangen. Willen we een stamboom, dus alleen de nakome-
lingen in mannelijke lijn, dan zullen we moeten accepteren dat 
die nakomelingen niet allemaal dezelfde familienaam dragen. 
Dat geldt trouwens ook voor een geheel andere situatie, 
namelijk toen ten tijde van de verplichting tot naamsaanne-
ming broers verschillende familienamen aannamen. De uiter-
ste consequentie is dat er een splitsing optreedt in het begrip 
stamboom. In het ene geval is sprake van de traditionele 
opvatting dat een stamboom de weergave is van alle nakome-
lingen van een persoon in mannelijke lijn die bovendien dezelf-
de familienaam dragen. Feitelijk is dan sprake van een stam-
boom van een familienaam, maar niet van een geslacht. In het 
andere geval is sprake van stamboom als een systeemweer-
gave van alle nakomelingen van een persoon in mannelijke lijn 
ongeacht de familienaam die zij dragen. Feitelijk hebben we in 
dit geval te maken met een stamboom van een geslacht.
Dit onderscheid is van wezenlijke betekenis voor een correcte 
interpretatie van DNA-onderzoek voor genealogische doel-
einden. Zo gaat mijn Y-chromosale afstamming niet terug op 
een middeleeuwse Dix maar op een Yven:

Maar was de onder I genoemde Peter Yven wel een geboren 
Yven? Of was hij ingetrouwd op de Yvenhoeve en was zijn 
vrouw een geboren Yven, dus precies zoals zijn zoon Goyen 
een Dix werd? En sterker nog: hoe zit het met het nageslacht 
van Peter? De Yvenhoeve vererfde namelijk op zijn schoon-
zoon als volgt:

De beide laatst genoemde geslachten Yven en Nederpelt 
delen wel elkaars Y-chromosoom, maar ze delen niet mijn 
‘Yven’ Y-chromosoom, want uit vrouwelijke lijn gesproten. De 
naamsverandering Yven in Nederpelt is overigens een gevolg 
van vestiging in het het Westland in 1631, waarbij de boerderij-
naam werd vervangen door de herkomstnaam.
Uit dit voorbeeld wordt duidelijk waarom DNA-onderzoek en 
gedegen genealogisch onderzoek hand in hand moeten gaan.

Conclusies en slotbeschouwing
De vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn blijkt een 
wijd en zijd verbreid verschijnsel. Het is niet beperkt tot een 
enkele streek noch tot een bepaald tijdvak. Het doet zich voor 
in heel veel gebieden en mogelijk in heel Nederland. Het 
strekt zich uit over een lange tijd: van tenminste de vijftiende 
eeuw tot het midden van de achttiende eeuw. Als voornaam-
ste verklaring komt naar voren dat het als een plaats- of 
bezitsaanduiding is gebezigd, vergelijkbaar met onze huidige 
postcode. Als zodanig heeft het zich in enkele streken nog in 
het spraakgebruik weten te handhaven tot in de twintigste 
eeuw. Met deze conclusie is tevens de voornaamste reden die 
voorstanders van het oude, patriarchale naamrecht hanteren, 
weerlegd.
De omvang van het verschijnsel maakt dat de traditionele 
wetenschappelijke verklaring, die als redenen macht, aanzien 
en legitimering aanvoert, niet in algemene zin is te handha-
ven. Zeker zal deze verklaring in bepaalde kringen van toe-

I Peter Yven, geboren omstreeks 1460, bouwman op 
de Yvenhoeve in Herent onder Neerpelt (B), schepen 
van de bank van Pelt, overleden tussen 2 oktober 
1533 en 5 juni 1534, huwt circa 1490 Lijs N. alias Yven, 
overleden na 5 juni 1534, waaruit:

II Goyen Yven, geboren tussen 1490-1500, (koper?)
teut, over leden tussen 22 oktober 1547 en 10 januari 
1548, huwt circa 1530 N. Lenaertsdr Dix, geboren 
 circa 1505-1510, overleden voor 4 april 1555, woon-
achtig op de Dixhof in Hostede onder Kaulille (B), 
waaruit:

III Goessen Sneywits alias Bleussen alias Dix, geboren 
circa 1537, koperteut, door naasting eigenaar van het 
Bleussengoed te Grote Brogel (B) 1619, overleden 
tussen 28 december 1623 en 31 maart 1626, huwt 
 circa 1580-1583 Anna op den Gielis, overleden voor 31 
maart 1626, waaruit:

IV Lenaert Dix, waaruit nageslacht Dix in mannelijke lijn.

I Peter Yven, geboren omstreeks 1460, landbouwer op 
de Yvenhoeve in Herent onder Neerpelt (B), schepen 
van de bank van Pelt, overleden tussen 2 oktober 
1533 en 5 juni 1534, huwt circa 1490 Lijs N. alias Yven, 
overleden na 5 juni 1534, waaruit:

II N. Petersdr Yven, geboren circa 1495-1500, overle-
den na 2 september 1568, huwt voor 8 mei 1533 Jan 
Adriaansz  Hennen alias Yven, bouwman op de Yven-
hoeve, overleden tussen 2 oktober 1550 en 13 juni 
1552, waaruit:

III Adriaan Jansz Yven, geboren voor 1535 (schatting), 
huwt N.N., waaruit:

IV Jan Adriaansz Yven, woonde te Neerpelt, overleden 
tussen 5 februari 1619 en 28 mei 1619, huwt Judoca 
Gubbels, overleden voor 18 april 1606, waaruit nage-
slacht Yven en Nederpelt in mannelijke lijn.
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passing zijn, maar wanneer het verschijnsel een omvang aan-
neemt als hier geschetst, verliezen genoemde redenen hun 
onderscheidend vermogen. Ik neig daarom naar een geheel 
andere benadering. De familienaam was in juridische zin tot 
de Codex Napoleon niet vastgelegd. Het maakt daarom niet 
deel uit van een juridisch recht, maar is deel van het sociaal- 
cultureel erfgoed. In dit erfgoed is veel ruimte voor gewoon-
terecht en volksgebruiken. Tegen die achtergrond is een 
 verklaring als plaats- en bezitsaanduiding begrijpelijk. De ver-
wijzing naar een woonplek is in een kleine lokale samen leving 
een ondubbelzinnige aanduiding om aan te geven wie men 
bedoeld. Het maakt daarbij tot op zekere hoogte niet uit of 
een familie zijn naam aan een woonplek heeft verbonden of 
dat de naam van de woonplek tot familienaam is geworden. 
Een dergelijke verklaring sluit ook beter aan bij het andere 
hardnekkige verschijnsel dat nog steeds in sommige streken 
in het spraakgebruik mensen worden genoemd naar hun 
woonplek. In enkele gevallen gaat dat zo ver dat men zelfs 
geen notie heeft van de echte naam van de betrokkene. Dat 
verklaart ook waarom bij kettinghuwelijken de naam overgaat 
op kinderen uit de opeenvolgende huwelijken, die echter in 
biologische zin geen verwantschap meer hebben met de oor-
spronkelijke familie.
De omvang van het verschijnsel maakt ook dat genealogen 
zich hiervan veel meer bewust moeten zijn bij hun onderzoek. 
We zijn zo gauw ‘van nature’ geneigd om voor de stamboom 
op de vaderslijn terug te zoeken. Als we dan vastlopen bij 
onderzoek helpt kennis over naamsvererving uit vroeger tij-
den om snel over te schakelen naar andere mogelijkheden. 
Maakt dat het genealogisch onderzoek nou veel moeilijker 
zoals de voorstanders van het oude naamrecht beweren? 
Nee, niet echt. Er treedt namelijk alleen een rolwisseling op. 
Als je nu op de familienaam blijft zoeken beland je in de fami-
lie van de vrouw. Wil je de manslijn blijven volgen, dan zul je 
daarvoor de methode die anders bij het kwartierstaatonder-
zoek wordt toegepast om de familie van de vrouw te onder-
zoeken, moeten volgen. Op dit punt gekomen dringt de nei-

ging zich op om bijzondere aandacht te vragen voor de 
bewijsvoering. Eigenlijk is dat niet nodig, want streven naar 
een sluitende bewijsvoering geldt altijd al bij élke stap in het 
onderzoek.

Het verschijnsel raakt ook de theoretische grondslagen van 
de genealogie. De gangbare opvatting is dat als een familie-
naam zich in vrouwelijke lijn voortzet, er sprake is van een 
nieuw geslacht. De vraag is of die opvatting nog houdbaar is 
als een substantieel deel van de familie niet aan die voor-
waarde voldoet of als die opvatting niet aansluit bij wat gang-
baar was in sociaal-cultureel opzicht. Dit klemt temeer als 
men de voorbeelden ziet waarbij de familienaam in drie 
opeenvolgende generaties in vrouwelijke lijn is voortgezet. Is 
dan sprake van drie maal een nieuw geslacht van slechts één 
generatie? Hoe moet je dat op zinnige wijze in een publicatie 
verwerken? De gangbare opvatting wordt daarmee ridicuul. 
Mijn voorkeur gaat daarom uit naar het loslaten van de heer-
sende opvatting en meer ruimte te bieden om aan te sluiten 
bij de belevingswereld van onze voorouders.

Tot slot nog aandacht voor het feit dat het verschijnsel in het 
tweede en derde kwart van de achttiende eeuw verdwijnt. 
Kennelijk is er dan in de samenleving iets aan de hand. Opval-
lend is het samenvallen met het verdwijnen van eeuwenoude 
termen in de akten van de schepenbanken in de Loonse Kem-
pen. We ontkomen niet aan de indruk dat het verdwijnen 
samenhangt met maatschappelijke veranderingen. Het is de 
tijd van de Plooierijen in Gelderland en de vooravond van de 
strijd tussen de patriotten en orangisten. Een verandering die 
uiteindelijk uitmondt in de Franse revolutie. Waar vroeger de 
Nederlandse samenleving uit de achttiende eeuw werd aan-
geduid als duf en ingeslapen, maakt dit beeld steeds meer 
plaats voor een tijdperk waarin nieuwe denkbeelden wortel 
schoten en zich onderhuids een omwenteling in de samenle-
ving voltrok. In die zin is ook het nieuwe naamrecht uitdruk-
king van maatschappelijke verandering.

Noten
1 F.R. Elema Gzn, Erfelijkheid van familienamen bij afstamming in vrouwelijke 

linie, in: Eigen Volk, Heraldisch en Genealogisch bijvoegsel, 1e jg., nr. 11, 
nov. 1936, pagina 4-5.

2 Centraal Bureau voor Genealogie, Liber Amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, 
‘s-Gravenhage 1985. Voor Geltsack zie pagina 81-89, voor Westvalingh en 
Schatter, pagina 292-294.

3 Gens Nostra 1988, pagina 176-178.
4 B. van Dooren, Enige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburch,  

in: Ons Voorgeslacht 1991, pagina 433-440.
5 Gens Nostra 1968, pagina 109-112.
6 Gens Nostra 1995 blz.309-310: Erfnamen, pagina 644: Erfnamen II, in Wegwijs 

nr. 16, en 1996, pagina 365-367: Erfnamen III, in Wegwijs nr. 20.

7 B. van Dooren, De voorouders van Albertus Kamp, in: Gens Nostra 1996, 
pagina 1-25 en 217-238.

8 H. Hendriks, Boerderijnaam is adres geen familienaam, in: Gens Data 1999, 
pagina 41-43.

9 W.T.H. Knippenberg (red.), De Teuten. Buitengaanders van de Kempen, 
Eindhoven 1974; J. Mertens, Handel en wandel van de teuten in Duitse 
gewesten, Lommel 1995.

10 R.A.J. Dix, Ons Familiearchief. Ordening en verzorging van persoonlijke 
archieven, familiearchieven en genealogische collecties, Stichting Federatie 
van Nederlandse Familieorganisaties, FNF-publicaties 2, ‘s-Gravenhage 1987.

11 Frans Manche, Het maken van een naamgenealogie, in: symposiumbundel 
PRO-GEN-eralia 2003, pagina 55-59.
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Al geruime tijd vermoedde ik dat het kindje Cornelis mijn 
voorouder zou zijn. De namen ‘Plapman’ en ‘Plakman’ lijken te 
sterk op elkaar om toeval te zijn. Zou Plakman de bedoeling 
zijn geweest en Plapman een verschrijving, of omgekeerd? De 
aangifte van de tweeling onder de naam Plapman berust op 
mondelinge overdracht en mogelijk is er iets misgegaan. Ik 
neem ook maar aan dat de dames niet konden schrijven of 
lezen en dus niet hebben kunnen nazien wat op papier terecht 
was gekomen.
Een zoektocht naar de naam Plapman in de kerkarchieven van 
Schagen leverde verder niets op. Evenals die naar Trijntje 
Schouten in samenhang met een Pieter Schouten als haar 
vader. Een uitgebreide zoektocht naar de nazaten van Corne-

lis’ tweelingzusje Maartje heb ik destijds niet overwogen. Ik 
had wel achterhaald dat zij getrouwd was en voetstoots aan-
genomen dat zij geen Plak- of Plapman-tak zou hebben voort-
gebracht.
Er zijn voor genealogisch onderzoek een aantal momenten in 
het leven dat de namen van ouders in officiële documenten 
worden genoemd. Bij de geboorte, een huwelijk en het overlij-
den. Voor 1811 is dat overigens vrijwel alleen bij de doop het 
geval. Daarnaast zijn de kerkboeken van Schagen (nog altijd) 
niet geïndexeerd en dat maakte het zoeken er niet gemakke-
lijker op. Daar kwamen nog enige praktische bezwaren bij en 
deze waren mede de redenen om deze kwestie destijds ver-
der te laten rusten.

JAAP PLAKMAN

What’s in a name?
Schouten-Levendig-Plakman 
in de jaren 1750-1820

1. Fragment uit het doopboek van de Hervormde Kerk in Schagen betreffende de doop van Cornelis en Maartje Plapman.

Op donderdag 10 februari 1782 komen in de Hervormde Kerk van Schagen twee dames een tweeling ter 
doop aanbieden. Dit komen zij doen namens de ongehuwde moeder Trijntje Pieters Schouten. De kinderen, 
Cornelis en Maartje,  krijgen geheel andere achternamen. Dat lijkt niet gebruikelijk. Welke zijn de redenen 
voor Trijntje om haar kinderen zo te noemen? Is de naam van de vader niet bekend of wenst hij zijn ouder-
schap niet te erkennen?
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Recentelijk heb ik de zaken weer opgepakt en me daarbij 
beperkt tot datgene dat ik wel wist en kon publiceren. Dat 
heb ik recentelijk gedaan op de website onder www.genealo-
gieonline.nl/kwartierstaat-plakman.
Dat bleek dan weer reden voor een telg van een andere fami-
lie Plakman om contact met mij te zoeken om te onderzoeken 
of er sprake kon zijn van een verwantschap tussen zijn en mijn 
familietak. Ik wist van het bestaan van die tak in de omgeving 
van Schagen, maar vermoedde niet dat Maartje Plapman de 
‘stammoeder’ was van die tak. En dat blijk het geval, zie verder.
Hij was ook op grond van allerlei aanwijzingen in de gegevens 
van zijn familietak tot de conclusie gekomen dat Trijntje 
 Pieters Schouten ook wel eens Trijntje Pieters Levendig zou 

kunnen heten. En dat bleek zo. Intussen was ik er wel van op 
de hoogte gekomen dat de naam ‘Levendig’ ook een rol speel-
de. In de overlijdensakte van mijn vermoedelijke voorvader 
Cornelis wordt vermeld dat zijn moeder ‘Lijsbeth Levendig 
Plakman’ heette. Hij overlijdt in 1860 op tachtigjarige leeftijd, 
hetgeen dan weer niet in overeenstemming is met de hierbo-
ven vermelde datum van de doop. Ook hier zal sprake zijn 
geweest van mondelinge overdracht van namen en gegevens 
en de vraag is dus hoe betrouwbaar e.e.a. is.
Voor mij reden voor nader onderzoek naar ene ‘Trijntje Leven-
dig’ en haar nakomelingen. Dit leidt dan over de periode van 
grofweg 1750-1820 tot het volgende geneagram en het paren-
teel van Pieter Levendig met mijn commentaar:

2. Geneagram van Pieter Levendig 1753-1813.

3. Fragment uit het kerkboek met huwelijksaankondi-
gingen betr. Pieter Levendig en Lijsbet Brederode.

4. Fragment uit het doopboek betreffende de doop van Trijntje Levendig.
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Generatie I
Pieter Jansz Levendig, ondertrouwt/trouwt Schagen 26 
augus tus/9 september 1753 Lijsbeth Jansd Brederode Breden-
roe, Breeroe.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend:
1.  Trijntje Pieters, volgt II.
2.  Maartje, gedoopt Schagen op 4 april 1756.
3.  Jan, gedoopt Schagen 19 november 1758.
4.  Cornelis, gedoopt Schagen 2 september 1761.
5.  Lijsbet, gedoopt Schagen op 27 september 1767.

De laatstgenoemde Lijsbeth wordt ogenschijnlijk als moeder 
van Cornelis Plakman (II.1) vermeld in zijn overlijdensakte. Dat 
lijkt zeer onwaarschijnlijk omdat zij op de datum van de doop 
van Cornelis nog geen vijftien jaar zou zijn. Weliswaar niet 
onmogelijk, maar niet voor de hand liggend. De vraag is in hoe-
verre er sprake kan zijn van een betrouwbare mondelinge 
overdracht. Een huwelijksakte of de huwelijkse bijlagen van 
Cornelis Plakman en Jannetje Luikes heb ik niet kunnen vinden.

Generatie II
II. Trijntje Pieters Levendig, (alias Trijntje Pieters Schouten), 
gedoopt Schagen 16 januari 1754, overleden vóór 17 septem-
ber 1815 (waarschijnlijk in Schagen, hoogstens 61 jaar oud). 
Bij het huwelijk van dochter Maartje op 17 september 1815 
wordt moeder Trijntje als reeds overleden vermeld.
Trijntje (dan 28 jaar oud) krijgt twee kinderen van een ons 
onbekende vader (zie afb. 1):
1.  Cornelis Plapman/Plakman, volgt IIIa.
2.  Maartje Plapman/Plakman, volgt IIIb.
Trijntje Pieters Schouten heeft vervolgens een relatie met 
Dirk Hendriksz Hartlant. Uit deze relatie wordt een ‘onechte’ 
zoon geboren:
3.  Pieter (Pieter Dirksz) Hartlant, gedoopt Schagen 18 januari 

1786, begraven Schagen op 28 maart 1790.
Uit deze gegevens valt niet op te maken wie de aangifte deed, 
maar wel is deze keer een naam van de vader bekend. Dirk 
Hartlant zou volgens bronnen op 23 december 1764 in Koedijk 
gedoopt zijn en op 29 april 1787 in Castricum zijn begraven. 
Dat laatste is twijfelachtig, aangezien op die datum in het 
begraafboek een ‘vreemdeling’ wordt aangegeven.1

Trijntje Pieters Levendig trouwt daarna Schagen februari 
1788 met Hendrik Koopman, overleden Schagen 6 maart 1798.

Uit dit huwelijk volgen drie kinderen:
4.  Michiel (Machiel) Koopman, gedoopt Schagen 24 augus-

tus 1788, begraven aldaar 28 maart 1790.
5.  Antje (Naatje) Koopman, gedoopt Schagen 15 jun 1794, 

overleden Schagen 30 januari 1826.
6.  Pieter (Pieter Hendriksz), gedoopt Schagen 20 februari 

1791, begraven Schagen 23 augustus 1794.
Bij de dopen van deze kinderen gebruikt Trijntje de ene keer 
de naam ‘Trijntje Levendig’ en een andere keer ‘Trijntje Schou-
ten’. We mogen er nu dus wel van uitgaan dat Trijntje Schouten 
en Trijntje Levendig een en dezelfde persoon zijn.

Op 28 maart 1790 geeft Hendrik Koopman zijn oudste zoon 
Michiel (Machiel) aan om te worden begraven.
Tegelijkertijd geeft hij ook Pieter Hartlant aan om te worden 
begraven.
Nog een aanwijzing dat Trijntje Levendig en Trijntje Schouten 
een en dezelfde persoon zijn. Trijntje zal met haar huwelijk 
met Hendrik Koopman drie jonge kinderen hebben ‘meegeno-
men’ te weten de tweeling en Pieter Hartlant. Dat twee kleine 
kinderen, waaronder deze Pieter, tegelijkertijd zijn omgeko-
men zou kunnen wijzen op een ongeluk of iets dergelijks.

Generatie III
IIIa. Cornelis (Kornelis) Plakman, gedoopt Schagen 10 febru-
ari 1782, landman 24 februari 1833, landbouwer, 22 mei 1853, 
overleden Oudkarspel 26 februari 1860, ondertrouwt/trouwt 
Schagen 19 juni 1807, trouwt vermoedelijk enkele weken later 
in Schagen met Jannetje (Jantje) Luikes (Luijkes, Luijckens, 
Stuikes, Suikes), geboren in Broek op Langedijk circa 1775, 
overleden Oudkarspel 8 augustus 1850 (oud ongeveer 75 jaar).

Merk op dat Cornelis zich laat inschrijven met de achternaam 
Plakman in plaats van Plapman. Een huwelijksakte of inschrij-
ving voor het huwelijk lijkt in de archieven te ontbreken. Het is 
de Franse tijd en de gegevens over de jaren 1804-1811 lijken 
maar zeer fragmentarisch aanwezig. Van Cornelis en Jannetje 
heb ik die niet kunnen vinden.
Uit dit huwelijk zeven kinderen, waaronder:

5. Fragment uit het doopboek betreffende de doop van Pieter Hartlant.

6. Fragment uit het huwelijksaankondigingen betreffende Trijntje 
Levendig en Hendrik Koopman.

7. Fragment uit het begraafboek van Schagen betreffende de aangifte 
van Machiel Koopman.
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1.  Pieter Plakman, geboren/gedoopt Oudkarspel/Langedijk 
4/5 november 1809 (getuige: Grietje Duin), landman 24 
februari 1833 en 1 oktober 1837, overleden Oudkarspel 28 
mei 1900.

IIIb. Maartje Plapman, gedoopt Schagen 10 februari 1782, 
overleden aldaar 19 april 1849.
Zij krijgt uit een relatie met een onbekende man een zoon:
1. Pieter Plakman, geboren Schagen 30 december 1813, over-
leden aldaar 18 juni 1880.
Maartje zal zelf niet aanwezig zijn geweest bij de aangifte van 
Pieter, maar laat zich hier toch duidelijk inschrijven als Maar-
tje Plakman en dus gaat Pieter verder ook als Pieter Plakman 
door het leven.
Maartje Plapman trouwt vervolgens in Schagen op 17 septem-
ber 1815 met Jan Swens, geboren/gedoopt Schagen 17/28
september 1788, dagloner. Uit dit huwelijk kinderen.

8. Fragment uit het begraafboek van Schagen betreffende de aangifte 
van Pieter Hartlant.

Merk op dat Maartje in deze akte in tegenstelling met haar 
broer en twee jaar na de geboorte van haar zoon wel weer de 
achternaam Plapman hanteert.

Conclusie
Het gegoochel met de achternamen heeft het achterhalen 
van de situatie met betrekking tot het ontstaan van de fami-
lies Plakman knap lastig gemaakt. Het feit dat dit rond de 
Bataafs-Franse tijd gebeurde deed daar nog een schepje 
bovenop.
Ondanks het feit dat ik denk de kwestie afdoende te hebben 
opgelost blijven er vragen te over:
-  Waarom koos Trijntje Levendig er voor om haar achter-

naam te veranderen? Schaamte of heette de onbekende 
vader werkelijk Schouten?

-  Wie was de vader van de tweeling?
-  Wat bracht haar ertoe om voor haar tweeling de naam 

Plapman te kiezen?
-  Welke betekenis hechtte Trijntje aan de naam Plapman?
-  Wat brachten haar kinderen Cornelis en Maaike ertoe om 

Plapman te veranderen in Plakman?
-  Enz, enz.
Ondanks alles een leuke en boeiende zoektocht om alles op 
een rijtje te krijgen. Wel is hiermede de verwantschap tussen 
de twee Plakman-takken aangetoond.

Noten
1 Bron: http://www.devries-doyle.org/GenHa.htm#VIIb.
 Begraven Machiel Koopman (WIE34938481), Type: WieWasWie, Archiefnaam: 

Regionaal Archief Alkmaar, Archief: 63.3.001, Inventarisnr.: 18, Bron type: DTB 
Begraven, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/34938481, Plaats van 
akte: Schagen, Aktedatum: 28 mrt 1790

9. Inschrijving in het ondertrouwregister van Cornelis Plakman en Jantje Luikes.

10. Fragment uit de geboorteakte van Pieter Plakman.
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1. De Zeevaert, door Petrus de Medina circa 1580.1

Op onderzoek naar vroegere bewoners van Noordwijk aan Zee, kwam ik 
terecht bij de broers Dirck en Maerten Jaspersz. Maerten woonde aan het eind 
van de zestiende eeuw in het zeedorp en zijn broer in Noordwijk Binnen. Via 
een artikel van de heer H.E. van Gelder uit 19112 werd ik op het spoor gezet van 
het Archief van de familie Van Adrichem uit Delft.3 Hierin stond tot mijn ver-
rassing veel gedetailleerde informatie over de internationale avonturen van 
Maerten Jaspersz op zijn zeiltochten naar Polen, Frankrijk en Portugal. 

ROB VERHOEVE

Maerten Jaspersz, schipper 
op een zestiende eeuws 
handelsschip
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Uit een goed nest
De zee en het avontuur zullen hem al van jongs af aan hebben 
getrokken. Niet zo verwonderlijk aangezien hij waarschijnlijk 
opgegroeide nabij de kust, in Katwijk aan Zee.4 Onze hoofd-
persoon Maerten werd geboren rond 1555, als zoon van Jas-
per Dircksz. Hij was vrij eigenwijs. Hij bracht zijn jeugd door 
met zijn zus en met zijn broer Dirck Jaspersz. Vermoedelijk 
hadden ze ook een broer genaamd Adriaen Jaspersz.5 Ze had-
den het goed thuis, en er was geld om te leren lezen en schrij-
ven en zich voor te bereiden op een beroep. Op jonge leeftijd 
voeren de broers waarschijnlijk al mee op schepen. De jon-
gens kenden ook de gevaren van de zee. Zo zal de Allerheili-
genvloed, die op 1 november 1570 de Hollandse kusten teis-
terde, grote indruk hebben gemaakt.
Op een mooi moment leerde Maerten een leuke meid kennen, 
en rond 1580 trouwde hij met Reijmpge Willemsdr. We zitten 
dan vol in de spannende periode van de Tachtigjarige Oorlog, 
die toen al twaalf jaar duurde. In 1581 werd het Plakkaat van 

Verlatinge opgesteld, waarin een aantal provinciën van de 
Habsburgse Nederlanden Philips II niet langer erkennen als 
hun heerser. Hierdoor verscherpten de verhoudingen tot de 
Conink van Spaenghien. Ondanks deze onzekere tijden kocht 
Maerten Jaspersz vlak voor kerstmis in 1582 een huis met erf 
in Noordwijk aan Zee. Hij betaalde hiervoor 225 gulden. Het 
huis stond aan de Hoofdstraat, op de plek schuin (NO) tegen-
over de in later tijd gebouwde Kapel. Het was een groot huis in 
het dorp. Op basis van de berekende huurwaarde was het huis 
in 1584 één van de duurste huizen in het dorp. Niet dat Maer-
ten er veel van kon genieten. Hij was er meer niet dan wel. 
Eigenlijk gold dit voor alle zeemannen. Ze waren vaak van 
huis. Zijn zwager Willem Michielsz, getrouwd met zijn zus, 
was stierman en zij woonden in Katwijk aan Zee. Ook zijn 
broer Dirck was stierman en wordt voor het eerst vermeld in 

1586, als hij zes mud zout koopt van ene Willem Huygensz, 
burger te Rotterdam.6 Dirck was getrouwd met Catharina 
Willemsdr en zij woonden zoals gezegd in Noordwijk Binnen. 
Dirck Jaspersz was maatschappelijk betrokken; in 1590 doet 
hij zijn geloftes als gezworene van Noordwijk. Onze Maerten 
Jaspersz had daar geen tijd voor want hij had gekozen voor 
een baan als schipper op een handelsschip. Niet op de rivie-
ren, maar over de wereldzeeën! In een jaar voer hij zo’n 15.000 
km. Doorgaans was hij op zee van maart tot mei, van mei tot 
augustus en van september tot aan november. Maar, het was 
bepaald geen standaard ritme. Het leven op zee kende vele 
gevaren. Dit werd nog eens versterkt door de langdurige oor-
log met de Spanjaarden.

Varen, varen, over de baren
Hoe Maerten in de internationale scheepstransport terecht is 
gekomen is niet vastgelegd. Naar verwachting hoorde hij veel 
verhalen over de tochten naar vreemde havens, nog voorbij 

de plaatsen waar de haringvissers kwa-
men. En zijn zwager Willem Michielsz 
kon daar zeker over meepraten. Willem 
maakte met zijn schip vermoedelijk al 
vanaf 1574 reizen naar Polen en Frank-
rijk.7 De verhalen en ervaringen zullen 
Maerten hebben geinspireerd om ook 
schipper te worden. Na jaren te hebben 
meegevaren op andere schepen kreeg 
hij uiteindelijk een schip waar hij schip-
per op werd. De schipper was in die tijd 
de baas van de schip, en moest zorgen 
voor schip en bemanning. Van elke reis 
deed de schipper verslag aan de eige-
naren. De eerste vermelding van Maer-
ten op een internationale reis is uit 
1585. Zijn reis startte toen vanuit Delft, 
waarna hij met zijn schip naar Brouage 
voer, in Frankrijk. Hier kocht hij zout, om 

vervolgens in één keer door te varen richting Polen. Onderweg 
moest hij stoppen bij Helsingør in Denemarken; In de Sont, 
was een smalle doorgang, waar tol betaald moest worden aan 
de Denen. De tol die betaald moest worden was afhankelijk 
van de waarde van de lading. Bij deze tol werd op 13 april 1585 
opgetekend dat ‘Morten Jespersen’ met 39 last zout wilde 
passeren.

Vanuit het kasteel Kronborg werd de doorgang bewaakt. Als 
er geen tol werd betaald dan werd je beschoten door de 
kanonnen van het kasteel. Maerten was die dag in april niet de 
enige schipper. Er werden circa zeventig schepen genoteerd, 
waarvan er veertien met zout uit Brouage kwamen. En er was 
ook een dorpsgenoot van Maerten, namelijk Barent Florisz, 
die uit Saint Ives in Engeland kwam. Maerten bereikte binnen 

2. Storm op zee, door Joost van Geel, in of na 1666. Bron: Rijksmuseum Amsterdam.

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77 nummer 1  –  19 Terug naar inhoud



twee weken de havenstad Dantzig, het tegenwoordige Gdansk 
in Polen. Dit was een belangrijke handelsstad vanwege de 
grote graanvoorraden. In Dantzig werd het zout ontscheept 
om te verkopen, en werden handelswaren ingeslagen om mee 
te terug te nemen. Enkele weken later is Maerten terug bij de 
Deense tol in de Sont. Op 20 mei gaf hij aan dat hij de volgen-
de goederen bij zich had: vijf last rogge, vierhonderd clapholt8 
en drie last teer. Het was gelukkig minder druk bij de tol, want 
er waren die dag circa twintig schepen bij de tol. Vermoedelijk 
reisde Maerten samen met Barent Florisz, die op dezelfde 
dag aangifte doet van vijftien last rogge, driehonderdvijftig 
clapholt en vier last potas. Later in het jaar, op 11 september, 
komen Maerten en Barent weer in de Sont, beiden met een 
schip uit Delft. Maerten had toen vijfenveertig last ballast bij 
zich (om het schip stabiel te houden), en Barent had tweeën-
veertig last ballast in zijn schip. Na de ballast te hebben 
gelost in de buurt van Dantzig, en aldaar nieuwe handel te 
hebben ingeladen, was Maerten op 7 oktober weer terug in de 
Sont. Zijn lading bestond toen uit: zestien last rogge, vijf last 
teer en driehonderdvijftig clapholt. Hij had de reis van Dantzig 
naar de tol snel gedaan, want Barent kwam pas zes dagen 
later in de Sont aan. Ook in 1586 opereerde Maerten vanuit 
Delft. Hij werkte toen voor ene Claes Adriaensz van Adrichem 
uit Delft, en maakte weer reizen naar Dantzig. We weten dit 
omdat er over Claes veel informatie bewaard is gebleven, 
waaronder handelscorrespondentie.

Claes Adriaensz van Adrichem
Claes was een bijzondere man. Hij was rijk en behoorde tot de 
elite van Delft en was bovenal koopman. Gelukkig was hij van 
het type wie schrijft die blijft, waardoor er veel informatie 
over zijn handelsactiviteiten bewaard is gebleven. Enorm 
belangrijk voor het succes van zijn ondernemingen was een 
goed inzicht in de ontwikkelingen van de markt. Hiervoor cor-
respondeerde hij veel met zijn contacten in het buitenland. Zo 
kocht hij herhaaldelijk goederen voordat de vloot met Hol-

3. Kasteel Kronborg, uitsnede van ‘Slag in de Sont’, anoniem, 1658, naar Pieter Hendricksz Schut. Bron: Rijksmuseum Amsterdam.

4. Claes Adriaensz van Adrichem, anoniem, 1568. Bron: Museum 
Meermanno.
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landse schepen arriveerde. En als er even geen markt was 
sloeg hij de spullen op. Hij was ook een Pietje Precies. Aan zijn 
handelscontact in Dantzig schreef hij in 1586: U sal voertan 
gelieven te scrieven in de plaets van Adrichum: Adrichem.9 
Het zakenimperium van Claes was groot; behalve handelaar 
in koren, was hij bierbrouwer en handelde hij in vee.10 Hij 
belegde samen met zijn zwager Gerrit in haringbuizen en 
internationale handelsschepen. Zo kon hij zijn aankopen van 
zout mede gebruiken voor zijn haringactiviteiten. Behalve als 
eigenaar van schepen, verdiende hij ook geld aan het leveren 
van een deel van de proviand voor zijn schepen. De handels-
man Claes was op 7 januari 1560 in de Oude Kerk van Delft 
getrouwd met de vermogende Maritge Fransdr Meerman. Hij 
heeft deze gebeurtenis ook vastgelegd11: ick was oudt 21 jaer 
ende 9 maenden, Maritgen Franss oudt 17 jaeren 9 maenden. 
Vlak voor zijn huwelijk had Claes van zijn vader 3.600 gulden 
toegezegd gekregen.12 Claes zat net als zijn vader Adriaen 
Claesz op het pluche in Delft. In de voetsporen van zijn vader 
was Claes lid van de Heeren Veertigen van Delft13 (vanaf 1575) 
en ook schepen (1575-76, 1578-79), thesaurier (1582), wee-
smeester (1577, 1586, 1595) en burgemeester van Delft (1585, 
1588, 1590-94, 1596-97, 1599-1600, 1602-1606).14 Hij was ook 
actief in de kerk, als diaken (1574, 1579) en ouderling (1584).15. 
Claes staat op een prachtig schilderij uit 1563.16 Vol zelfver-
trouwen kijkt Claes ons aan. Zijn familiewapen - een slang - 
staat rechts op het schilderij.

Hij was toen zesentwintig jaar en duidelijk in 
goede doen. Samen met zijn zwager Gerrit 
Fransz Meerman was hij zakelijk verbonden in 
een compagnie17. Gerrit was ook korenkoper, en 
een zeer belangrijk persoon in Delft. Hij had 
diverse bestuurlijke functies en schopte het 
zelfs tot schout van Delft (1584-1609). De 
bestuurders van Delft, en de welvarende brou-
wers en kooplieden woonden in het algemeen 
aan de mooie Nieuwe en Oude Delft. Dit was in 
sterk contrast met de grote armoede die er 
heerste; van de circa 16.000 inwoners was een-
derde aan de bedeling.18 Gezien de belangrijke 
maatschappelijke positie zullen ze Willem van Oranje waar-
schijnlijk gekend hebben. En toen Willem van Oranje in 1584 in 
Delft werd vermoord door de katholieke Balthasar Gerards 
zal dit Claes en Gerrit niet onberoerd hebben gelaten. Waar-
schijnlijk liepen Claes en Gerrit mee in de rouwstoet van de 
prins. Bijzonder om te vermelden is dat Gerrit Fransz vanwe-
ge zijn jacht op de katholieken als bijnaam de duivel van 
Delft kreeg.19 Onze Maerten ontmoette de Delftse 
koopman Claes van Adrichem ergens voor 1585, dus 
zo’n twintig jaar na het schilderij. Maerten was 
toen nog geen dertig jaar en Claes was toen circa 
vijfenveertig jaar oud. Maerten ging voor hem 
varen waarbij Claes de regie had en doorgaans 
optrad als boekhouder.

Verdere reizen van 1586 tot 1588
Eind maart 1586 stuurde Claes een brief aan Huijch 
Adriaensz, zijn handelsrelatie (factor20) in Dantzig. Deze brief, 
maar ook andere brieven, werden meegegeven aan de schip-
pers, en konden met goede wind er al in elf dagen zijn.21 In 
genoemde brief verzocht Claes aan Huijch om broodtarwe 
voor hem aan te schaffen, die hij moest laten verschepen met 
het schip van Maerten Jaspersz, of van zijn collega Aper 
Jansz.22 Maerten was onderweg, en was op 7 april bij de Sont-
tol beladen met zesenveertig last ballast. Op 30 april was hij 
weer terug bij de tol, nu met zesenveertig last rogge. Zijn reis 
naar Polen en terug was al gauw 4.000 km, en nam zo’n twee 
maanden in beslag. Enkele maanden later, op 27 mei, stuurt 
Claes weer een brief aan Huijch. Zijn geld moest toen besteed 
worden aan goede rogge, die veel beter is dan de binnenland-
se rogge.23 Maerten was toen al onderweg en passeerde op 
30 mei de tol. Vier weken later was hij weer in Helsingør, nu 
met van alles en nog wat: rogge, teer, pek, clapholt, hennep, 
ijzer en meel. Een zelfde reis maakte Maerten van september 
tot in november, waarbij hij terugkwam met drieëntwintig last 
rogge, tweehonderd clapholt en twee last gerst. In 1587 maak-
te hij weer drie reizen naar Dantzig, heen met ballast en terug 
met rogge, gerst, huiden en hout. In het jaar dat de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden werd uitgeroepen, in 1588, 
reisden Maerten samen met Aper Jansz naar Brouage in 
Frankrijk.

5. Brouage in 1672.24

Hier kochten ze zout waarmee ze op 21 mei arriveren in Hel-
singør, samen met twee andere Delftse schippers die ook 
zout bij zich hadden. Maerten gaf tweeënveertig last zout 
aan. En een maand later meldde hij zich weer bij de tol, samen 
met Aper. Nu had hij rogge, clapholt en pek bij zich. In juli en in 

september maakte hij weer reizen naar Dantzig. 
Op deze laatste reis had Maerten van Cleas 

een geldzakje meegekregen met 121 Hon-
gaarse dukaten, ter waarde van circa 420 
gulden. De Hongaarse dukaat was een 
redelijk stabiele munt die om die reden 
veel werd gebruikt.

 
6. Hongaarse dukaat uit 1588.25
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Aan de factor verzocht Claes om meer geld te gebruiken door 
een wisselbrief uit te schrijven, die in Amsterdam geïncas-
seerd kon worden. En er werd hem gevraagd om bij voorkeur 
broodtarwe of nieuwe rogge te kopen. Maar, als de factor dat 
beter vond, mocht hij ook goede oude rogge aanschaffen. 
Maerten zou de goederen dan mee terug nemen naar Holland, 
in een apart ruim van het schip. Deze handel in graan deed 
Claes voor zijn eigen rekening, waarmee hij zelf dus de win-
sten opstreek, en niet de eigenaren van het schip. Maerten 
deed alleen het vervoer van het graan.26

 
Het schip en de bemanning
De aanschaf van een koopvaardijschip en de bijkomende uit-
reding vroeg een enorme investering. Zagen we dat Maerten 
in 1582 voor 225 gulden een huis kocht, dan was een schip toch 
van een ander kaliber. Begin 1589 betaalde Maerten in Schie-
dam voor 1.000 kilo kabel en een tros touw al 185 gulden. We 
weten wel wat een schip waard was, want eind december 
1589 verkocht Maerten in Amsterdam - met toestemming van 
zijn investeerders - zijn schip met uitrusting. Voor een bedrag 
van 4.821 gulden werd Willem Claesz Duijs de nieuwe eigenaar. 
Uiteindelijk betaalde Willem maar 4.800 gulden omdat één 
van de kabels korter was dan beloofd. Maerten ging dit geld 
zelf ophalen.27 De laadcapaciteit van het schip zal minimaal 75 
last (150 ton) zijn geweest.28 Mogelijk leek het schip op een 

hulk, de voorloper van de fluit. Het schip had ook één of meer 
kanonnen. Vooral voor de reizen naar Portugal waren kanon-
nen belangrijk, vanwege een groter risico op kapers en op vij-
andige Spanjaarden.
Voor zo’n groot zeilschip was de bemanning klein. In 1589 
bestond deze, naast schipper Maerten, uit tien man. De schip-
per was de baas en was alleen verantwoording verschuldigd 
aan de mede-eigenaren. Hiernaast was er een stuurman, die 
ging over het reilen en zeilen van het schip. De hoogbootsman 
was de hoogste onderofficier en aanvoerder van de beman-
ning. De timmerman was onmisbaar om het houten schip 
goed te onderhouden en noodzakelijke reparaties te verrich-
ten. De bosschieter was de militair op het schip die het kanon 
kon bedienen. Verder waren er vier matrozen. En de slechtst 
betaalde baantjes - en mogelijk ook de meest vervelende - 
waren die van de kok en de knecht. Vóór een reis kregen de 
zeelieden doorgaans de helft van hun gage (‘huer’ genaamd) 
betaald, en de andere helft ontvingen ze in de buitenlandse 
haven. Voor een periode van circa tien weken kreeg de stuur-
man toen vijfendertig gulden, de timmerman vierentwintig 
gulden, de hoogbootsman drieëntwintig gulden en de bos-
schieter twintig gulden. De matrozen kregen veertien tot vijf-
tien gulden, de kok tien en de knecht vijf gulden. Maerten 
kreeg vijfendertig gulden, en kreeg een vergoeding voor zijn 
reis- en verblijfkosten.

7. Gravure van een hulk, op basis van Pieter 
Breughel (I) 1565. Bron: Rijksmuseum.

22  –  Gens Nostra 2022 – Jaargang 77 nummer 1 Terug naar inhoud



Reders van het schip
De eigenaren van een schip verenigden zich in een rederij. 
Gezamenlijk zorgden ze voor de middelen die nodig waren om 
het schip te laten zeilen. Elke eigenaar, reder genaamd, had 
een bepaald aandeel in het schip. Doorgaans was dit eenvier-
de of eenachtste. Door een beperkt aandeel te nemen per 
schip werden de risico’s gespreid. Per schip waren er door-
gaans verschillende reders. Claes van Adrichem betrok altijd 
zijn zwager Gerrit Fransz erbij en ook andere familieleden. 
Claes had hierbij vaak de leiding en zorgde voor de financiële 
handelingen. De anderen waren meer beleggers, hoewel ze 
vermoedelijk ook een financieel belang hadden bij de gelever-
de goederen. De schipper had ook een aandeel in zijn eigen 
schip. Om het schip zeilklaar te maken en voor de operatione-
le zaken kreeg hij een beurs met geld ter beschikking. Na 
afloop van een jaar legde de boekhouder, ten overstaan van 
de schipper en de andere reders, verantwoording af over de 
reizen in het jaar. In 1589 bestond de rederij naast Claes van 
Adrichem, Gerrit Fransz en Maerten Jaspersz uit vier andere 
mensen: Heindrick Dircxsz van Santen (brouwer, later ook 
burgemeester, hij was familie van Gerrit), Trijntge Michiels 
(weduwe van Gerrit Dircksz van Santen, familie), Govert Wil-
lemsz Brasser (mede-burgemeester) en Willem Vrouling 
(mogelijk ook brouwer). Claes had toen een kwart aandeel, en 
de anderen hadden elk eenachtste.

Maertens reizen in 1589
Met de elfkoppige bemanning werd in 1589 vanuit Rotterdam 
gezeild naar Dantzig. De tocht begon medio maart. Maerten 
had in de afgelopen periode het vertrek goed voorbereid. Hij 
reisde hiervoor naar Schiedam en Den Briel. Voor Rotterdam 
en Den Briel had hij een paspoort nodig. Veel geld gaf hij uit 
aan de touwslager en de zeilmaker. Voor het eten voor onder-
weg werd ruim 180 gulden betaald. Maar, zoals te verwachten, 
zouden de maaltijden aan boord niet heel spannend worden. 
De inkopen bestonden met name uit brood (9 g), 2 vaatjes 

boter (35 g), 163 kilo soetemelcx kaes (29 g), vlees en spek 
(30  g), vis (27 g) en ereten ende grutten (13 g). En er waren 
allerhande uitgaven voor onder andere: kruit, lont en papier 
voor de kanonnen (ongeveer 4 g) voor 7,5 kilo kaarsen (onge-
veer 4 g), voor liggeld die betaald werd aan de havenmeester 
van Rotterdam (3,5 g) en voor het maken van de kompassen 
(ongeveer 1 g). Na een voorspoedige reis kwam het schip rond 
20 april aan in Dantzig.

De mannen waren waarschijnlijk opgetogen om weer voet aan 
wal te kunnen zetten en mogelijk vermaak te zoeken. Een deel 
van het loon werd vermoedelijk besteed aan tabak en brande-
wijn. Maerten was nog druk om zaken te regelen. De ballast 
werd geloosd, zeven last haring werd verkocht, en graan en 
hout werden gekocht en ingeslagen. En hij kocht nieuwe etens-
waren: 65 kilo beschuit (50 g), brood (20 g) en vlees (20 g). Op 
de terugweg passeerden ze op 30 april de tol in de Sont. Hier 
gaf Maerten op dat hij twintig last rogge, twaalf last potas en 
hout vervoerde. Maar Maerten nam het niet zo nauw met de 
aangifte. Hij wilde niet te veel tol betalen. In Amsterdam bleek 
dat hij veel meer goederen bij zich had, namelijk zesendertig 
last rogge en zevenendertig last tarwe. Op 7 juni van hetzelfde 
jaar vertrok Maerten voor de volgende reis vanuit Texel naar 
Brouage. Hij kwam daar aan op 20 juni, alwaar hij voor bijna 
1.500 gulden aan zout kocht, plus zes zoutscheppen. Vanuit 

Brouage ging de reis in een groep van koop-
vaardijschepen naar Dantzig. Voor het ami-
raelschap, waarbij de gezagvoerder van 
één van de schepen de leiding had, betaal-
de hij drie gulden. Vanwege de langere reis 
(van juni tot september) kreeg de beman-
ning meer betaald dan op een kortere reis. 
Maerten en de stierman kreeg elk in totaal 
zesenzeventig gulden. Hiernaast kreeg 
ieder bemanningslid de mogelijkheid om 
voor eigen rekening voering mee te nemen 
teneinde hier winst op te maken. Voor de 
Oostzeevaart was dit doorgaans voor de 
schipper en stierman elk één last, en voor 
de hoogbootsman, bosschieter en timmer-
man elk een halve last en de bootsgezellen 
ieder eenderde last.29 In de rekening van 
1589 staat dat de bootsgezellen 87,50 gul-
den betaalden voor de circa vier last zout 
die voor hen werd vervoerd. Hiervoor kre-

gen ze bij verkoop circa 165 gulden, hetgeen voor hen dus een 
mooi extraatje was. Op 24 juni schreef Claes een brief aan 
Aper Jansz, die gestopt was als schipper en inmiddels factor 
was geworden in Dantzig. Hij gaf aan dat hij zou willen dat, als 
Maerten met lieff (= bij leven en welzijn30) in Dantzig aankomt, 
het zout zal worden verkocht, mits winstgevend. Als dit niet 
kon dan zou het op voorraad moeten worden gehouden, waar-
bij een deel wel verkocht moest worden om de kosten van 
Maertens schip goed te maken. Als het verkocht zou worden 
dan zou er rogge of  tarwe van gekocht moeten worden. Als dit 

8. De reis van Rotterdam naar Dantzig. Bewerkte uitsnede van kaart ‘Kaart van Europa’, 
anoniem, 1675-1711. Bron: Rijksmuseum.
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niet allemaal met Maerten mee zou kunnen dan moest dat 
maar op een ander bewapend schip op Amsterdam. Aper 
werd verder verzocht om nieuwe informatie over de zout-
markt in Brouage door te geven aan Claes. Dat Claes overal 
handel in zag blijkt wel uit het volgende. Aangezien hij voorzag 
dat er veel vrachten naar het Westen zouden gaan, dacht hij 
dat het schip voor een goede prijs verkocht zou kunnen wor-
den. De afhandeling hiervan liet hij aan Aper over, waarbij 
Aper wel als voorwaarde moest opnemen dat de helft van de 
betaling direct ende andere helft na maximaal een jaar zou 
moeten plaatsvinden. En er moesten goede borgen zijn. Voor 
Maerten zou er dan een nieuw schip worden getimmerd. De 
opbrengst van het schip mocht dan aan rogge of tarwe wor-
den besteed.31 In juli 1589 verwachtte Claes dat er in de toe-
komst in Dantzig minder te doen zou zijn.32 In een nieuwe 
brief van begin augustus 1589 hoopte Claes dat Maerten al in 
Dantzig was aangekomen. Claes wilde dat Aper zou wachten 
met graan kopen omdat de markt zwak was en nog wel zo zou 
blijven door beter dan verwachte oogsten in Spanje.33 Claes 
gaf zijn voormalige schipper Aper Jansz ook adviezen in zijn 
nieuwe rol als factor. Zo had hij Aper in 1589 geadviseerd om 
geen ‘compagnie’ aan te gaan met Dirck Brasser. Maar Aper 
had dit toch gedaan, en had daar nu spijt van omdat hij er 
financieel slechter van was geworden. Claes schreef hier later 
over aan Aper: Dirck heeft hier de schaepen geschoeren ende 
ghij de verckens. Geen meelevende woorden dus.34

De derde reis van Maerten startte begin september in 
Amsterdam en ging naar Dantzig. Voor deze reis werden de 
salarissen verhoogd; met name de stierman en de timmerman 
gingen er op vooruit: van resp. vijfendertig naar veertig gul-
den en van vierentwintig naar zevenentwintig gulden. Op 20 
september 1589 schreef Claes weer aan Aper Jansz. Het zout 
dat Maerten had meegenomen was in Dantzig op voorraad 
gelegd en Aper mocht het verkopen als hij er circa tweeën-

twintig gulden voor kon maken. Hiervoor kon hij dan rogge of 
tarwe kopen en dit verschepen via Maerten. Hij drukt Aper 
nog op het hart om Maerten te vermaenen dat hij hem bij de 
schepen hout ende niet alleen en seylt. Dus Maerten moest 
niet eigenwijs zijn en alleen op pad gaan.35 Maerten luisterde, 
want op de terugreis was er begeleiding door een konvooi, 
waarvoor twee gulden per last tarwe werd betaald.36 Op 22 
november was Maerten teruggekeerd in Amsterdam. Precies 
op tijd, want begin december lag zijn schip vast in het ijs. 
Claes constateerde naderhand dat de kwaliteit van de tarwe 
slecht was. Ook was de aangekomen hoeveelheid tarwe te 
laag, en hij vermoedde dat er gestolen werd. Hij vroeg Aper 
dan ook om in de toekomst er op toe te zien dat de lichters 
die de goederen aan boord brengen beter in de gaten zouden 
worden gehouden.37 Over alle drie de reizen noteerde Claes 
uitgaven van 6.636 gulden en inkomsten van 6.656 gulden. 
Dus een overschot van twintig gulden. De reders werden hier-
over door Claes, als boeckhouwer, op 3 april 1590 geïnfor-
meerd. Maar dit was niet het hele verhaal, want Aper had nog 
geld van de reders onder zich en ook nog onverkocht zout. Dit 
geld werd later omgezet in graan omdat Claes betaling met 
een wissel te gevaarlijk vond. Hij vermeldde hierbij dat er in 
Amsterdam drie Brabanders failliet waren gegaan door uit-
gifte van wissels.38

Rustperiode rond 1590-1592
Nadat Maertens schip eind 1589 was verkocht wilde Claes 
een nieuw schip laten bouwen. Enkele weken later, medio 
januari 1590, vroeg Claes aan Aper om het bestek van zijn 
boot te sturen, om daar in Edam39 een kopie van te laten 
maken. Tevens vroeg hij Aper of hij beperkingen in zijn schip 
kon aangeven, opdat dit in de nieuwe boot verbeterd zou kun-
nen worden. Ten slotte verzocht hij Aper om te vragen of men 
in Edam een boot op zulk bestek kon bouwen, of mogelijk wat 
langer40. De bedoeling was dat het honderd last zou kunnen 
vervoeren. Hiermee ging Claes mee in de trend van steeds 
groter wordende schepen. Maerten moest wachten op het 
nieuwe schip. In de periode van 1590 tot 1592 zijn dan ook 
geen vermeldingen van nieuwe reizen door hem. Het gaf hem 
meer tijd om bij zijn vrouw en kinderen te zijn, maar ook bij zijn 
zus en zwager in Katwijk, en met zijn broer Dirck in Noordwijk 
Binnen. Dirck was nog stierman en was in 1590 gezworene 
geworden van Noordwijk. Samen met zijn broer Dirck onder-
tekende Maerten op 31 januari 1591 de dorpsrekening van 
Noordwijk. Met de Republiek ging het ondertussen beter 
door diverse militaire overwinningen van prins Maurits.

10. Handtekening van Maerten Jaspersz d.d. 31 januari 1591.41
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9. Schepen onder de kust voor anker, Willem van de Velde (II), ca. 1660. 
Bron: Rijksmuseum.
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Reizen naar Frankrijk en Portugal 1593-1595
Voor vermoedelijk de eerste reis met zijn nieuwe zeilschip 
startte Maerten in Zeeland. Van daar voer de bemanning naar 
Bordeaux, waar men wijn insloeg, en vervolgens naar La 
Rochelle voor zout. Economisch gezien werd de reis geen suc-
ces want men had een verlies van circa 325 gulden. Mede hier-
door stortten de reders in mei 1593 ruim 1.000 gulden bij, welk 
geld mede gebruikt kon worden voor de volgende reis naar 
Lissabon. Deze tocht startte ook vanuit Zeeland. Onder de 
inkopen waren ook twee nieuwe gotelingen (kanonnen) die 
samen 2.050 kilo wogen en 410 gulden kostten. Ondanks 
opbrengsten uit hoofde van verkopen van zout, suikerkisten, 
en vervoer van goederen, toonde ook deze reis een tekort van 
204 gulden. Maar het kon veel erger; eind december 1593 
raasde er een grote storm over Holland waarin wel 50 schepen 
gebleven zijn.42 Gelukkig had Maerten hier geen last van, want 
in maart 1594 ging zijn reis van Rotterdam naar St. Tuijves, het 
tegenwoordige Setubal in Portugal. In St. Tuijves werd zout 
gekocht. Het is opmerkelijk dat er in tijden van oorlog handel 
werd gedreven met de vijand. Maar, dit kon met name omdat 
er een wederzijds financieel belang was. De Spanjaarden kre-
gen goederen geleverd vanuit de Oostzeehandel en wij kre-
gen het zout dat nodig was voor de haringindustrie.43 In St. 
Tuijves werd ook voor 74 gulden 100 kilo buskruit ingekocht 
ten behoeve van de bosschieter. De reizen werden in konvooi-
en afgelegd, waarbij Maerten 38 gulden moest betalen voor 
deze bescherming. Terug in Rotterdam bleken er prima 
opbrengsten van het zout ad 2.420 gulden (tegenover inkoop 
voor ongeveer 390 gulden), en voor het vervoer van 49 suiker-
kisten (294 g) en geld (294 g). Claes schrijft dat er God loff 
meer was ontvangen dan uitgegeven, ad 954 gulden.

Vervolgens, in september 1594, was het schip op de helling 
geweest om reparaties uit te voeren en het te teren. Weer 
was Maerten druk geweest met alle voorbereidingen. Zo 
waren er nieuwe zeilen en nieuwe touwen gekocht. Hij was in 
Amsterdam geweest, en ook in Delft, waar het bier vooral 
vandaan kwam. De reders waren grotendeels dezelfde perso-

nen als eerder genoemd. Alleen Willem Vrouling was er niet 
meer bij, en in zijn plaats waren gekomen: Barnard Lodenstein 
met zijn vader44, en zoutkoopman Willem Hugesz te Rotter-
dam. Iedereen had toen eenachtste aandeel. De lonen van de 
zeelieden waren aangepast op de maandenlange reis, en 
waren inclusief de voering: Maerten kreeg 115 gulden, de 
stuurman 110, de timmerman 85, de hoogbootsman 51, de bos-
schieter 49, de vijf matrozen 21 tot 28, de scheepsjongen 
(‘putger’) 12 en de knecht 10 gulden. Kreeg de kok op de vorige 
reis 31 gulden, deze kok was waarschijnlijk een stuk beter 
want hij ontving maar liefst 57 gulden. De helft van het salaris 
kregen ze weer vooruitbetaald. Het mooie zeilschip met der-
tien man aan boord zeilde vanuit Rotterdam naar Lissabon. 
Ze voeren eerst naar Den Briel om zich vervolgens bij een 
konvooi aan te sluiten. In Lissabon aangekomen bleef Maer-
ten enige tijd aan wal. Aldaar werden onder meer houten 
delen verkocht. En er werd zout en kurk ingekocht. Vervolgens 
zetten ze koers naar St. Tuijves. Daar werd zout en vissers-
kurk ingekocht, en ook appelen van orange voor onderweg. 
Voor het admiraalschap werd één dukaat bijgedragen, ter 
waarde van 45 stuivers. Er werd ook konvooigeld betaald. 
Terug zeilden ze naar Walcheren, waar ze het zout verkochten. 
Tenslotte voeren ze naar de Maas bij Rotterdam waar zout, 
kurk en suikerkisten werden verkocht danwel afgeleverd. De 
rekening van de reis werd op 14 mei 1595 gepresenteerd bij 
schout Gerrit Fransz Meerman. Met wat Maerten in zijn beurs 
had, te weten 1.836 gulden, was er een overschot geboekt van 
1.222 gulden!
Van augustus tot november 1595 maakt Maerten weer een 
reis naar het hem bekende Dantzig. Naast proviand werd er 
door hem ook een kabel van 622 kg, en een kaebeltge van 213 
kilo ingekocht.

Maerten had een brief bij zich van Claes aan Aper Jansz45, die 
voor de bevrachting moest zorgen. Men reisde van Rotter-
dam naar Den Briel, waar een triest ongeval plaatsvond. De 
bootsman was overboord gevallen en verdronken. Zijn plek 
werd opgevuld door iemand anders. Maerten kocht nog 

11. Gezicht op de stad Rotterdam vanaf de Nieuwe Maas, anoniem, ca. 
1599-1600. Bron: GA Rotterdam.

12. Touw van Nova Zembla, ca. 1590-1596. Bron: Rijksmuseum.
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twaalf last vollen haring van Dirck Jaspersz, waarschijnlijk zijn 
broer, voor 1.350 gulden. Er werd in konvooi gevaren en op 18 
september passeerden ze de Sonttol. Maerten gaf daar aan 
dat hij tweeëndertig last haring bij zich had, terwijl hij in Dant-
zig maar liefst vierenzestig last haring verkocht. Claes had 
Aper gevraagd om de opbrengst van twaalf last haring te 
besteden aan goede brouwtarwe. Maerten bleef langer in 
Dantzig dan normaal, waarschijnlijk omdat hij op de ree van 
Dantzig schade had veroorzaakt bij een bordingman, dit is de 
eigenaar van een platbodemschip. Hiernaast hoopte hij om 
voldoende goede vracht te krijgen om door te kunnen zeilen 
naar Lissabon. In dit geval moest Aper aan Maerten dubbele 
zeebrieven meegeven - omdat de lastige Engelsen dit wilden 
-, één op Bordeaux of La Rochelle en één op Lissabon. Verder 
vroeg Claes of Maerten voor hem naar Lissabon vijftien last 
rogge mee zou kunnen nemen, in een apart ruim. Tot slot werd 
Aper verzocht op de zeebrieven niet meer te vermelden dat 
Claes in Delft zat, om eventuele confiscaties te voorkomen. 
Op 24 november was Maertens schip weer bij de Sonttol met 
opgave dat zij hout, pek en vijf last rogge vervoerden. Blijk-
baar was er onvoldoende handel om naar Lissabon te varen, 
want ze arriveerden terug in Rotterdam. Hier bleek hij hout, 
vierenveertig last rogge, vierentwintig last tarwe en vijf en 
een half last gerst bij zich te hebben. Er was een uitermate 
positief saldo van het jaar 1595 ad 2.313 gulden, zoals voor de 
reders werd besproken op 1 februari 1596.

Grote problemen in 1596 en 1597
De reis vanuit Rotterdam, van februari tot mei 1596, verliep 
soepel. De boodschappen (vis, vlees, boter, kaas, brood, erw-

ten, grutten, bier) waren op tijd aan boord. Andere voorraden, 
waaronder 119 kilo buskruit, waren er ook. De dertien man 
zeilden naar Lissabon, en voeren met zout weer terug. De reis 
was probleemloos geweest. Het was financieel gezien ook 
een succes: de inkomsten waren 4.165 gulden en de uitgaven 
2.623 gulden. Ergo, een winst van 1.542 gulden! Een beter 
begin van het jaar kon bijna niet. Voor de zomer van 1596 
stond er een lange reis op het programma. Eerst naar 
Konings bergen, het huidige Kalingrad, en direct door naar Lis-
sabon, en dan weer naar huis. De bemanning was weer gevon-
den, bestaande uit dertien man, naast Maerten. Een matroos 
kreeg afhankelijk van zijn ervaring tussen de 30 en 41g. De 
kreeg stuurman 129 g, en Maerten zelf 160 g. De lonen werden 
in vier delen betaald, waarvan een kwart van het loon vooruit. 
Er was goede bewapening aan boord, met kanonnen en mus-
ketten. De proviand was ingekocht, waaronder driehonderd 
kilo zoetemelkkaas, en honderdvijftig kilo koeienkaas. De 
tocht startte in augustus vanuit Rotterdam eerst naar Den 
Briel, en vervolgens naar Koningsbergen. Op 20 september 
waren ze in de Sont, het schip beladen met ballast. In Konings-
bergen werd de ballast verwijderd en werd er met name hout 
ingekocht. De mannen kregen hier weer een kwart van het 
loon uitbetaald. Ook de proviand werd aangevuld, en vervol-
gens werd de lange reis naar Lissabon ingezet. Op 28 oktober 
kwamen ze weer bij de Sonttol. Vrij snel daarna ging het mis. 
Mogelijk raakten ze door zware wind uit koers, waardoor ze 
bij Wolffsont46 in Zuid-Noorwegen aan de kust kwamen. Ze 
kochten daar wat vis en brandhout. Gezien de weersomstan-
digheden en het uit koers zijn zal Maerten met de stuurman 
hebben overlegd over hoe hun reis te vervolgen. Ze kozen er 

13. Uitsnede ‘Schepen in de storm’, toegeschreven aan Andries van Eertvelt, 1600-1652. Bron: Rijksmuseum.
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toen voor om achter Engeland en Ierland langs door te varen 
naar Portugal. Dit bleek geen gelukkige keus, want in de buurt 
van Foele47 werden ze overvallen door een storm.

In de storm was de chaos enorm en de situatie was ernstig. 
Om erger te voorkomen moesten ze de mast kappen en 
moesten ze een kanon en zes last rogge overboord gooien! 
Ook was de timmerman gewond geraakt aan zijn hand, en 
erger nog, er was een bemanningslid verdronken in de kolken-
de golven! Het schip was zo zwaar beschadigd dat het geen 
zin had om de reis naar Lissabon door te zetten. Aangeslagen 
kwamen ze op 4 januari 1597 aan in de Maas. De totale schade, 
inclusief het verlies van goederen, becijferde Maerten op 
1.760 gulden. Er volgden grote reparaties. Allereerst moesten 
alle goederen ontscheept worden. Vervolgens waren er twee 
timmermannen dertien dagen bezig geweest, en was er voor 
170 gulden hout nodig. Voor een nieuwe grote mast en andere 
masten werd 70 gulden neergelegd.

Voor 560 gulden werd er circa 2.800 kilo nieuw want gekocht, 
en voor 310 gulden aan nieuwe zeilen. En er kwamen vijf nieu-
we kanonnen (één goteling van ruim 500 kg, en vier steen 
stecken49) plus ruim 50 kilo buskruit (samen 160 gulden) en 
nog vier musketten.

De smid had ook spullen geleverd voor 180 gulden. En aan de 
bootslieden werd negentig gulden compensatie gegeven voor 

de spullen die overboord waren geslagen. Twee maanden later 
was het schip vaarklaar en was de lading weer aan boord. Op 1 
maart 1597 vertrokken ze in konvooi vanuit Den Briel. Voor zijn 
vertrek had Maerten bezoek gehad van de arbiters ofte goede 
mannen, waarbij men tot een akkoord kwam ten aanzien van 

15. Detail ‘Twee mannen bij een Scheepskanon’ Jan Luyken, 1711.  
Bron: Rijksmuseum.

14. De onfortuinlijke reis van Dantzig naar Rotterdam.48
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de schade door de averij. Na drie à vier weken kwamen ze aan 
in Lissabon. Daar ontving Maerten 2.650 gulden voor het ver-
voer van 77 last rogge (waard ca. 11.650 gulden) en driehon-
derd claphout. Er werden daar nieuwe handelsgoederen inge-
slagen, en waarschijnlijk om het moreel op het schip te 
verbeteren kocht hij nog een oxhoofd wijn. De terugreis was 
gelukkig voorspoedig en op 17 mei zijn ze volgens Claes God 
heb loff heelhuids teruggekeerd in de Maas. De bemanning 
werd financieel gecompenseerd voor de veel langere reis; 
kreeg Maerten voor een kwart normaal veertig gulden, nu 
kreeg hij 86 gulden extra. Het kon hem niet gunstig stemmen. 
Maerten had zijn bekomst van alle problemen die er waren 
geweest met de storm, de reparaties, het overlijden van een 
bemanningslid en de lange tijd van huis. Hij had Claes hierover 
geïnformeerd en de reders verzocht om te mogen stoppen en 
het schip te verkopen. Claes schreef hierover in juni50: Ende 
overmits de groete periculen, die dagelicx in Spange van 
arrest vallen, versocht heeft an sijn reeders om van sijn schip-

perschap ontslagen te worden, ‘t welck de reeders gedaen 
hebben ende oversulcx gesloeten ‘t schip te vercoepen ende 
den 8en July den vercoepdach bij bilgetten angeslagen is.
De administratie van de reis was deze keer niet door Claes 
gedaan, maar door mede-reder Bernard Lodenstein. Ondanks 
alle problemen was deze reis een financieel succes. In Rotter-
dam waren er namelijk opbrengsten door de verkoop van zout 
(ingekocht voor circa 1.460 gulden en verkocht voor 2.880 gul-
den) en voor het vervoer van suikerkisten (560 gulden), peper-
zakken (230 gulden), geld (460 gulden) en van twee passa-
giers (50 gulden). Hiernaast kwam er de bijdrage van de 
kooplieden voor de averij van de verloren goederen ad 1.010 
gulden. Deze bijdrage werd berekend door de totale kosten 
om te slaan over de waarde van de rogge plus de waarde van 
het schip (4.500 gulden).51 Netto was er een positief resultaat 
van bijna 1.300 gulden. Op 21 juli 1597 werden de resultaten 
besproken met de vier aanwezige reders. Maerten was er 
toen niet bij want hij zat toen op zijn schip.

18. Detail van een jacht, Reinier Nooms, 1650-1664. Bron: Rijksmuseum.
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Afsluitende periode 1597-1607 zonder happy end
In de periode juni-juli 1597 was Maerten in Dantzig geweest 
aangezien hij op 1 juli de Sonttol was gepasseerd met zijn 
schip beladen met ballast. Het schip kon eerder helaas niet 
verkocht worden, en om het schip niet ongebruikt te laten52 
was Maerten er mee akkoord gegaan om voorlopig door te 
varen. In augustus voer hij naar Lissabon om zout te halen, en 
dit in Habel (vermoedelijk Le Havre) weer te lossen. Daar arri-
veerde hij op 31 januari 1598. En op 1 maart was hij weer in Rot-
terdam, dat alles voor 151 gulden salaris. De boekhouder 
noteerde God loff weer een plus op deze reis, van ruim zeven-
honderd gulden. Op 9 maart was Maerten bij zijn mede-re-
ders, toen de rekening werd doorgenomen en afgesloten. Of 
het schip uiteindelijk nu wel of niet verkocht is weten we niet. 
We weten wel dat hij het zeilen niet vaarwel heeft gezegd. In 
ieder geval verhuisde Maerten, waarschijnlijk in 1597 of 1598, 
toen hij ruim veertig jaar oud was, naar Rotterdam, waar zijn 
broer Dirck Jaspersz in 1597 was gaan wonen. Het jaar 1598 
was een zeer lastige periode voor de handelsvloot; na de 
dood van Philips II in september ging Spanje harder optreden 
tegen de scheepvaart met de Republiek. Hierop vaardigde de 
Staten Generaal een verbod af op alle handel met Spanje en 
Portugal. Het had een grote crisis tot gevolg. Daardoor wer-
den bijvoorbeeld de huizen in Rotterdam fors minder waard.53 
Het handelsverbod werd in 1600, na de mislukte expeditie 
tegen de Duinkerker kapers, weer ingetrokken door de Staten 
Generaal.54 Wat jaren later, op 11 mei 1602, is de eerzame 
Maerten Jasparsz schipper met zijn vrouw Reijmptgen Wil-
lems bij de notaris aan de Bagijnstraat in Rotterdam.55 Beiden 
zijn dan poorters van de stad Rotterdam, en ze stellen een 
langstlevende testament op.

Hierin nemen ze op dat de langstlevende hun twee kinderen 
zal onderhouden en zal leren lezen en schrijven. En de kinde-
ren moeten ook een vak leren zodat ze de kost zouden kunnen 
verdienen. Tot slot krijgen de kinderen bij hun trouwen of als 
ze vierentwintig jaar oud zijn een eerlijke uitzet en zeshon-
derd gulden.

Maerten heeft zich later meer gericht op reizen naar West- 
Indië, mogelijk de Caraïben, waar suiker, tabak, gember, katoen, 
goud, ivoor en andere zaken vandaan kwamen. Maar met 
West-Indië kan ook West-Afrika bedoeld zijn, de zogenaamde 
Goudkust. Dit gebied werd populair na de reis van Gerard 
Brandt in 1594 met zijn schip, de Maeght van Enkhuysen, 
groot veertig last. Deze reis, met een bemanning van vijfen-
twintig en met veertien kanonnen, duurde negen maanden. Zij 
kwamen terug met peper, duizenden olifantstanden en heel 
veel goud.56 De eerstvolgende vermelding van Maerten is op 
20 mei 1606, toen er van hem achterstallig salaris werd 
geëist. De eis komt van Roeloff Cornelisz van Raert, voormali-
ge konstapel op het jacht van Maerten Jaspersz.

Opvallend genoeg was Maerten zelf niet de schipper maar 
het was wel zijn schip, waarbij zijn rederij werd aangesproken. 
Maerten had toen, behalve voor deze eis, waarschijnlijk veel 
financiële zaken te regelen, want het schip was op zijn reis 
naar West-Indië van den vyant in den gront gheschoten. In het 
daar opvolgende jaar kwamen er meer eisen om achterstalli-
ge salarissen te voldoen. Maerten Jaspersz maakt dit niet 
meer mee want hij blijkt dan al overleden. De vorderingen 
werden gericht aan de bewindhebbers van Maerten Jaspersz 
te Delft, en kwamen van: (a) Marritgen Cornelisdr, de schoon-
zus van wijlen konstabel Dirck Cornelisz, die met Maerten had 
gevaren naar West-Indië. Marritgen deed het verzoek omdat 
haar man op een Spaanse galei gevangen zat57; (b) Egbert 
Heynricxsz van Eembden, die als cocxjongen had gevaren op 
het jacht met wijlen schipper Maerten Jaspersz op West-In-
dië. Hij eiste zes maanden huijre ad 4,50 gulden per maand58; 
(c) Cornelis Esaiasz de Lint verzocht betaling van de maand-

gelden die hij als kuiper op de reis naar West-Indië 
had verdiend.59

Naschrift
Maertens’ broer Dirck was al voor 1603 overleden. 
Maerten zelf werd circa vijftig jaar oud en is over-
leden tussen mei 1606 en april 1607. Deze datum 
lag dichtbij het overlijden van Claes van Adrichem, 
op 26 februari 1607 in Delft.60 Samen hebben zij 
bijgedragen aan het succes van de Nederlanden in 
wording, onder het juk van de Spaanse koning.
Reijmpge Willemsdr, de weduwe van Maerten, 
hertrouwde in december 1609 met Claes Jansz 
van Dijck, schipper. Haar nieuwe echtgenoot was 
beroemd omdat hij als schipper van de Erasmus 
bij Macau in China, samen met de mannen van het 
schip de Nassau, een rijkbeladen Portugees schip 
veroverde. De opbrengst was zijde, goud en 1,4 

miljoen florijnen!61

Het nageslacht van Maerten en zijn broer Dirck trouwden in 
Rotterdam en vestigden zich daar. Deze families waren 
onderdeel van de gegoede burgerij, werkten als haringkoper, 
brouwer, koopman, reder en schipper.

16 en 17. Handtekeningen van Maerten en Reijmptgen, 11 mei 1602.
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Genealogie van Jasper Dircksz.

I. Jasper Dircksz, geboren rond 1525, waarschijnlijk stierman, 
gezworene van Noordwijk, overleden vóór 1611, trouwt N.N. Hij 
woonde eerst in Katwijk aan Zee62 en vanaf 1575 in Noordwijk 
aan Zee.
Uit dit huwelijk (in onbekende volgorde):
1.  N.N. (dochter), geboren rond 1550, trouwt circa 1570 Wil-

lem Michielsz, geboren rond 1545, stierman63, overleden 
vermoedelijk Rotterdam na 20 juni 1611.64

2.  N.N. (dochter), geboren rond 1550, trouwt circa 1570 Dirck 
Willemsz, geboren rond 1545, scheepmaker, overleden na 
20 juni 1611.65

3.  Adriaen (onzeker), geboren tussen 1550-1555.
4.  Dirck, geboren rond 1555, volgt IIa.
5.  Maerten, geboren rond 1555, volgt IIb.

IIa. Dirck Jaspersz, geboren vermoedelijk Katwijk aan Zee 
rond 1555 , stierman, gezworene van Noordwijk 1590, overle-
den Rotterdam voor 25 maart 1603,66 trouwt rond 1575 met 
Catharina (Trijntge) Willemsdr, geboren rond 1560, overleden 
Rotterdam tussen 11 december 162567 en 17 mei 1628, her-
trouwt (geref.) Rotterdam 13 april 1603. Cornelis Cornelisz 
Starreman, weduwnaar, stierman.
Uit dit huwelijk68 (mogelijk te Noordwijk):
1.  Jannetge, geboren circa 1580, overleden 10 juni 1649, 

begraven Rotterdam (St. Laurenskerk) 13 juni 1649, 
trouwt circa 1605 Daniel Barentsz van der Hey69, geboren 
rond 1575, zeilmaker en koopman in pick en teer, reder van 
een schip70, betrokken bij WIC, overleden 4 maart 1632, 
begraven Rotterdam (St. Laurenskerk) 14 maart 1632.

2.  Crijntge Dircksdr Cock, geboren rond 1588, overleden 
vóór 4 maart 165471, trouwt Rotterdam 9 april 160672 
 Huijbert Cornelisz van der Wedde (Twedde), geboren rond 
158073, eerder getrouwd Gouda 31 augustus 1603 Cathe-
rina Jansdr. Hij was haringkoper, koopman, schipper en 
reder74, overleden vóór 23 september 1633.

3.  Jasper Dircksz Cock, geboren rond 1600, volgt IIIa.

IIb. Maerten Jaspersz, geboren rond 1555, schipper, overleden 
vóór 26 april 160775, trouwt rond 1580 Reijmpge Willemsdr, 
geboren rond 1560, begraven Rotterdam 21 januari 1634, her-
trouwt Rotterdam 29 december 1609 Claes Jansz van Dijk, 
geboren rond 1565, schipper, weduwnaar van Marijtge Leen-
dertsdr Verburch,76 begraven Rotterdam 25 februari 1634.
Uit dit eerste huwelijk (volgorde onbekend):
1.  N.N., geboren rond 1580, wrs. overleden vóór 25 november 

1614.77

2.  Jannetge, geboren rond 1580, overleden tussen 17 sep-
tember 1634 en 13 mei 1648, trouwt (geref.) Rotterdam 9 
september 1607 Joris Francken Crooswijck,78 geboren 
rond 1579,79 bakker, koopman, brouwer in de Hasewint-
hond, opziender van de Remonstrantse Gemeente in 
 Rotterdam,80 overleden vóór 29 augustus 1654.

IIIa. Jasper Dircksz Cock, geboren rond 1600, brandewijnbran-
der, haringkoper, brouwer in den Haes (of ‘het Haesgen’), 
reder, opziender van de Remonstrantse Gemeente in Rotter-
dam81, ingeland in de polder de Melo in Hulsterambacht,82 
wnd.Rotterdam, overleden in juli en begraven in de Groote 
Kerk te Rotterdam op 2 augustus 1654,83 trouwt Rotterdam 
25 juni 1623 Anneke (Aeltje) Harmansdr van der Vul[s]t,84 over-
leden Rotterdam vóór 16 december 1666.85

Uit dit huwelijk (volgorde niet bekend):
1.  Dirck, geboren Rotterdam, vermoedelijk begraven Rotter-

dam 17 maart 1652.
2.  Harman, geboren Rotterdam, koopman, reder, brouwer in 

de brouwerij van de Haes.
3.  Matje (Martha)86, geboren Rotterdam, overleden ald. op 

14 mei 1660,87 trouwt Dirck Groenhout, begraven Rotter-
dam 3 september 1651.

4.  Catharina, geboren Rotterdam, trouwt Ulrich van Zoelen, 
advocaat.

5.  Cornelia, geboren Rotterdam, trouwt Pieter Pietersz 
Splinter, secretaris van het College ter Admiraliteit, over-
leden vóór 17 september 1661.88

19. Detail van schilderij van Jasper Dircksz Cock, rond 1644, 
 toegeschreven aan Jan Daemen Cool. Bron Rkd.nl.
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Noten
1 Uitsnede boekomslag ‘Stuurmanskunst handboek De Zeevaert oft conste van 

ter zee te varen’ door Petrus de Medina, circa 1580. Bron: Rijksmuseum 
Amsterdam.

2 ‘Gegevens betreffende de haringvisscherij op het einde der 16de eeuw’,  
door Dr. H.E. van Gelder, in ‘Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap’. Deel 32 (1911).

3 NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82.
4 Jasper Dircksz, de vader van Maerten, komt voor als eigenaar van een huis in 

Katwijk aan Zee. Dit huis werd later overgenomen door Willem Michielsz. Vanaf 
1576 komt Jasper Dircksz voor in Noordwijk aan Zee.

5 In 1575 staat ene Adriaen Jaspersz vermeld als zwager van Willem Michielsz, 
die getrouwd was met de zus van Maerten en Dirck. Adriaen was toen in dienst 
op het schip van Willem. Bron: NA, TG 3.20.01 Familiearchief van Adrichem, Inv 
102.

6 Willem Huijgensz komen we in 1594 weer tegen als mede-reder naast Maerten 
Jaspersz.

7 In 1574 startte hij uit Rotterdam, en in 1575-1578 vanuit Delfshaven. Zie ook: 
Sonttol register. Sound Toll Registers online by the Soundtoll-project.

8 gekloofd eikenhout om vaten van te maken.
9 Economisch Historisch Jaarboek, dl. V (1919), p. 136-191.
10 Bron: Oud-Holland, jg 36, 1916, p. 132-148.
11 Bron: GA Delft, Collectie Delftse-biografieën, door H.K. Nagtegaal c.s.
12 Schepenhuwelijken Delft, d.d. 26 december 1559, f85. Bron: https://www.

genealogieonline.nl/genealogie-meeldijk/I302.php.
13 De regering die de benoemingen van alle belangrijke functies in Delft deed.
14 Beschryving der stadt Delft, behelzende een zeer naaukeurige en uitvoerige 

verhandeling, door Reinier Boitet, 1729
15 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Uit: Bronnen voor de 

geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel, in de 17e eeuw. Dl III (verder 
afgekort als ‘BGNO’).

16  De schilder is niet bekend. Bron: Museum Meermanno in Den Haag.
17  Economisch Historisch Jaarboek, dl. III (1917), p. 124-290.
18 https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/12cb8396124d-

d494e480804308dcded2
19 Tijdschrift ‘De Gids’, jg 62, p. 340. https://www.dbnl.org/tekst/_

gid001189801_01/_gid001189801_01_0076.php.
20 De factor, die soms ook familie was van Claes, kreeg een commissie betaald 

van 10 gros per last [= circa 70 cent].
21 Artikel ‘Gouden Handel’ in Historisch Nieuwsblad, dec. 2014, p. 74-79.
22 Economisch Historisch Jaarboek, dl. V (1919), p. 136-191.
23 Economisch Historisch Jaarboek, dl. V (1919), p. 136-191.
24 Bewerkte uitsnede van Illustratie voor Den Arbeid van Mars van Allain 

Manesson Mallet, Romeyn de Hooghe, 1672. Bron: Rijksmuseum.
25 https://www.ma-shops.nl/henzen/item.php?id=45971.
26 Bron: Oud-Holland, jg 36, 1916, p. 132-148.
27 te betalen op lichtmis, i.e. 2 februari 1590.
28 Op de eerste reis nam hij 73 last aan graan mee terug.
29 Economisch Historisch Jaarboek, dl. III (1917), p. 124-290.
30 Bron: gtb.inl.nl.
31 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Uit: BGNO. Dl III, p. 485-486.
32 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Uit: BGNO. Dl III, p. 487-488.
33 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Uit: B BGNO. Dl III, p. 

487-488.
34 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Brief van Claes d.d. 

28-9-1591. Uit: BGNO. Dl III, door Dr. H.E. van Gelder.
35 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Uit BGNO. Dl III, p. 489.
36 Maerten betaalde over 16 last, en niet voor de 2 last tarwe die hij van de 

stierman kocht. Ook over de vracht die hij alleen maar vervoerde – dus niet 
eigendom was van de reders -, te weten 61 last, betaalde hij geen convooi-
kosten.

37 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Brief aan Aper Jansz d.d. 
9-12-1589 & 13-1-1590. Uit: BGNO. Dl III, p. 492-495.

38 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Brieven van Claes d.d. 
10-3-1590, 14-4-1590 & 25-6-1590. Uit: BGNO. Dl III, p. 496-498.

39 Edam was in de 16e eeuw op zijn hoogtepunt van scheepsbouw. Omstreeks 
1560 waren er 28 werven in het dorp.

40 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Uit: BGNO. Dl III, p. 495.
41 Bron: ELO, TG 900, Inv. nr. 295.
42 Bron: Oud-Holland, jg 36, 1916, p. 132-148.
43 Zie: Modernegotie en Grote Vaart, 1977, door Hans den Haan.
44 Mogelijk gerelateerd aan burgemeester Everard Jansz van Lodenstein.

45 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Brief d.d. 6-9-1595.  
Uit: BGNO. Dl III, p. 528-529.

46 Wolffsont in Noorwegen op 57˚ 42’ NB en 22˚ 28’ L, waarbij de lengtemaat 
begint bij El Pica del Teida. Dit klopt niet exact. Bron: ‘t Vergulde licht der 
zeevaart, ofte konst der stuurlieden, door Claas Henriksz Gietermaker, 1727.

47 Misschien Foula, het meest westelijke eiland van de Shetland-eilanden.
48 Bewerkte uitsnede ‘Kaart van Europa’, anoniem, 1675 - 1711. Bron: Rijksmuseum.
49 Mogelijk waren dit alleen de affuiten aangezien hij 4 affuiten (‘rampaerden’) 

verloor en de uitgaves meer lijken te wijzen in die richting.
50 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Brief d.d. 21-6-1597.  

Uit: BGNO. Dl III, p. 530-531.
51 De kosten bestonden uit de berekening van Maerten (1.760 gulden) plus de 

kosten van de kooplieden (935 gulden, m.n. ruim 5 last rogge die was verloren). 
De totale waarde was de rogge (11.650 gulden) plus de waarde van het schip 
(4.500 gulden). Het aandeel van de kooplieden was hiermee 
[11.650/11.650+4.500] * [1.760+935] = 1.945 gulden. Hiervan hadden ze al 935 
gulden voldaan, dus moesten ze nog 1.010 gulden bijdragen.

52 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Brief d.d. 1-9-1597.  
Uit: BGNO. Dl III, p. 530-531.

53 Rotterdams Welvaren 1550-1650, door Mr. R. Bijlsma, 1918, p. 57-58.
54 Zie: Modernegotie en Grote Vaart, 1977, door Hans den Haan.
55 Bron: ONA Rotterdam, TG18, Inv: 8, Aktenr: 98, Bladzijde: 328.
56 Economisch Historisch Jaarboek, dl. II (1916), p. 239-257.
57 Bron: ONA Rotterdam, TG 18, Inv: 25, Aktenr: 67, Notaris: Gerrit Jansz van 

Woerden, d.d. 26-4-1607, p. 161.
58 Bron: ONA Rotterdam, TG 18, Inv: 25, Aktenr: 206, Gerrit Jansz van Woerden, 

d.d. 24-9-1607, p. 431- 432.
59 Bron: ONA Rotterdam, TG 18, Inv: 25, Aktenr 277, Notaris Gerrit Jansz van 

Woerden, d.d. 3-12-1607, p. 595-596.
60 Bron: NA, TG 3.20.01 Fam. van Adrichem, Inv. 74-82. Uit: BGNO. Dl III.
61 Bronnen: ‘The Affair of the “Madre De Deus”, door C.R. Boxer, p. 11 & GA 

Rotterdam, TG 18, Inv 29B, aktenr. 246, d.d. 31-10-1604.
62 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 16, aktenr. 134, d.d. 20-6-1611.
63 Met vermeldingen in jaren 1575 tot 1604. Zie: ‘Gegevens betreffende de 

haringvisscherij op het einde der 16de eeuw’, door Dr. H.E. van Gelder, in 
‘Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap’. Deel 32 (1911).

64 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 16, aktenr. 134, d.d. 20-6-1611.
65 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 16, aktenr. 134, d.d. 20-6-1611.
66 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 9, aktenr. 74, d.d. 25-3-1603.
67 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 63, aktenr. 131, d.d. 11-12-1625.
68 Zie akte van boedelscheiding d.d. 17-5-1628. Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 66, 

aktenr. 70.
69 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 480, aktenr. 37, d.d. 11-4-1643.
70 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 84, aktenr. 203, d.d. 27-10-1622.
71 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 155, aktenr. 423, d.d. 4-3-1654.
72 In een akte van 30-3-1651 wordt als huwelijksdatum 9-4-1606 aangegeven. In 

het trouwregister van Rotterdam komt rond deze datum het huwelijk voor van 
Hubrecht Cornelis met Trientgen (geen Crijntge) Dircks. Bron: GA Rotterdam, 
TG 18, Inv 339, aktenr. 35, d.d. 30-3-1651 & DTB Rotterdam, TG 1-02, Inv. 56, d.d. 
16-4-1606.

73 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 140, aktenr. 205, d.d. 7-1-1627.
74 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 18, aktenr. 415, d.d. 27-9-1627.
75 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 25, aktenr. 67, d.d. 26-4-1607.
76 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 14, aktenr. 68, d.d. 4-10-1609.
77 In testament van Maerten en Reijmpge van 11-5-1602 worden 2 kinderen 

vermeld. In een later testament van 25-11-1614 is er geen verwijzing meer naar 
het 2e kind. Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 19, aktenr. 52, d.d. 25-11-1614.

78 Bron: GA Rotterdam, TG 1-02, Inv 56.
79 Hij is hier 57 jaar oud. Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 325, aktenr. 8, d.d. 

16-1-1637.
80 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 367, aktenr. 225, d.d. 19-1-1650.
81 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 367, aktenr. 225, d.d. 19-1-1650.
82 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 384, aktenr. 10, d.d. 21-1-1653.
83 Bron: DTB Rotterdam, d.d. 2-8-1654 & Genealogische en heraldische 

gedenkwaardigheden in en uit de kerken te Rotterdam, door Mr. P.C. Bloys van 
Treslong Prins. Hij was toen 54 jaar oud.

84 Bron: DTB Rotterdam, TG 1-01, Inv. 1053, d.d. 25-6-1623.
85 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 919, aktenr. 307, d.d. 16-12-1666.
86 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 485, aktenr. 106, d.d. 5-6-1653.
87 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 693, aktenr. 155, d.d. 13-6-1660.
88 Bron: GA Rotterdam, TG 18, Inv 361, aktenr. 250, d.d. 17-9-1661.
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WAPEN REGISTRATIES

ANTONIA J. VAN LEEUWEN
(Stam Truijken Peters te Zeelst,  

Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, in groen een verlaagde smalle golvende zilveren balk, 
over alles heen een kromstaf, boven vergezeld van twee lelies, alles 
van goud.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in groen, gevoerd van goud.
Schelpteken: een groene draak geplaatst voor een aanziende ridder 
op een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van goud.
Devies: PAX ET BONUM

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvraagster samen met 
Johanna E.M.H. van Bronswijk en Tanja van Achterberg ten behoeve 
van de nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van Truijken (Geer-
truijt), dochter van Paulus Peters Truijens. Zij was getrouwd met 
Martinus Jan Paulus de Biese, die pachter was van de Claerenhoeve 
te Zeelst (Veldhoven RA 13 fol. 262v d.d. 31 mei 1670). Zij is aldaar 
overleden voor 1652, hij overleed tussen mei en september 1687. 
Aanvraagster stamt matrilineair af van genoemde.

Geregistreerd op verzoek van Antonia Johanna van Leeuwen, gebo-
ren te Bergeijk op 11 juni 1945, wonende aldaar, dochter van Hendri-
kus Antonius van Leeuwen en Elisabeth Cornelia Vossen.

Registratie NRF-MG 2020.344, Amsterdam, 11 december 2020

Motivering:
De eerste generatie woonde op Claerenhoeve te Zeelst in ’t Heike 
van de herdgang het Cobbeek, genoemd naar de gelijknamige beek. 
De Cobbeek is als een kronkelig stroompje op het schild aangegeven. 
De relatie van de hoeve met het Clarissenklooster is verbeeld met de 
lelies en de abdissenstaf, beide attributen van de Heilige Clara, 
stichtster van de orde van de Clarissen. De groene kleur represen-
teert de uitgestrekte landerijen die de oudste generaties bezaten. 
Het schelpteken met Sint-Joris verwijst naar het stamdorp Zeelst, 
waar deze heilige de patroon is van het in de 17e eeuw opgerichte 
 gilde. Het devies, in vertaling ‘Vrede en alle goeds’, is het motto van 
de Franciscaner orde waartoe ook de Clarissen behoren en dat ook 
de levenshouding van de familie goed weergeeft.

MARIA F.A. BRESSERS
(Stam Adriana N.N. te Zeelst,  

Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, in goud met een takje bloeiende gewone jasmijn met 
twee geveerde bladeren en vijf bloempjes, alles in natuurlijke kleur, 
beneden geflankeerd door twee rode klokbekers.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in rood, gevoerd van goud.
Schelpteken: een rode draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van goud.
Devies: UIT DE LAVENDELKIST.

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvraagster samen met 
Johanna E.M.H. van Bronswijk en Tanja van Achterberg ten behoeve 
van de nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van Adriana N.N., die 
getrouwd was met Servatius Gorisse, die is begraven te Zeelst op 18 
november 1702. Hun huwelijk blijkt uit de RK doopakten van hun kin-
deren te Zeelst op 24 maart 1650 en 8 maart 1653. Uit dochter Mar-
garetha Faessen, getrouwd te Oerle op 14 februari 1672 met Geridt 
Jansen Tops, stammen de generaties tot nu toe. Aanvraagster stamt 
matrilineair af van genoemde.

Geregistreerd op verzoek van Maria Francina Arnolda Bressers, 
geboren te Riethoven op 16 februari 1967, wonende te Riethoven, 
dochter van Johannes Henricus Bressers en Francina Petronella van 
der Heijden.

Registratie NRF-MG 2020.345, Amsterdam, 18 december 2020

Motivering:
Het takje jasmijn verwijst naar de prehistorische afkomst uit 
voor-moeders met mtDNA haplogroep J, ook wel Jasmine genoemd, 
die rond 45.000 jaar geleden in het Nabije Oosten leefden als jagers 
en verzamelaarsters. In de kopertijd (2500-2000 voor Chr.) woonde 
een subgroep van Jasmine in West-Europa. Dit rondtrekkende her-
dersvolk wordt aangeduid met de Klokbekercultuur vanwege de 
klokvorm van hun aardewerk, waarnaar de twee klokbekers in het 
schild verwijzen. Het schelpteken, Sint-Joris en de draak, en ook de 
gekozen kleuren verwijzen naar het Sint-Jorisgilde van Zeelst, de 
woonplaats van de stammoeder Adriana. Het gezegde ‘uit de laven-
delkist’ wordt hier metaforisch verstaan als een verwijzing naar de 
mooie dingen uit het leven van de voormoeders.

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

ELISABETH W. CUYLITS
(Stam Catelijn Janssen te Zeelst,  

Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, in groen een lindeboom met 35 grote bladeren en enke-
le lindebloempjes van goud, in de voet twee golvende versmalde 
dwarsbalken van zilver.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in groen, gevoerd van goud.
Schelpteken: een groene draak geplaatst voor een aanziende ridder 
op een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van goud.
Devies: VELE HANDEN

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvraagster samen met 
Johanna E.M.H. van Bronswijk en Tanja van Achterberg ten behoeve 
van de nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van Catelijn Janssen 
die te Zeelst rond 1651 overleed en gehuwd was met Geraert, zoon 
van Aert Fransen Bijnen en Margriet Gerits Hendrickx. Haar naam als 
weduwe van Gerart Arts is vermeld in een rechterlijke akte betref-
fende een afgeloste rente d.d. 27 januari 1637. (Eindhoven RA 1587 fol. 
127r). Aanvraagster stamt matrilineair af van genoemde.

Geregistreerd op verzoek van Elisabeth Wilhelmina Cuylits, geboren 
te Veldhoven op 9 maart 1938, wonende te Veldhoven, dochter van 
Eugenius Augustus Cuylits en Wilhelmina Cornelia Senders.

Registratie NRF-MG 2020.346, Amsterdam, 18 december 2020

Motivering:
Stammoeder Catelijn Janssen baarde minstens tien kinderen die de 
volwassenheid bereikten en had liefst 35 volwassen kleinkinderen. 
Zij vormde de basis voor een grote stam, waarvoor de 35 bladeren 
van de oude lindeboom symbool staan en de bloempjes voor de jong 
overleden kinderen. De golvende zilveren balken symboliseren een 
beek met meer betekenissen. De beek die liep langs Cleijn Eindhoven 
te Zeelst, waar het huis van de stammoeder stond en het beekdal als 
beste groeiplaats voor de zomerlinde. Het schelpteken met Sint- 
Joris verwijst naar het stamdorp Zeelst waar deze de patroon is van 
het schuttersgilde. Het devies heeft betrekking op het grote aantal 
kinderen en kleinkinderen van de stammoeder.

RONALD P.B. SEEGERS
(Stam Elisabeth Rombouts te Zeelst, 

 Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, omgekeerd kepersgewijs doorsneden van groen en 
goud, boven een spinrok van goud en beneden twee afgewende rode 
bieten met drie groene bladeren.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in groen, gevoerd van goud.
Schelpteken: een groene draak geplaatst voor een aanziende ridder 
op een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van goud.
Devies: FINIS CORONAT OPUS.

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvrager samen met Johan-
na E.M.H. van Bronswijk en Tanja van Achterberg ten behoeve van de 
nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van Elisabeth Rombouts, 
wonende te Zeelst, gehuwd met Nicolaes Peter Timmermans die al 
vroeg overleed vóór oktober 1663. Hij was een zoon van Peter 
Adriaen Daniels die in 1646 koning werd van het Sint-Joris schutters-
gilde te Zeelst. Ook Elisabeth overleed voordat alle kinderen volwas-
sen waren (Vessem RA 31 folio 6f, 4 februari 1677). Aanvrager stamt 
in matrilineaire lijn af van genoemde.

Geregistreerd op verzoek van Ronald Petrus Bernardus Seegers, 
geboren te Hilversum 12 juli 1963, wonende te Almere, zoon van Petrus 
Cornelis Seegers en Gerardina Wilhelmina Henrica van der Hagen.

Registratie NRF-MG 2020.347, Amsterdam, 18 december 2020

Motivering:
Het is bekend dat in de 17e-eeuwse economie van Zeelst de meeste 
huishoudens zowel boerden als weefden en sponnen. Het waren dan 
gewoonlijk de moeders die het spinnen deden, waarnaar de spinrok 
in het schild verwijst, en ook zorgden voor de moestuin, gesymboli-
seerd door de rode bieten en het groen in het schild. Het schelpteken 
verwijst naar het stamdorp Zeelst waar Sint-Joris de patroon is van 
het van oudsher bestaande schuttersgilde. De stammoeder was een 
schoondochter van een van de eerste gildekoningen. Het devies luidt 
in vertaling ‘Het einde bekroont het werk’ duidend op het einde van 
de draad op een volle klos als bekroning van het werken door de spin-
ster. Het geeft ook aan dat deze moeder-dochter familie ondanks 
alle tegenslagen succesvol door de eeuwen heen gekomen is.
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HENRICA M.A. VAN HOUT
(Stam Catharina Geraerts te Zeelst,  

Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, links geschuind, rechts in zilver een uitkomende blauwe 
rendierkop; links in blauw een half zilveren rad met vijf spaken met 
scherpe punten.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in blauw, gevoerd van zilver.
Schelpteken: een blauwe draak geplaatst voor een aanziende ridder 
op een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van zilver.
Devies: IK DOE STILLE VOORT.

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvraagster samen met 
Johanna E.M.H. van Bronswijk en Tanja van Achterberg ten behoeve 
van de nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van Catharina Geraerts. 
Zij was getrouwd met Geraert Aerts en woonde te Zeelst in het 
 Muggenhool. Zij wordt in het RK doopboek uit Zeelst genoemd als 
zijn vrouw bij de doopinschrijving van twee kinderen op 15 oktober 
1650 en op 12 maart 1666. De overige vijf kinderen, waaronder Arnol-
da, zijn uit andere bronnen bekend. Aanvraagster stamt matrilineair 
af van genoemde.

Geregistreerd op verzoek van Henrica Maria Antonius van Hout, 
geboren te Eindhoven op 1 mei 1958, wonende aldaar, dochter van 
Arnoldus Henricus Johannes van Hout en Adriana Dymphna Maria 
van de Goor.

Registratie NRF-MG 2020.348, Amsterdam, 18 december 2020

Motivering:
Uit mtDNA haplogroep-onderzoek is duidelijk geworden dat de pre-
historische voormoeders van deze stamlijn uit Scandinavië kwamen. 
Dit is verbeeld met het rendier, blauw is de kleur van het rendiermos. 
Stammoeder Catharina zal vernoemd zijn naar een familielid, maar 
verwijst ook naar de Heilige Catharina, die in de Middeleeuwen en tot 
nog lang daarna een van de meest populaire heiligen was. Haar ken-
merkende attribuut is het halve of gebroken rad. Het schelpteken is 
Sint-Joris die verwijst naar het stamdorp Zeelst waar zij de patroon 
is van het van oudsher bestaande schuttersgilde. Het devies duidt op 
de voormoeders die op de achtergrond bleven, maar vol hielden om 
hun gezinnen het beste te geven wat in hun vermogen lag.

HENDRICUS F. MULDERS
(Stam Anneke Biese te Zeelst,  

Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: ovaal, gedeeld in goud en zwart met van het een in het ander 
twee aanstotende verlaagde omgekeerde kepers; I uit de keper 
komend een zwarte schoffel met driehoekig blad naar boven gericht; 
II uit de keper komend een gouden hooihark naar boven gericht.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in zwart, gevoerd van goud.
Schelpteken: een zwarte draak geplaatst voor een aanziende ridder 
op een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van goud.
Devies: IUCUNDI ACTI LABORES.

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de aanvrager samen met Johan-
na E.M.H. van Bronswijk en Tanja van Achterberg ten behoeve van de 
nakomelingen in rechte vrouwelijke lijn van Anneke Jan Jansen 
 Biesse, dochter van Lijsken Janssen en Jan Jan Paulus de Biese uit 
Meerveldhoven, die schepen was in de Vrijheid en Heerlijkheid van 
Oerle en Meerveldhoven. Anneke was gehuwd met Peter Jan Ieuwens 
Baselmans uit Zeelst die voor november 1680 is overleden. Aanvra-
ger stamt in matrilineaire lijn af van genoemde.

Geregistreerd op verzoek van Hendricus Frederik Mulders, geboren 
te Eindhoven op 19 november 1971, wonende te Waalre, zoon van 
Ludovicus Gerardus Louis Mulders en Mechelina Maria Gerarda 
 Cornelia van der Heijden.

Registratie NRF-MG 2020.349, Amsterdam, 18 december 2020

Motivering:
Vanaf de oudst bekende generatie waren de voormoeders van acht 
generaties werkzaam in het gemengde bedrijf dat in de Kempen de 
landbouw vormde. De boerinnen waren actief zowel in de verbouw 
van veldvruchten, met activiteiten als wieden en schoffelen (de 
 ijzeren schoffel), als in de veeteelt, waarbij het bewerken van hooi 
essentieel was (de houten hooihark). De beide kepers betreffen de 
prehistorische afkomst van deze stam: W is de aanduiding van de 
haplogroep van het mtDNA. Haar sub-haplogroep was al tijdens de 
laatste grote koude (12.900-11.500 jaar geleden) in Zuid-Europa aan-
wezig. Het schelpteken is Sint-Joris, de patroon van het schutters-
gilde van Zeelst waar de stammoeder haar kinderen opvoedde. Het 
devies luidt in vertaling ‘Na gedane arbeid is het goed rusten’.
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VAN DER SANGEN
(Zeelst, Noord-Brabant)

Beschrijving:
Schild: doorsneden: A in zilver een gaande rode leeuw; B in rood 
naast elkaar geplaatst boven vier zilveren penningen en beneden 
drie zilveren ringen; het schild omboord met blokken van rood en zil-
ver.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed in 
rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een rode draak geplaatst voor een aanziende ridder op 
een omgewend steigerend paard, met een lans de draak doorste-
kend, alles van zilver.
Devies: MEER PIJLEN OP ONZE BOOG

Dit wapen is in 2020 ontworpen door de vader van de aanvraagster 
samen met Johanna E.M.H. Van Bronswijk en Tanja van Achterberg 
ten behoeve van de nakomelingen van Jan Willem Laureijssen, ook 
genaamd Hans Willems van der Sanck, uit Zeelst, die in 1607/1608 
schepen was van Zeelst en getrouwd met Peerke N.N. De naam Van 
der Sangh wordt vooral vanaf 1698 door zijn nakomelingen gebruikt. 
Er zijn door de eeuwen heen diverse schrijfwijzen gebezigd. Nu nog 
steeds ook Van der Sange.

Geregistreerd op verzoek van Wilhelmina Johanna Henrica Maria van 
der Sangen, geboren te ‘s-Hertogenbosch op 28 mei 1982, wonende 
te Kerkdriel, dochter van Henricus Petronella Martina Maria van der 
Sangen en Carolina Henrica Maria Stoffels.

Registratie NRF 2020.350, Amsterdam, 18 december 2020

Motivering:
De Brabantse afkomst van de familie is aangegeven door de 
rood-witte blokzoom. De leeuw staat voor het Nederlandstalige deel 
van over de Belgische grens en is bovendien het sterrenbeeld van de 
overleden initiatiefnemer tot dit wapen. Haplogroep-onderzoek 
maakte duidelijk dat de prehistorische voorloper van deze stam zich 
ruim 4000 jaar geleden ophield in Denemarken tijdens de Pitted- 
Ware-cultuur. Rood en zilver zijn van de vlag van Denemarken geno-
men en de kenmerkende rand van het Pitted-Ware-aardewerk met 
putjes en deukjes is onderin het wapenschild gestileerd weergege-
ven. Het devies slaat op de gevarieerde beroepskeuzen en creatieve 
activiteiten van de meer recente leden van deze familie.

EMILIE M.M. ELSHOF - DE VRIES 
SCHULTINK

(Rotterdam, Zuid-Holland)

Beschrijving:
Schild: ovaal, gedeeld: I in zilver een gebladerde elzenboom van 
natuurlijke kleur met drie paar gouden katjes (1-2), geplant op groene 
grond in een Hollandse tuin van natuurlijke kleur; II in blauw een gol-
vende gouden dwarsbalk vergezeld boven van een zilveren narwal en 
beneden van een zilveren schrijfveer.
Schilddekking: een sint-jakobsschelp met een parel ervoor in natuur-
lijke kleur, met schelpkleed in groen, gevoerd van zilver.
Schelpteken: een groen klaverblad tussen een vlucht van zilver.

Dit alliantiewapen is in 2020 ontworpen door Johan de Vries Schultink 
en getekend door Tanja van Achterberg te Eindhoven. Het is bestemd 
voor ondergenoemde aanvraagster, zij is gehuwd met Bob Johannes 
Bernardus Elshof, geboren te Wijhe op 20 februari 1983. Dit wapen 
kan mede gevoerd worden door hun kinderen. Het wapen  Elshof is 
geregistreerd d.d. 12 juli 2019, onder nummer NRF 2019.299 en het 
wapen De Vries Schultink d.d. 11 december 2020, onder nummer NRF 
2020.340.

Geregistreerd op verzoek van Emilie Marianne Maria Elshof - de 
Vries Schultink, geboren te Rotterdam op 16 maart 1986, wonende te 
Haarlem, dochter van Johan de Vries Schultink en Hélène Josephina 
Antonia Maria de Hoogd.

Registratie NRF 2021.352, Amsterdam, 16 april 2021

Motivering:
Heraldisch rechts:
Er is voor een Hollandse tuin gekozen om een hof te verbeelden. 
Door hierin een els te plaatsen ontstaat er een sprekend wapen ver-
wijzend naar de naam Elshof. Het klaverblad tussen de vlucht is 
bedoeld om het agrarische verleden van de familie te benadrukken.
Heraldisch links:
De familie (De Vries) Schultink komt oorspronkelijk uit Overijssel. 
Het schild is het wapenschild van de provincie Overijssel waarbij de 
kleuren goud en blauw verwisseld zijn. De ganzenveer verwijst naar 
de oudst bekende stamvader Johannes Schultingk Hardenbergius, 
die onderwijzer was op de Latijnse School in Zwolle. Van zijn hand zijn 
een viertal rekesten, gericht aan het stadsbestuur van Zwolle, 
bewaard gebleven. De narwal is een verwijzing naar het beroep van 
de wapenstichter: apotheker. In oude middeleeuwse apotheken was 
dikwijls een narwaltand aanwezig. In de middeleeuwen geloofde men 
dat dit de hoorn van een eenhoorn was en er werden allerlei magi-
sche eigenschappen aan toegekend. Pas laat 16de, begin 17de eeuw 
werd duidelijk dat de eenhoorn niet bestond en dit de tand van een 
narwal was.
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Inleiding 1

De familie Borleffs is een van oorsprong Duitse familie die zich met de komst 
van Johan Julius Wilhelm Borleffs naar Amsterdam rond 1800 in Nederland 
heeft gevestigd. In het Deutches Geschlechterbuch en Nederland’s Patriciaat 
wordt de herkomst van de familie uit Borlefzen, een oude, kleine nederzetting 
in de buurt van Uffeln (gemeente Vlotho, Kreis Herford, Noordrijn-Westfalen, 
Duitsland),  zonder veel details genoemd.2 3 In dit artikel wordt nader inge-
gaan op de geschiedenis van Borlefzen als bakermat van de families Tebbe zu 
Borlefzen en Borlefzen en uiteindelijk de Nederlandse familie Borleffs.

JAN BORLEFFS EN ROLAND LINDE

De herkomst van de geslachtsnaam Borleffs 
en de geschiedenis van Borlefzen
Een reconstructie  

1. Urmeßtischblatt: Vlotho en Borlefzen in 1837.
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Het historische Borlefzen aan 
de Weser behoort tot de deel-
gemeente Uffeln van de stad 
Vlotho. In vroeger tijden was 
Uffeln een zelfstandige agrari-
sche gemeente in het Amt 
Hausberge van het voormalige 
(vorst)bisdom van Minden, dat 
in 1648 bij de Vrede van West-
falen aan het keurvorstendom 
Brandenburg werd toegewe-
zen en vervolgens in 1701 
 overging in het koninkrijk 
 Pruisen. Borlefzen heeft van 
oudsher uit twee van elkaar te 
onderscheiden boerenerven 
bestaan. Tot in de twintigste 
eeuw was er sprake van Bor-
lefzen Nr. 1 en Borlefzen Nr. 2. 
In 1931 bestond de Höfegruppe 
Borlefzen uit twee Höfe, die 
met respectievelijk 50,5 en 52 
hectare ongeveer even groot 
waren.4 Tegenwoordig is Bor-
lefzen een vrijetijdscentrum 
en camping. Het naburige Hol-
trup, waarvan de kerk vanwege doop-, huwelijks- en begraaf-
plechtigheden een belangrijke plaats innam in het leven van 
de families van Borlefzen, was tot 1972 een aparte gemeente 
binnen het Amt Hausberge, maar behoort nu tot de gemeente 
Porta Westfalica. De weg tussen Borlefzen en Holtrup heet 
nog steeds de Borlefzener Kirchweg.

Oorspronkelijk was er in de late middeleeuwen een onder-
scheid tussen de Hof en de Hufe. Met de term Hof, ook wel 
Meierhof, Oberhof of Fronhof genoemd, werd het huis met 
omringende gronden bedoeld (villa, curtis, curia), dat veelal 
het leen van een villicus of meier was.5 Op de Hof stonden de 

kotten voor de arbeiders die het land bewerkten. De term 
Hufe (domus, mansus) werd gebruikt voor de boerderij 
bewoond door (meestal hofhorige) boeren. De omvang van 
een Hufe uitgedrukt in ‘morgen’ was variabel en veelal regio-
naal bepaald.6 In het algemeen ging men ervan uit dat een 
(Normal)hufe een zodanige grootte had dat het land een boe-
renfamilie voldoende opbrengst opleverde om in hun levens-
onderhoud te kunnen te voorzien. Dat betekende dat een 
Hufe ongeveer dertig morgen groot was. Ondanks het feitelij-
ke verschil tussen Hof en Hufe worden deze begrippen vaak 
door elkaar gebruikt en zijn ze in de praktijk synoniem voor 
een agrarisch bezit.7

2. Vroegste vermelding van Borlefzen (Brunlevessen de duobus mansis VII solidos) uit 1258 in het 
Güter-und Einkünfteverzeichnis van het domkapittel van Minden (LAV NRW W, W 005/ Msc. VII Nr. 2602, 
S. 139).

Bij de beschrijving van de geschiedenis van Borlefzen zijn 
er vele argumenten om aan te nemen dat het reeds in de 
dertiende eeuw om verschillende agrarische bezittingen 
(Hof en Hufen) ging. Op basis van de kerkelijke leenregis-
ters uit de periode na 12608 is er sprake geweest van 
twee of zelfs drie boerenerven Borlefzen: zowel het 
Mindener domkapittel en de bisschop van Minden als het 
klooster Möllenbeck hadden in Borlefzen onroerende 
goederen. Ruim drie eeuwen later wordt in diverse akten 
steeds nadrukkelijk melding gemaakt van twee aparte 

Höfe die tezamen Borlefzen vormden. In de tussenliggen-
de periode is de eigendomsstructuur gecompliceerd 
omdat niet altijd duidelijk is welke Hof of Hufe in de ver-
schillende oorkondes en akten precies bedoeld wordt. In 
dit artikel worden zoveel mogelijk ‘harde feiten’ uit die 
documenten gepresenteerd en worden vervolgens op 
basis daarvan de laatmiddeleeuwse geschiedenis van 
Borlefzen, de eigendomsstructuur en de leenheerlijke 
verhoudingen in Borlefzen gereconstrueerd.
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De eerste vermeldingen van Borlefzen vinden we in oude 
akten in de periode tussen 1250 en 1350. Door de eeuwen 
heen kende de naam vele variaties, zoals Borleves(s)en, 
 Burleveschen, Brunlevessen, Borlaghesse en Borlefzen.9 De 
plaatsnaam is afgeleid van het oude Saksische Brun-leves- 
husun, ‘in de huizen van Brunlev’, en is daarmee een typisch 
voorbeeld van een noordwest-Duitse plaatsnaam in de Karo-
lingische-Ottoonse tijd toen de eerste nederzettingen ont-
stonden. Voor de leesbaarheid van het artikel wordt bij voor-
keur de huidige naam van het domein, Borlefzen, gebruikt, 
tenzij een naamsvariatie nodig is voor de historische context.

Het belangrijkste bewijs voor een onderscheid in twee of 
zelfs drie aparte boerenerven volgt uit het feit dat zowel het 
Mindener domkapittel en het bisdom Minden, als het klooster 
Möllenbeck bezit hadden in Borlefzen: (1) het Mindener dom-
kapittel bezat in Borlefzen twee Hufen die tot de Obödienz 
Eisbergen behoorden (1258-1277) en waarvoor het kapittel 
jaarlijks zeven schilling aan inkomsten ontving (afb. 2: Brunle-
vessen de duobus mansis VII solidos),10 11 (2) de bisschop van 
Minden bezat in Borlefzen een Hufe (domum unum in Borle-
vessen), die in leen was gegeven aan Johann Düvel (1304-
1342), telg van een riddermatig geslacht uit de buurt van 
Osnabrück,12 en (3) het klooster Möllenbeck had in Borlefzen 
een Meierhof met twee Hufen (curiam cum duobus mansis in 
Burleveschen) die tot het Amt Heidelbeck behoorden, een 
leengoed van de familie von Heidelbeck (omstreeks 1350).13 
Een andere vermelding waaruit het bezit van het klooster van 
Möllenbeck in Borlefzen blijkt, zien we in het Güterverzeich-
nis (register van landgoederen) van Möllenbeck uit 1465: tot 
de Gudere[n] des Heylbecker Amptes behoorde op dat 
moment o.a. item 1 Hof myt II Hoven te Burlevessen, waarbij 
op dat moment de familie Westphal het tiendrecht bezat.14 15

De Meierhof en vijf Hufen vormden rond 1350 tezamen Bor-
lefzen. De Mindener bezittingen lagen aan de rechterkant van 
de Wezer in het vorstendom Minden, het klooster Möllenbeck 
lag aan de linkerkant van de Wezer in het graafschap Schaum-
burg. Johann Düvel bezat in 1342 in Borlefzen een Meierhof en 
twee Hufen met vijf kotten, goederen die van verschillende 
kerkelijke instellingen afkomstig moeten zijn geweest: één van 
de twee Hufen was aantoonbaar een leengoed van de bis-
schop van Minden, de Meierhof en de tweede Hufe behoor-
den tot het bezit van het Möllenbecker klooster.16

Ook de plaatsnaam Brullsen (Landkreis Hameln-Pyrmont) 
vindt haar oorsprong in Borlevessen. Tot de leengoederen van 
de Mindener bisschoppen behoorde onder meer de villa Bor-
levessen waarmee in de veertiende eeuw de graven van Spie-
gelberg waren beleend.17 Dit Borlevessen kan niet hetzelfde 
zijn als het Borlefzen bij Vlotho, aangezien de toenmalige 
goederen van de bisschop van Minden bij Vlotho waren 
beleend aan Johann Düvel. Het moet derhalve hierbij gaan om 

de plaats Brullsen, dat heden ten dage een deelgemeente van 
Bad Münder am Deister in het Landkreis Hameln-Pyrmont is. 
Borlefzen en Brullsen zijn dus in feite naam duplicaten, het-
geen in die tijd en in deze regio niet ongebruikelijk was. Ande-
re voorbeelden daarvan zijn Silixen, tegenwoordig onderdeel 
van Extertal (Landkreis Lippe) en Selxen, tegenwoordig 
onderdeel van Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont).18

De feodale verhoudingen in de late middeleeuwen
De inrichting van de agrarische functie (juridisch, econo-
misch, sociaal) werd in de late middeleeuwen steeds com-
plexer vanwege het verdwijnen van de oude zogenaamde Vil-
likation structuur, de opkomst van het stelsel van leenheer en 
leenman en de introductie van het pandrecht.19 20 De grotere 
 landheren - Grundherren, zoals edellieden, graven, prinsen, 
bisschoppen, kloosters, etc. - gaven hun eigendomsrecht 
vaak aan adellijke leenmannen of vazallen die afgezien van 
veelal geringe leenkosten, slechts trouw aan de leenheer ver-
schuldigd waren.21 Daarmee kon de leenman vrij over het 
leengoed beschikken en de heffingen aan de meier en de 
eigenhorigen, waar onder het zogenaamde tiendrecht, zelf 
innen.22 In principe kon de leenman zijn leengoed weer in leen 
aan een derde overdragen (Afterlehen) of het leengoed dan 
wel de daaruit voorkomende inkomsten verpanden, waarvoor 
wel instemming van de landheer nodig was - die overigens 
niet altijd gevraagd werd.
Net zoals de grond was ook het tiendrecht veelal erfelijk en 
als aparte economische entiteit verhandelbaar. Voor dergelij-
ke transacties was wel instemming van de landheer nodig, 
maar in de praktijk werd die niet altijd gevraagd. Wat betreft 
de Mindener kerkelijke bezittingen was er zodoende sprake 
van een situatie waarbij de leenman in de praktijk de rol van 
grondeigenaar vervulde en tevens het tiendrecht had over 
het gebruik van de grond door de meier. De meier die vaak 
een erfelijk gebruiksrecht van het agrarische bezit (de Hof 
dan wel de Hufe) had, was dan de leenman als ‘eigenaar’ van 
de grond verschillende heffingen verschuldigd, zoals het jaar-
lijkse pachtkoren, korenrente of korenschuld (de terminolo-
gie varieert), naast sommige andere heffingen en hand- en 
spandiensten.

De tiend van Borlefzen
In het leenregister van de bisschop van Minden, Gottfried von 
Waldeck (1304-1324), komt drie keer de naam Richard von 
Borlefzen (Borlevessen of Borlagessen), een adelijke leen-
man van de bisschop, voor als eigenaar van de tiend in het 
gelijknamige Borlefzen.23 24 25 Dit verwijst duidelijk naar Bor-
lefzen aan de Weser. De naar Borlefzen vernoemde leenman 
Richard von Borlefzen is tot nu toe het enige gedocumen-
teerde lid van deze adellijke familie.
In een oorkonde van 26 juli 1339 blijkt dat Richard von Borlef-
zen en zijn broer Burchard hun tiendrecht verkopen (afb. 3). In 
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deze oorkonde bevestigt de bisschop van Minden, Ludwig von 
Braunschweig-Lüneburg (1324-1346), de opvolger van bis-
schop Gottfried von Waldeck, de bouw van een altaar in de 
kathedraal van Minden, gefinancierd met behulp van de tiend 
van Borlefzen. De uitrusting van het altaar, gewijd aan de hei-
lige maagd Maria en apostel Mattheus, gebeurt - zo verklaart 
de bisschop - met de tiend van Borlefzen (Burlevissen) die 
door vicaris Wedekind Sloen (Schlon, later Chalon) en zijn 
broer Albert uit Minden verworven is van de gebroeders 
Richard en Burchard von Borlefzen. In de oorkonde staat dat 
Richard en Burchard von Borlefzen de verkoop van de tiend 
mede namens hun rechtstreekse erfgenamen doen, hetgeen 
suggereert dat de tiend een te vererven bezit was. De 
gebroe ders Sloen droegen samen met de tiend ook alle bijbe-
horende rechten, voordelen en inkomsten over als eeuwig 
durende schenking aan het domkapittel.26 Omdat Richard en 
Burchard von Borlefzen hier nadrukkelijk als de oorspronkelij-
ke eigenaren van het tiendrecht van Borlefzen worden 
genoemd, is het duidelijk dat het hier gaat om het eerder in 
het leengoedregister van de Mindener bisschop Gottfried 
von Waldeck genoemde bezit.

In de overzichten van inkomsten van de domkerk van Minden 
uit 1691, 1744 en 1775 zien we terug dat het domkapittel van 
elk van de twee Höfe in Borlefzen in het Amt Hausberge als 
onderdeel van de schenking van 1339 jaarlijks twaalf Scheffel 
rogge, gerst en haver ontving, samen dus 72 Scheffel.27 28 Die 

Höfe werden in 1691 Ober Borlevesen en Nieder Borlevesen 
genoemd en in 1744 als de Höfe van Obermeyer Tebbe en 
 Niedermeyer. Hiermee worden zonder twijfel de twee Höfe 
Borlefzen bedoeld.

Ook in het visitatieregister van de Vogtei Landwehr van het 
Amt Hausberge in het vorstendom Minden wordt in 1682 de 
verplichting van de Borlefzener Höfe tot afdracht van de 
tiend, die bij de stichting van het altaar behoorde, vermeld.29 
Moritz Tebbe senior (1630-1698), Vollmeier van het van zijn 
vader Gericke Tebbe (1584-1648) geërfde bezit, dat wil zeg-
gen Borlefzen (Nr.) 1,30 leverde daarvoor aan het domkapittel 
twaalf Scheffel rogge, twaalf Scheffel gerst en twaalf Schef-
fel haver, net als zijn buurman en neef Moritz Tebbe junior 
(1635-1728) de Vollmeier van het van zijn vader Bartold Tebbe 
(1608-1668) geërfde bezit, dat wil zeggen Borlezen (Nr.) 2.31 32 
In de kantlijn van het document heeft de schrijver van destijds 
toegevoegd: Dieses ist Zehentkorn und müßen alle Jahr mit 2 
Tlr. beweinkauffen.33  Naast de korentiend werd er kennelijk 
ook nog een geldelijke bijdrage gevraagd.

In de Napoleontische tijd werden de kloosters en domkapit-
tels in de Duitse vorstendommen opgeheven en werden deze 
bezittingen onder seculier beheer gebracht. Zo werden in 
1810 de eigendommen van het domkapittel van Minden onder-
deel van het koninkrijk Westfalen, een satellietstaat die 
slechts korte tijd heeft bestaan en onder het regentschap van 
de in Kassel woonachtige koning Jérôme Bonaparte stond. 
 Tijdens het Congres van Wenen in 1815 viel Westfalen toe aan 
het koninkrijk Pruisen. Met het verdwijnen van de oude feoda-
le verhoudingen werd volgens het Hypotheken- und Grund-
buch van Uffeln op 27 november 1812 ook in Borlefzen de 
 verplichting tot afdracht aan het Mindener domkapittel afge-
kocht en werd deze vervangen door een jaarlijkse afdracht 
van twaalf Scheffel haver aan de Pruisische schatkist en 
twaalf Scheffel rogge en gerst aan de Mindener parochie. Aan 
deze belastingen in natura kwam in respectievelijk 1840 en 
1859 een einde.34

Het eigendom en de leenheerlijke verhoudingen in 
het vroegmoderne Borlefzen
Johann Düvel bezat in 1342 in Borlefzen een Meierhof en twee 
Hufen met vijf kotten, goederen die van de Mindener èn 
 Möllenbecker kerkelijke instellingen afkomstig moeten zijn 
geweest: één van de twee Hufen was aantoonbaar een leen-
goed van de bisschop van Minden, de Meierhof en de tweede 
Hufe behoorden tot de goederen van het Möllenbecker kloos-
ter. Vermoedelijk bezat Johan Düvel die tweede Hufe als een 
zogenaamd Afterlehen of als onderpand van de familie von 
Heidelbeck.35

In 1342 verkocht hij zijn bezit, dat wil zeggen de grond, aan de 
ridders von Kalldorf.36 De laatste nazaten van deze familie 
hebben hun gezamenlijke bezit in de periode tussen 1425 en 
1433 overgedragen aan de heren Wendt in Varenholz.37 In de 
daarop volgende periode zijn de eerdere machtsverhoudingen 

3. Oorkonde van 26 juli 1339 over de verkoop van de tiend van Borlefzen 
(LAV NRW W D301u/ Fürstentum und Domkapitel Minden – Urkunden, 
Nr. 155).
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van enerzijds de bisschop van Minden en het klooster van Möl-
lenbeck als eigenaren van de goederen en anderzijds de fami-
lie Wendt aan wie zij die in leen hadden gegeven, kennelijk 
geleidelijk verdwenen, hetgeen onder meer blijkt uit een docu-
ment van 6 juni 1540 waarin Simon Wendt, de laatste mannelij-
ke nakomeling van de Varenholzer tak van de familie, spreekt 
van een freie Erbhof in Borlevessen. Simon Wendt overleed in 
1549. Na het overlijden van zijn moeder Margarethe von Sal-
dern, weduwe van Reineke Wendt, in 1563 gingen het kasteel 
en Amt Varenholz over naar graaf Simon VI zur Lippe.38 39

Documenten uit die tijd bevestigen dat ook toen de freie Erb-
hof in Borlefzen nog steeds uit twee aparte Höfe bestond: 
één daarvan werd door Hans Johanning bewoond die daar-
voor het Meierrecht had.40 Als meier van de andere Hof vin-
den we in de Gogerichtsregistern van het Amt Varenholz de 
naam van Hencke Tebbe zu Borlefzen. In 1565 wordt door 
Moritz Tebbe, de zoon van Hencke Tebbe zu Borlefzen, negen 
Thaler aan Weinkauf betaald.41 Zijn vader Hencke Tebbe zu 
Borlefzen moet dus rond dezelfde tijd als Hans Johanning de 
andere Hof in Borlefzen bewoond hebben.

In het inkomsten- en uitgavenregister van het vorstelijke 
 bisschoppelijke Amt Hausberge in Minden over de periode 
van 6 januari (Trinitatis) 1568 tot 6 januari 1569 komen de 
twee Höfe in Borlefzen als bezit van de graven zur Lippe weer 
terug. Op één van de twee Höfe is Moritz Tebbe vanaf 
1568/69 meier. In een ongedateerde brief van graaf Simon VI 
zur Lippe uit de periode tussen 1579 en 1607 bevestigde hij 
dat na het overlijden van Moritz Tebbe zu Borlefzen zijn 
weduwe Katharine, moeder van hun drie kinderen Gerd, 

Moritz en Gesche, een tweede huwelijk met Moritz Böke was 
aangegaan. Moritz Böke kreeg hierbij de toezegging om gedu-
rende vijfentwintig jaren meier te kunnen zijn, ook als zijn 
vrouw eerder zou komen te overlijden.42 43

Vervolgens lezen we in het al eerdere genoemde Lippische 
Salbuch van het Amt Varenholz van 1614/15 over de Dor[f]
schaft Borlevessenn van het Mindener klooster. Deze dorps-
gemeenschap bestond in die tijd uit de twee Vollspännerhöfe 
van Gercke Borlefzen en Johann Borlefzen, die tot das Haus 
Vornholtz behoorden.44 De twee Höfe waren van dezelfde 
omvang en bestonden - volgens hun eigen verklaring - elk uit 
vijftig morgen land, vier morgen hooiland en vijf morgen koei-
enweide, dus samen 118 morgen. De in de brief van graaf 
Simon VI zur Lippe genoemde oudste zoon Gert Tebbe is 
ongetwijfeld dezelfde als de in 1614/15 in het Lippische Sal-
buch genoemde Hof eigenaar Gercke Borlefzen (Gercke en 
Gerd zijn beide afkortingen van Gerhard). De hier genoemde 
Johann Borlefzen is vermoedelijk een zoon van Hans Johan-
ning. Waarschijnlijk werden de namen Johanning en Borlefzen 
door elkaar heen gebruikt. Deze aanname is gebaseerd op het 
feit dat Margarete Johanning zu Borlefzen, geboren 
omstreeks 1610 en overleden te Borlefzen 29 april 1687,45 van 
1635 tot 1687 bewoner van één van de twee Höfe Borlefzen 
was. Zij trouwde rond 1635 met Bartold Tebbe zu Borlefzen, 
de oudste zoon van Gerke Tebbe zu Borlefzen, bewoner van 
de andere Hof Borlefzen, en Catharina Boike.46

Gercke en Johann Borlefzen betaalden beiden jaarlijks aan 
het Amt Varenholz drie Molt gerst en drie Molt haver als 
korenrente, alsmede één Thaler zes Pfennig zogenaamde 

4. Overzicht van bewoning  
van Uffeln en omgeving in 1652  
(uit: K. Heinbokel, W. Meier,  
G Schröder. Über 1000 Jahre 
Kirchspiel Holtrup- Uffeln, 1991).
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Michaelisschatz (te betalen op 29 september, de feestdag 
ter ere van de aartsengel Michael), een zogenaamd Mahlsch-
wein, een speciaal daarvoor vetgemest varken, en zes kippen. 
Voorts moesten ze in de zomer twee dagen en in de winter 
één dag per week met hun span van vier paarden hun diensten 
aanbieden aan de graaf zur Lippe. Tenslotte waren zij de graaf 
de Weinkauf en Erbteil verschuldigd.47 Als inwoners van het 
inmiddels protestante vorstendom Minden leverden zij jaar-
lijks aan het Haus Bergk (kasteel Hausbergen) vier zoge-
naamde freie diensten en Burgfestdiensten (om het bezit in 
stand te houden), betaalden zij Schatzung (grondbelasting) 
en werden zij geacht in noodsituaties (bij voorbeeld bij brand) 
hulp te verlenen.

De eerste kadastrale registratie van de twee Höfe in het 
inmiddels Brandenburgse keurvorstendom Minden dateert 
van rond 1680. In het visitatieregister van de Vogtei Land-
wehr van het Amt Hausberge uit 1682 worden de twee Höfe 
Tebbe als de laatste van in totaal 48 Höfe van de boerenge-
meenschap Uffeln genoemd.48 Gericke itzo Moritz Tebbe 
Senior, d.w.z. Moritz Tebbe senior, bewoner van het van Geric-
ke Tebbe geërfde bezit Borlefzen 1, was een Vollmeier van de 
graaf zur Lippe en had meer dan honderd morgen land even-
als acht paarden, acht koeien, vijf (1 tot 2 jaar oude) runderen, 
vijf kalveren, tien varkens en tien biggen. Verplichtingen 
waren er aan het Mindener Amt Hausberge en het Lippische 
Amt Varenholz, evenals aan de predikant en koster van de 
gemeente Uffeln. Ook wordt hier opnieuw de aan het Minde-
ner domkapittel af te dragen korentiend genoemd. Door 
afkoop van de tiend in 1812 kwam een einde aan de binding 
met het huis zur Lippe.

In de generaties na Hencke Tebbe zu Borlefzen is er steeds 
sprake geweest van een Anerbe of Anerbin van Borlefzen, die 
bij de vererving van het landgoed alle rechten en plichten 
kreeg. In de regel was de oudste zoon de Anerbe of de oudste 
dochter in het geval er geen zonen waren. De andere kinderen 
kregen een Brautschatz - dit gold ook bij het huwelijk van een 
zoon - die uit geld, vee, graan, huisraad of trouwkoets kon 
bestaan.49

De familie Tebbe zu Borlefzen, met zoals boven beschreven 
Hencke Tebbe zu Borlefzen als de vanaf circa 1540 aantoon-
bare bewoner van één van de twee Höfe in Borlefzen, bezat 
in de wijde omgeving gezag en genoot het vertrouwen van 
velen. Dit blijkt bij voorbeeld uit het feit dat familieleden 
zeer vaak als doopgetuige in doopakten in de regio Holtrup 
worden genoemd. De saamhorigheid van de familie kwam 
mede tot uiting in de gezamenlijke kerkgang. De weg die de 
familie Tebbe zu Borlefzen over de Buhn naar de kerk in Hol-
trup te voet of met paard en wagen aflegde, werd in die tijd 
in de volksmond ‘Borlefzener Kirchweg’ genoemd. Tegen-
woordig heet deze weg officieel zo. Het is de langste weg in 
Holtrup.

In de latere geschiedenis van Borlefzen is de overdracht van 
het Anerbenrecht van vader op dochter twee keer voorgeko-
men. Door het huwelijk van de weduwe van Moritz Tebbe zu 
Borlefzen, Anna Catharina Baumeyer, met Johan Bartold 
Mohme in 1719 kwam Borlefzen in het bezit van de familie 
Mohme (zu Borlefzen). In 1883 ging opnieuw door huwelijk 
het bezit van Borlefzen over op een andere familie. In dat 
jaar huwde Marie Luise Christine Mohme zu Borlefzen met 
Friedrich Wilhelm Schulte. De familie Schulte zu Borlefzen is 
tot op de dag van vandaag nog steeds eigenaar van het land-
goed.
Omdat de Anerbe als enige door vererving eigenaar van Bor-
lefzen werd, kregen de andere erfgenamen een relatief klein 
deel van de erfenis dat onvoldoende was om van te leven. De 
meesten verlieten daarom Borlefzen en vestigden zich elders, 
o.a. in Hahlen, dat rechts van de Wezer ligt, en in Erder en 
Varenholz, links van de Wezer. De Anerbe noemde zich steeds 
Tebbe zu Borlefzen, de andere familieleden heetten Tebbe of 
Borlefzen. De in Hamburg neergestreken Carl Ludwig Wil-
helm (1739-1811), achter achterkleinzoon van Bartold Tebbe zu 
Borlefzen, is als Borlefs ingeschreven. De familienaam van 
zijn kinderen en hun nakomelingen wordt als Borleffs in de 
kerkboeken en andere akten geschreven. Een zoon van Carl 
Ludwig Wilhelm, Johan Julius Wilhelm, is omstreeks 1800 naar 
Amsterdam getrokken. Hij is de stamvader van de Nederland-
se tak van de familie. Het geslacht is in Duitsland uitgestor-
ven. Overigens was de verschrijving van Borlefs in plaats van 
Borlefzen al eerder voorgekomen. Bij de doop van Anna Elisa-
beth Borlefzen te Varenholz op 21 aug. 1707 wordt haar tante 
Anna Margaretha Borlefs als één van de doopgetuigen ver-
meld.50

Tot slot
Tot op heden is Hencke Tebbe zu Borlefzen de oudste voorva-
der van het geslacht Borleffs. De meest voor de hand liggen-
de verklaring voor het ontstaan van de geslachtsnaam Tebbe 
zu Borlefzen is de relatie die Hencke Tebbe en zijn nakomelin-
gen hadden met één van de Höfe Borlefzen. Een eventuele 
link met een nakomeling van één van de gebroeders Richard 
en Burchard von Borlefzen is natuurlijk mogelijk, maar blijft 
speculatief.
Door de verkoop van de tiend van Borlefzen in 1339 verloren 
Richard en Burchard hun binding met Borlefzen. Over hun 
eventuele nakomelingen zijn geen gegevens bekend. Wel 
wordt in 1382 een Hinrich Borlevessen vermeld als Neuburger 
van Stadthagen (Landkreis Schaumburg, Nedersaksen). Ken-
nelijk kwam hij ‘van elders’, wellicht uit het bisdom Minden dat 
aan de andere kant van de Wezer ligt. Evenzo wordt Hinrick 
Borlevessen in 1459 genoemd als raadsheer van die stad. Het 
is suggestief te veronderstellen dat er een familierelatie tus-
sen hem en Richard en Burchard von Borlefzen bestaat, maar 
dat valt helaas niet te bewijzen. Voorts is het aannemelijk dat 
het hier om dezelfde persoon gaat als Hinrikus von Borlefzen 
wiens zegel volgens de familie overlevering een gebaarde 
edelman en een ploegijzer toonde.
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Wapen
In de gevel van een van de huidige gebouwen op Borlefzen is 
een wapensteen met het onderschrift ‘to Borlevessen’ gemet-
seld. De beschrijving van dit familiewapen met de kleuren van 
het wapen zoals opgegeven door de huidige eigenaren en 
bewoners van Borlefzen, de familie Schulte zu Borlefzen, is 
als volgt: doorsneden; A in zilver een uit de snijlijn komende en 
naar rechts gewende bruin gebaarde edelman rood gekleed 
en met een rode zilver gerande hoed; B in goud een blauw 
ploegijzer. Helmteken: het ploegijzer van het schild tussen 
twee buffelhoorns, links doorsneden van rood en zilver, 
rechts doorsneden van zilver en rood. Dekkleden: rood 
gevoerd van zilver.51
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5. Gevelsteen met 
familiewapen ‘to Borleves-
sen’ in één van de gebouwen 
van het huidige Borlefzen 
(foto eerste auteur). 

6. Tekening in kleur van het 
wapen van Hinrikus von 
Borlefzen (Borlevessen), 
getekend door C.E.G. ten 
Houte de Lange.
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46 Ibidem, Gogerichte, Signatur L 89 A 1, Bd. 4 (1604), Nr. 313, p. 59.
47 Weinkauf en Erbteil waren speciale belastingen die een meier verschuldigd 

was bij respectievelijk een huwelijk of vererving waarbij de Meierstatt 
overging naar een andere eigenaar.

48 LAV NRW W, Kriegs- und Domänenkammer Minden Nr. 2588, Bl. 259 Rückseite 
- 260 Vorderseite: Bauerschaft Uffeln No. 47.

49 R. Linde, Lippische Salbücher des 16. bis 19. Jahrhunderts. Selbstverlag des 
Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Detmold, 2000.

50 LAV NRW OWL, Kirchenbücher Varenholz, Taufregister 1707, Nr. 399.51 Met de 
huidige - pas recent completer geworden - kennis van de geschiedenis van het 
goed Borlefzen zou het voor de hand liggen dat de familie Borleffs een wapen 
voert dat gebaseerd is op het wapen zoals afgebeeld in de gevelsteen in een 
van de gebouwen van Borlefzen. In verschillende genealogische en heraldische 
publicaties wordt echter een ander wapen gepresenteerd als Borleffs 
familiewapen. Het daarin getoonde wapen dat in de tweede helft van de 
twintigste eeuw door Jan Willem Philip Borleffs (1897-1984) werd gevoerd - en 
vervolgens ook door andere familieleden, is afgeleid van dat van de familie 
Borlaeus (Borläus). Deze familie, afkomstig uit Saksen, was in de zestiende en 
zeventiende eeuw gedurende enkele generaties woonachtig in Mühlhausen 
(Thüringen). Het Borlaeus wapen wordt zonder kleuraanduiding genoemd in 
het Mühlhauser Wappenbuch (Otto Hübner, Mühlhauser Wappenbuch, Band 1, 
1934, Band 1, Tafel 19, p. 4). Verwantschap met de in dit artikel beschreven 
familie (Tebbe zu) Borlefzen is tot nu toe niet aangetoond.

Tips van de Boekenmakers van Probook
Stambomen zijn vaak zeer uitgebreid en daarmee ook vrij 
groot. Aangezien de stambomen erg groot zijn, is het soms 
lastig om deze duidelijk zichtbaar in het boek te zetten. 
Denk er dus goed over na op welke manier je deze in het 
boek voegt. 

Je kunt natuurlijk reguliere pagina’s van het binnenwerk voorzien 
van een stamboom of een gedeelte van de stambomen. Zet je 
een stamboom in het binnenwerk over twee pagina’s, dan dien je 

rekening te houden met de bolling van de pagina en 
het feit dat het echt twee losse pagina’s zijn. Je 

kunt in het binnenwerk geen tekst zeer dicht in 
het hart van het boek zetten, omdat dit niet 

goed leesbaar is.

Een bedrukt schutblad geeft jouw stam-
boom een mooi podium. Het schutblad is 

namelijk het eerste vel dat je ziet wanneer je 
het boek open slaat. Het schutblad is een 

dubbelgevouwen vel, je kunt de stamboom dus 
helemaal van links naar rechts uittrekken. Aangezien 

de stamboom tegen het omslag aan zit, is deze zeer gemakkelijk 
terug te vinden. Dit is veel gemakkelijker dan dat je bijvoorbeeld 
pagina 124 terug moet zoeken.

Een los vel maakt het mogelijk om een groter stamboom bij 
te voegen. Je kunt bijvoorbeeld een A3-vel toevoe-
gen in een A5-boekje door hem meerdere keren te 
vouwen. Aangezien het een los vel is, kan deze 
op elk moment gepakt worden en naast het 
boek gelegd worden. Als je het boek voorziet 
van een plastic insteekdriehoek, dan kan het 
losse vel daar netjes in opgeborgen worden.

Middels uitslaanders kun je bijvoorbeeld 
meerdere stambomen toevoegen of deze midden 
in het verhaal plaatsen. De uitslaanders kunnen op 
elke willekeurige plek in het binnenwerk ingeplakt worden. 
Een uitslaander is een pagina die één of meerdere keren gevou-
wen is en zo uit te slaan is naar een groot formaat pagina. 

Een bedrukt schutblad is een standaard optie die je in ons 
bestelformulier kunt kiezen, voor de andere mogelijkheden kun 
je contact met ons opnemen. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Wil je meer informatie of zoek je een andere oplossing? Wij 
helpen je graag!

Michelle van Deuveren - Probook
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In een vonnis van de krijgsraad Noord-Holland anno 1828 trof ik mijn betovergrootvader Gijsbert 
van den Hoek (1805-1851) als beklaagde aan.1 Een criminele voorvader? Ik ging op onderzoek naar 
de aanleiding tot het krijgsraadproces en nam ook de achtergronden van de andere betrokkenen 
onder de loep. In tijden van lockdown werd het een verrassende zoektocht die ik grotendeels van-
achter mijn laptop kon uitvoeren. Op het eerste gezicht leek er sprake te zijn van een paar kleine 
boefjes, en hun bewakers die beter hadden moeten opletten. Als je hun achtergronden beter leert 
kennen, kom je tot de ontdekking dat het zo eenvoudig niet lag.

JUDITH HARREN

Van gedetineerde 
tot gedecoreerde

1. Nieuwe kaart van Haarlems schoone omstreken, Ferdinand Joseph Nautz 1836 (uitsnede). Beeldbank NHA Inventaris nummer NL-HlmNHA_51001290. 
Het eerste deel van de route, van Haarlem tot Beverwijk. Blauwe lijn (door auteur) geeft de route aan.
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Opdracht van de commandant
In 1826 is mijn voorvader Gijsbert van den Hoek, Haarlemmer 
van geboorte, als nummerwisselaar in dienst gekomen. Als 
vervanger van een man die op het punt van trouwen stond en 
die de pech had bij loting voor de militie een laag nummer 
getrokken te hebben. Gijsbert hád dus niet in dienst hoeven 
gaan. Hij zal er een financiële vergoeding voor gekregen heb-
ben. In 1828 vinden we hem als flankeur ingedeeld bij de 10e 
afdeling infanterie, gelegerd in de Koudenhornkazerne te 
Haarlem.2 Hij is nog onwetend van de ingrijpende gebeurtenis 
die hem boven het hoofd hangt.

Op zondag 13 juli 1828 krijgt korporaal Van der Weij opdracht 
van de plaatselijk commandant om drie gedetineerde militai-
ren te geleiden van Haarlem naar het garnizoen in Alkmaar. 
Een afstand van ruim dertig kilometer die te voet zal worden 
afgelegd. De uiteindelijke bestemming is het garnizoen in 
Hoorn, de legerplaats van de gedetineerden.
Het gaat om drie fuseliers, genaamd De Neef, Props en Leijs. 
Ze behoren tot de 3e divisie van het Algemeen Depot der 
Landmacht no. 33 gelegerd in Hoorn. In de nacht van 16 mei 
zijn ze gedeserteerd van de wacht en weggelopen met hun 
soldatenplunje nog aan. Hun leren patroontasje en bandelier 
(draagriem) gooien ze weg en deze worden later door een sol-
daat op de wal van Hoorn teruggevonden. Via Alkmaar en 
Spaarndam bereiken ze Amsterdam, waar ze naar eigen zeg-
gen hun kapotjas (lange soldatenjas) verkopen aan ‘een Jood’ 
wiens naam ze niet weten. Ter hoogte van Ginneken, nabij 
 Breda, komt er een eind aan hun vlucht. De plaatselijke veld-
wachter ziet het stel kuieren, vermoedt onraad en grijpt ze in 
de kraag. Ze worden terugbezorgd in Haarlem en opgesloten 
in het Provoosthuis (militaire gevangenis). De krijgsraad ver-
oordeelt ze wegens ‘desertie van de wacht in tijd van vrede’. 
Het vonnis luidt:
‘Gecondemneerd om voor het front der parade, met ontne-
ming der cocarde en verbod van dezelve gedurende een jaar 
te mogen dragen, te worden gestraft met 100 rietslagen, en 
voorts met eene detentie gedurende den tijd van 14 dagen’.
De krijgsraad gelast dat het vonnis te Hoorn, voor het oog van 
de aangetreden medesoldaten van de 3e divisie Algemeen 
Depot der Landmacht, zal worden voltrokken3.
Het drietal is dus in hechtenis omdat ze er vandoor zijn 
gegaan, en niet voor de eerste keer, zoals later nog zal blijken. 
Er bestaat wel enige kans op recidive….

Het geleide
Korporaal Van der Weij zoekt vier man uit voor het gewapend 
geleide naar Alkmaar. Het zijn: fuselier Abraham Henrij Dau-
phin, een 37-jarige Amsterdammer en de oudste van het 
gezelschap. Bijna 1,70 meter lang, blauwe ogen en blond haar, 
te herkennen aan ‘een parel op het linkeroog en pokdalig’. Hij 
zou enige verwantschap met de arrestanten gevoeld kunnen 

hebben, want een paar jaar eerder heeft hij zelf voor de krijgs-
raad gestaan onder beschuldiging van desertie en meene-
ming van zijn uniform. Door een vormfout liep het met een 
 sisser af en is hij er met een lichte straf vanaf gekomen. De 
tweede is: fuselier Stephanus Boers, 21 jaar, geboren te Rot-
terdam. Lengte 1,69 meter, hoog voorhoofd, blauwe ogen, 
blond haar, spitse kin. Dan is er nog: fuselier Henricus Wil-
lems, geboren te Haarlem, net 19 jaar geworden en pas sinds 
een paar maanden in dienst. Hij is de kleinste van de vijf mili-
tairen: 1,63 meter, grijze ogen, dikke neus, kleine mond en kin, 
lichtbruin haar. Verder: flankeur Gijsbert van den Hoek (mijn 
voorvader), 22 jaar, met een lengte van 1,71 meter net iets 
 langer dan de anderen, rond gezicht, blauwe ogen, brede neus, 
blond van haar. En tenslotte de korporaal zelf: Hieltje van der 
Weij, afkomstig van Sneek, 24 jaar. Lang 1,65 meter, breed 
voorhoofd, blauwe ogen. Het meest opvallend aan hem is zijn 
rode haar.4

Op weg
Voor ze vertrekken laat de korporaal de drie arrestanten met 
een lang touw aan elkaar binden en hun ellebogen knevelen. 
De arrestanten lopen naast elkaar. Leijs, die het rustigst over-
komt, in het midden. Het gezelschap van zes militairen en drie 
gevangenen verlaat de kazerne en gaat op weg naar Alkmaar. 
Hoewel hartje zomer, treffen ze het niet met het weer. De 
lucht is betrokken, af en toe valt er een buitje, de temperatuur 
is zestien graden. Alleen de wind vanuit het zuidoosten geeft 
ze een duwtje in de rug.5 Alkmaar is ongeveer een dagmars 
ver. Ze lopen via Beverwijk, met het Wijkermeer dat nog niet 
is ingepolderd aan hun rechterzijde. De reis begint probleem-
loos maar hun eindbestemming zullen ze die dag niet berei-
ken. Want halverwege gekomen, gaat het mis.

2. Ingekleurde pentekening met beschrijving van Nootdorp (=Noorddorp), 
eerste helft achttiende eeuw (uitsnede), Collectie Koninklijk Oudheidkun-
dig Genootschap, Atlas Schoemaker.
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Halfweg
Rond half elf houdt het gezelschap halt bij een herberg in 
Noorddorp, een buurtschap gelegen aan de straatweg in het 
noorden van Heemskerk. Het eerste deel van hun reis zit 
erop, tijd voor een rustpauze. Herberg Halfweg ligt halverwe-
ge Haarlem en Alkmaar.6 Aan die ligging heeft hij vermoede-
lijk zijn naam te danken. Een andere, meer officiële naam 
waaronder de herberg bekend stond, was: Roomolen of Rode 
Molen. Zo is hij ook terug te vinden in achttiende en negen-
tiende eeuwse aktes. De vermoeide reiziger kan er rusten en 
de postkoets kan er van paarden wisselen.

Terzijde van de herberg is in de stal de 17-jarige stalknecht 
Joseph aan het werk. De kasteleinse kijkt vanuit de deurope-
ning naar het groepje. Zij heet Marijtje ter Voort en is de 
vrouw van de herbergier, 28 jaar oud, en twee maanden eer-
der bevallen van een dochtertje. Joseph de stalknecht is haar 
jongere broer. Een van de arrestanten roept haar toe of hij 
een half pintje jenever kan krijgen. Korporaal Van der Weij laat 
dat feest uiteraard niet doorgaan maar water of melk mag 
wel. Gevangene Leijs vraagt de korporaal of hij ‘naar ’t 
secreet’ mag. Dat mag, en de korporaal maakt de touwen los 
waarmee Leijs is gebonden. En omdat Leijs in het midden van 
het arrestantengroepje heeft gelopen moet het touw waar-
mee hij aan de andere twee vastzit, worden losgemaakt. De 
korporaal geeft Dauphin opdracht met Leijs mee te gaan om 
hem te bewaken. Zonder dat de korporaal het merkt zet fuse-
lier Willemse zijn geweer tegen een boom om een plasje te 
kunnen plegen. En maakt flankeur Gijsbert van den Hoek het 
zich makkelijk, hij zet zijn geweer tegen de muur van de her-
berg. Gevangene De Neef mag een pijpje stoppen. Het zal een 
genoeglijk tafereeltje zijn geweest, daar buiten voor de her-
berg.

Het gaat mis
Als soldaat Dauphin weer terugkomt met Leijs leidt hij hem 
voor zich uit naar de korporaal die klaarstaat om Leijs weer 
vast te binden aan de andere twee arrestanten. Het gebeurt 
in een flits: gevangene De Neef draait zich om, smijt de pijp 
weg en onder de uitroep: ‘Godverdomme korporaal’ werpt hij 
zich met zijn lange lijf tegen de korporaal aan, waardoor deze 
achterover op de grond valt. In de consternatie ziet gevange-
ne Props zijn kans schoon en hij grijpt het geweer van Gijsbert 
van den Hoek dat tegen de herbergmuur staat. Gijsbert vlucht 
de herberg in, ‘van schrik om het onverwachte der gebeurte-
nis, als ook door de hevige taal’ zoals hij later bij verhoor toe-
geeft. De Neef rukt intussen het geweer van fuselier Willem-
se dat deze net weer heeft opgepakt uit diens handen en 
Willemse maakt zich uit de voeten. Als hij verhoord wordt 
weet Willemse ‘volstrekt niets meer van de zaak vanwege de 
confusie’. Pas na afloop van het gebeuren komt hij tevoor-
schijn uit zijn schuilplaats achter de stal. Gevangene Props 
bedreigt de korporaal met het veroverde geweer, deelt er een 
paar ferme klappen mee uit en brengt hem een schampsteek 
aan zijn hand toe. De fuseliers Dauphin en Boers schieten de 

korporaal te hulp. Joseph de stalknecht haast zich de herberg 
in om ramen en deuren te sluiten.
Terwijl Dauphin en Boers proberen de beide gevangenen weer 
te overmeesteren, rent de korporaal de herberg in om Gijs-
bert terug te halen. Hij zoekt ook Willemse maar kan hem niet 
vinden. Als hij met Gijsbert weer buiten komt, is soldaat 
Boers erin geslaagd het geweer dat Props heeft gepakt weer 
in handen te krijgen. De korporaal geeft het terug aan Gijsbert 
en draagt hem op om met gevangene Leijs, die al die tijd rus-
tig is blijven staan, naar de stal terzijde van de herberg te 
gaan en hem te bewaken. De Neef en Props zijn de weg opge-
rend en proberen de touwen los te maken waarmee ze nog 
deels vastgebonden zijn. Samen met Boers en Dauphin gaat 
korporaal Van der Weij op ze af. Props heeft zijn touwen 
ondertussen losgekregen en de korporaal, met de loop van 
zijn geweer naar voren gericht, gelast hem geen verdere 
tegenstand te bieden. Maar Props piekert daar niet over, hij 
grijpt de bajonet van de korporaal beet en rukt die los van het 
geweer. Hij dreigt hem er een steek mee toe te brengen. De 
Neef moedigt hem aan: ‘steek die rooden maar overhoop, zo 
gij kunt!’. De korporaal weet Props af te weren en wil hem een 
slag met de kolf van zijn geweer geven maar dat mislukt. 
Intussen zijn soldaten Dauphin en Boers op De Neef toegelo-
pen die nog altijd het geweer van fuselier Willemse in handen 
heeft. De Neef geeft Dauphin een harde stoot en steekt hem 
met de bajonet in zijn hand. Boers krijgt een bajonetsteek in 
zijn borst waardoor hij op de grond valt. De Neef en Props 
maken van dit moment gebruik om ervandoor te gaan. De 
Neef smijt het geweer weg en samen vluchten ze over de weg 
heen het bos in, richting Uitgeest. Korporaal Van der Weij en 
zijn mannen hebben het nakijken.

Gelukkig hebben ze Leijs nog, onder de waakzame hoede van 
Gijsbert van den Hoek….. Ze treffen Gijsbert, deze keer welis-
waar mét geweer, maar zonder Leijs in de stal aan. Ook deze 
vogel is gevlogen. Gijsbert zal het met het schaamrood op de 
kaken hebben opgebiecht: toen Leijs de anderen zag ontsnap-
pen, wilde hij er ook vandoor. Gijsbert greep hem nog vast aan 
zijn jas maar Leijs rukte zich los en wég was hij, de vrijheid 
tegemoet. Met hangende pootjes keren Korporaal Van der 
Weij en zijn mannen terug naar Haarlem, waar ze in voorlopige 
hechtenis worden genomen. Van gevangenenbewakers zijn ze 
verdachten geworden.

Gevonnist
Direct al de volgende dag, maandag 14 juli, beginnen de verho-
ren en een paar weken later verschijnen de vijf militairen voor 
de krijgsraad. De aanklacht luidt: ‘onachtzaamheid en verzuim 
bij het transport van gevangenen, ten gevolge waarvan 
dezelve zich met de vlught aan het geleide hebben onttrok-
ken’. Op 12 augustus volgt de uitspraak:
De fuseliers Dauphin en Boers die hun militaire plicht hebben 
gedaan, worden vrijgesproken. Korporaal Van der Weij wordt 
schuldig verklaard aan onachtzaamheid van gevangenen aan 
zijn zorg toevertrouwd en wordt veroordeeld tot een maand 
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detentie bij de Geweldige Provoost (hoofd van het militaire 
huis van bewaring). Ook fuselier Willemse wordt schuldig 
bevonden. De ‘verschonende omstandigheden van zijn jeugdi-
ge jaren en weinige ondervinding van militaire dienst’ worden 
meegewogen en hij wordt veroordeeld tot een maand deten-
tie. Flankeur Gijsbert van den Hoek, de onfortuinlijke antiheld 
die zich zijn geweer liet ontfutselen en een gevangene ont-
snappen, hoort zich veroordeeld tot drie maanden opsluiting. 
Gijsbert moet zijn straf uitzitten in het Haarlemse provoost-
huis. Na drie maanden komt hij vrij en kan hij terugkeren naar 
zijn regiment.

Leijs, Props en De Neef
En hoe verging het de drie ontvluchte gevangenen? Ontsnap-
pen is één, om uit handen van het gezag te blijven is de kunst. 
Binnen vierentwintig uur komt er een eind aan hun vrijheid. 
Adolphus Leijs krijgt al snel spijt van zijn ontsnapping en geeft 
zichzelf vrijwillig aan bij het plaatselijk gerecht van Beverwijk. 
Jan Willem Props en Pieter de Neef vluchten in de richting van 
Uitgeest, op een paar kilometer afstand van herberg Half-
weg. Daar lopen ze tegen de lamp.

Aanvaring met de burgemeester van Uitgeest
Op zondagmiddag ontvangt de burgemeester van Uitgeest 
een missive van zijn Heemskerkse collega, die meldt dat een 
paar gevangen militairen zijn ontsnapt aan hun begeleiders 
tijdens hun transport naar Alkmaar, waarbij ze geweld hebben 
gebruikt. Zij zijn gevlucht in de richting van Uitgeest. Ze dra-
gen politiemutsen, een grijze of witte buis en grijze broek. 
Over de gebeurtenissen die volgen, maakt de burgemeester 
van Uitgeest, Gerrit Muntjewerff, de volgende dag pro-
ces-verbaal op. Hier volgt zijn relaas: Nét stond hij het ontvan-
gen bericht te bespreken met de veldwachter, toen er twee 
mannen langsliepen die met het gegeven signalement over-
eenkwamen. De burgemeester, in zijn functie ook schout en 
hoofd handhaving van de openbare orde, riep ze aan en zei 
dat hij ze wilde spreken. De twee mannen hielden onwillig halt 
en draaiden zich om. De één had een knuppel in de hand, de 
ander een bajonet. Hoewel in het proces-verbaal geen namen 
van de beide mannen worden genoemd, zal de man met de 
bajonet Jan Willem Props zijn geweest. Hij had immers de 
bajonet van het geweer van korporaal Van der Weij gerukt. 
Pieter de Neef zal onderweg een knuppel hebben gevonden. 
De twee mannen lieten zich aan de woorden van Muntjewerff 
niets gelegen liggen, zeiden dat zij ‘geen burgemeester ken-
den en militairen waren’, de man met de knuppel kwam drei-
gend en ‘verschrikkelijk vloekend’ op hem af en sloeg hem 
tegen zijn linkerarm en zijn hoofd, waardoor hij een verwon-
ding aan zijn mond opliep. Een rapportje van een heelkundige 
ondersteunde deze verklaring. De twee ontsnapte gevange-
nen renden weg, achtervolgd door de burgemeester die een 
pistool bij zich had gestoken, en door de veldwachter die met 
zijn sabel was gewapend. Een paar keer wist het ontsnapte 
stel hun belagers terug te drijven. Ze verstopten zich in een 
tuin in de struiken en toen de veldwachter hen ontdekte, ren-

den ze verder, de weg naar Heemskerk inslaand. Bij de twee 
achtervolgers had zich een groepje dorpsbewoners aangeslo-
ten, enkelen gewapend met een snaphaan, en een jongen met 
een ijzeren blaaspijp.7 De burgemeester vroeg de jongen om 
naar het Assumer Tolhek te rennen en de tolwachter daar te 
zeggen dat hij de twee ontsnapte gevangenen niet moest 
doorlaten. De jongen ging op weg, maar keerde al gauw terug. 
Hij had het tweetal gezien dat zich had verstopt in een bosje. 
De achtervolgingsgroep haastte zich naar het bosje op aan-
wijzingen van de jongen. Een van hen zag de gevangenen en 
riep: ‘hier zijn ze’. De man met de bajonet sprong onverhoeds 
op uit het bosje, een van de achtervolgers schoot op hem met 
zijn snaphaan, waarop de man met de bajonet gewond op de 
grond viel. Burgemeester Muntjewerff was opgelucht en 
onder streepte in het proces verbaal: ‘dit was een zeer welda-
dig schot, ter goeder ure aangebragt’. De man met de bajonet 
zou namelijk het plan hebben gehad om iemand te doorste-
ken. En na zijn gevangenneming in Uitgeest zou hij gezegd 
hebben dat het hem speet dat het mislukt was. De man met 
de knuppel sprong nu ook overeind, verdedigde zich wanho-
pig maar werd door een aantal mannen ingesloten, gepakt 
en  gekneveld. Bajonet en knuppel werden afgenomen en de 
gewonde man werd verzorgd.
‘Onder de allerverschrikkelijkste vervloekingen en verwen-
schingen der gevangenen tegen den eerstondergetekende 
[=de burgemeester] met bedreiging van zich te eenigen dage 
te zullen wreken, en onder gedurige betuiging van hun leed-
wezen, dat zij door hun in die affaire niet was afgemaakt’ werd 
het tweetal afgevoerd en overgedragen aan de burgemeester 
van Beverwijk.8

De pogingen tot desertie van het drietal Leijs, Props en De 
Neef lopen steeds op niets uit. Hoe zijn ze in het leger verzeild 
geraakt en is het ze uiteindelijk nog gelukt om daarúit te stap-
pen? We nemen ze met behulp van hun stamboekinschrijvin-
gen één voor één onder de loep.

Adolphus Leijs
Hij is geboren in een dorp nabij Gent in oktober 1807 als zoon 
van Susanna Leijs en een onbekende vader. In 1826 wordt 
Adolphus als milicien, dienstplichtige, ingelijfd bij de 6e afde-
ling infanterie. Ruim een jaar later houdt hij het voor gezien, 
neemt hij de benen, wordt als vermist genoteerd, en vervol-
gens weer opgepakt als deserteur. Op grond van artikel 168 
van de Wet op de Nationale Militie van 1817 wordt hij over-
geplaatst naar het Algemeen Depot der Landmacht no 33, in 
garnizoen te Hoorn.9

Zijn tweede poging tot desertie, vanaf zijn wachtpost in 
Hoorn en wat volgde, kennen we inmiddels. Een dag na zijn 
ontsnapping vanaf herberg Halfweg geeft hij zich aan bij het 
gerecht van Beverwijk. Hij wordt weer in verzekerde bewaring 
gesteld in het Haarlemse Provoosthuis. Zijn laatste ontsnap-
pingspoging loopt met een sisser af. Omdat hij zichzelf vrijwil-
lig heeft aangegeven en geen geweld gebruikte bij zijn ont-
snapping wordt hij niet extra gestraft, maar zal hij worden 
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teruggebracht naar zijn compagnie in Hoorn. Waar hem nog 
altijd de honderd rietslagen van zijn eerdere straf wachten….

Het Algemeen Depot der Landmacht no. 33 is bedoeld voor 
de koloniën. In 1829 marcheert een detachement soldaten, 
waaronder Adolphus, vanuit het Koloniaal Werfdepot in Har-
derwijk naar Middelburg. Daar zullen ze afvaren naar Neder-
lands Oost-Indië.10 Vrijwel alle soldaten voor de Oost worden 
met koopvaardijschepen vervoerd. Vanaf de jaren twintig van 
de negentiende eeuw wordt op initiatief van koning Willem I 
de handel met Indië gestimuleerd. Er gaan veel nieuwe sche-
pen te water. Tussen regering en rederijen worden contractu-
ele afspraken gemaakt voor het transport van militairen. Een 
dokter aan boord is bijvoorbeeld een vereiste en er moeten 
voldoende medicijnen zijn. Onderweg mogen geen havens 
worden aangedaan, behalve om water te verversen of voor 
noodzakelijke reparaties. De soldaten, die de grootste groep 
passagiers uitmaken (er varen ook particulieren mee), slapen 
in hangmatten in hun eigen ruim. De in 1824 opgerichte NHM 
(Nederlandsche Handel-Maatschappij) houdt toezicht op het 
transport van de soldaten.11

Begin april 1829 stapt Adolphus aan boord van het pasge-
bouwde fregat Walcheren, een driemaster van 39 meter leng-
te. Ook voor het schip is het de eerste reis. Op 22 april worden 
de trossen losgegooid van de rede van Veere en op 26 juli 
wordt Batavia bereikt.12

Adolphus is een van de weinigen in Batavia die niet als vrijwil-
liger maar als dienstplichtige in het leger dient. Misschien 
heeft hij het daaraan te danken dat hij niet in gevechtshande-
lingen wordt betrokken maar een veiliger baan als fourier 
heeft.
Hij overleeft de tropen, de gevechtshandelingen en de ziek-
tes, in tegenstelling tot ongeveer de helft van de militairen. En 
op 30 december 1832 is hij aan boord van het schip dat hem 
van Batavia terug naar Nederland zal brengen. Zijn stamboe-
kinschrijving geeft aan dat hij een plaatsvervanger zou heb-
ben: (‘wegens het stellen van eenen plaatsvervanger den 28 
december 1832 naar Nederland terug gezonden met het schip 
Neerlands Koning’), maar misschien is de reden van de repa-
triëring eenvoudig dat zijn diensttijd erop zit.
De reis per koopvaardijschip duurt normaal gesproken onge-
veer vier maanden. Maar Adolphus zal pas aan het eind van 
het jaar Nederland terugzien. Het schip waarmee hij terug-
vaart heet Neerlands Koning, het is gebouwd in 1826.13 Onder-
weg krijgt het te kampen met zwaar weer. De Javasche Cou-
rant van 30 mei 1833 maakt er melding van (zie afb. 2). Een 
schip komend van de Kaap in de haven van Batavia, heeft 
Neerlands Koning gepraaid [= aangeroepen vanaf een ander 
schip]14 op 3 maart 1833. Onderweg van Batavia naar de Kaap 
is het schip door twee opeenvolgende orkanen zo zwaar 
beschadigd dat het met behulp van noodtuigage nog net de 
Kaap heeft weten te bereiken. Met de noodzakelijke repara-
ties zal enige tijd gemoeid zijn. Bovendien is bij de groep mili-
tairen aan boord onderweg een besmettelijke oogziekte uit-

gebroken, die zich uitbreidt naar andere opvarenden.15 Er zijn 
zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren.  

De schade aan het schip wordt gerepareerd. Eind april kan de 
reis naar Nederland worden voortgezet en op 24 juni komt 
Neerlands Koning aan in Hellevoetsluis. Adolphus Leijs is daar 
echter niet bij. Vermoedelijk is ook hij besmet geraakt met de 
oogziekte, en achtergebleven aan de Kaap ter verpleging tot 
hij voldoende hersteld is om per boot naar Nederland te ver-
trekken. Op 25 november zet hij voet op Nederlandse bodem. 
Zijn uniform kan aan de kapstok, hij is militair-af.

Johannes Willem Props
Volgens zijn stamboekinschrijving is hij geboren op 2 februari 
1795 in Hommerich, Duitsland, en heeft hij gewoond te Maas-
tricht. Hij is een zoon van Michael Props, arbeider, geboren 
circa 1759 nabij Antwerpen en van Beatrix Hons, geboren cir-
ca 1749 in Hommerich.16

Omdat Johannes Willem volgens zijn opgave niet in Neder-
land is geboren, is hij geen conscrit (dienstplichtige), hij hoeft 
niet op te komen voor de nationale militie. Maar hij geeft zich 

3. De Javasche Courant d.d. 30 mei 1833, Delpher.  

4. Terwijl Leijs nog in Zuid Afrika verblijft, maakt kapitein Vis zich alweer 
klaar voor de volgende afvaart naar Batavia. Advertentie in Algemeen 
Handelsblad 7 augustus 1833, Delpher.
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op als vrijwilliger en wordt in september 1819 ingelijfd bij de 
12e afdeling Infanterie (bestaande uit manschappen die voor-
namelijk afkomstig waren uit zuidelijke provincies). Binnen 
een maand is hij vermist, wordt opgepakt en als deserteur 
afgevoerd.
Op 9 december 1825 keert hij terug bij de 12e afdeling infante-
rie en blijkt hij te zijn vrijgesproken van de desertie in 1819. De 
terugkeer van het verloren schaap is van korte duur: op 14 
december wordt hij opnieuw als vermist genoteerd en op 11 
januari 1826 als deserteur afgevoerd. Op 15 januari oordeelt 
de krijgsraad van Namen over zijn desertie. Hij wordt veroor-
deeld tot rietslagen, ontneming van de kokarde voor zes 
maanden, en een maand detentie.
Op 26 maart 1828 wordt hij overgeplaatst naar de 3e divisie van 
het Algemeen Depot der Landmacht nr. 33, gelegerd te Hoorn.
Het verhaal vanaf zijn desertie van zijn wachtpost in Hoorn tot 
het droeve ogenblik dat hij samen met De Neef weer wordt 
afgeleverd bij de Geweldige Provoost te Haarlem is boven 
beschreven. De krijgsraad zal zich over deze laatste actie van 
het vluchtgrage duo Props en De Neef moeten uitspreken.

De zwaarste straf
In oktober 1828 is het zover. Props en De Neef staan samen 
op het matje. De beschuldiging aan het adres van Props luidt:
‘Evasie uit de staat van gevangenschap in welke hij zich wet-
tiglijk bevond en wel met het plegen van geweld door insubor-
dinatie, met zich feitelijk te verzetten tegen zijne meerderen 
in de militaire dienst denselven aan te randen en hen deels te 
ontwapenen’.
De Neef wordt van hetzelfde beschuldigd en heeft zich 
bovendien schuldig gemaakt aan ‘het verwonden van twee der 
manschappen van het geleide en aan het toebrengen van 
wonden aan een overheidspersoon  in de uitoefening van des-
zelfs functiën’.
Het vonnis kan niet zwaarder zijn: ‘de straf des doods met den 
kogel’! Bovendien moeten ze de proceskosten betalen, maar 
dat zal de minste zorg van de zojuist ter dood veroordeelden 
zijn.17

Door het oog van de naald
De twee hebben niets meer of minder te verliezen dan hun 
leven. Het enige wat ze nog kunnen doen is in beroep gaan en 
dat gebeurt dan ook. In maart 1829 staan ze voor het Hoog 
Militair Gerechtshof, dat zetelt in Utrecht. De processtukken 
worden doorgenomen, pleidooien aangehoord en het hof 
komt tot het volgende oordeel:
Het vonnis van de krijgsraad voor Noord-Holland van oktober 
1828 wordt teniet gedaan. De misdaad tegen de dienst en de 
insubordinatie is niet genoegzaam bewezen en de twee wor-
den daarvan vrijgesproken. Wel is duidelijk gebleken dat de 
beide mannen geweld hebben gebruikt bij hun ontsnapping en 
dat Pieter de Neef twee fuseliers van het geleide heeft ver-
wond. Ook telt het feit zwaar dat hij de burgemeester van Uit-
geest die hem uit hoofde van zijn functie mocht aanspreken 
en ondervragen, geslagen en verwond heeft. Het gerechtshof 

veroordeelt Johannes Willem Props tot een gevangenisstraf 
van een jaar. Pieter de Neef is voor altijd militair-af, hij zal zes 
jaar worden opgesloten in een tucht-, werk-, of rasphuis en na 
afloop moet hij nog zes maanden het gevang in. Ter ontmoedi-
ging van andere snode plannenmakers zal de vonnisuitspraak 
van De Neef worden aangeplakt in Utrecht, Hoorn (de garni-
zoensplaats van de Neef) en Uitgeest (waar hij de burge-
meester heeft aangevallen).

Jan Willem Props wordt overgebracht naar de militaire straf-
gevangenis te Leiden om zijn jaar detentie uit te zitten.
Is hij na een jaar hieruit ontslagen en is hij teruggekeerd naar 
zijn legereenheid? Zo ja, dan is hij maar kort op vrije voeten 
geweest. Het stamboek vermeldt alleen nog de reden van 
beëindiging van zijn dienst. Op 27 november 1830 wordt het 
overlijden aangegeven van fuselier Johannes Willem Props in 
het Rijkshospitaal, het militair hospitaal aan de Springweg te 
Utrecht. Het overlijdensregister in die periode staat vol over-
lijdens van militairen. Er heerst een koepokken-epidemie. Zo 
komt er een einde aan het leven van de pas 35-jarige Jan Wil-
lem Props.

Veel militairen keren besmet met pokken terug van 
het Belgisch front naar het militaire hospitaal in 
Utrecht. Vanuit Utrecht gaat de verspreiding naar de 
andere grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag met honderden pokkengevallen. Dat is 20 jaar na 
het begin van grootscheepse inentingscampagnes. 
Het immuunproces is ook onder reeds eerder gevacci-
neerden zodanig afgenomen dat ze opnieuw voor het 
pokkenvirus vatbaar blijken te zijn.18

 

5. Toegangspoort 
Rijkshospitaal, 
1859-1860,  
Utrechts Archief 
catalogus nr.  
38260.
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Pieter de Neef
Het Hoog Militair Gerechtshof stuurt Pieter, ook Pierre 
genoemd, voor zes jaar naar het tuchthuis, gevolgd door een 
half jaar cel. En bovendien wordt hij ontslagen uit de militaire 
dienst. Een moeilijke jongen dus, op het eerste oog, niet 
geschikt voor de militaire discipline. Maar klopt dit beeld wel?
We keren nog even terug naar het herbergincident. In een 
paar getuigenverslagen wordt gezegd, dat Pieter de Neef de 
grootste van de drie gedetineerden was die onder geleide 
naar Alkmaar werden gevoerd. De grootste van de drie: hoe 
lang was de Neef? In het stamboek van het Algemeen Depot 
der Landmacht is zijn inschrijving te vinden onder die van 
Props en Leys. Ze zijn alle drie in september 1828 opnieuw 
ingeschreven, dus na het herbergincident en hun ontsnapping. 
Props is 1,654 meter lang, en Leys 1,66 meter. De Neef is ‘bij 
zijne aankomst in het Korps’ lang 1,523 meter.19 Pieter, die bij 
de verhoren de grootste van de drie gedetineerden wordt 
genoemd, is dus volgens een recente stamboekinschrijving 
veruit de kleinste! Hoe is dit te verklaren?

Pieter heeft bij verschillende regimenten gediend en zo is het 
spoor van zijn militaire carrière terug te volgen tot de eerst 
vindbare inschrijving van 1 mei 1815.20 In september 1814 
kwam hij bij het Nederlandse leger. Hij zou geboren zijn in mei 
1801 te Gent en is een zoon van Jan Baptiste De Neef en Maria 
Baete. Helaas lijkt de geboortedatum niet te kloppen. De 
ouders krijgen weliswaar een zoon Pierre Jean, maar deze is 
geboren op 8 juni 1799.21 Op 12 april 1801 wordt weer een zoon 
geboren die ze de naam Michel geven.22 Anderhalf jaar later 
geeft Maria Baete het overlijden van dit kindje aan. Andere 
kinderen met de naam Pierre krijg het echtpaar niet, dus de 
juiste geboortedatum van Pierre zal vermoedelijk niet mei 
1801 maar 8 juni 1799 zijn.

Bij de inschrijving van mei 1815 wordt bij Pieter een lichaams-
lengte genoteerd van 4 el 10 duim 3 streek. Of deze lengte is 
overgenomen van een eerdere inschrijving of ter plekke is 
opgemeten, blijkt niet. In ieder geval is hij nog in de groei. 
Omgerekend naar het metrieke stelsel (Rijnlandse maten) is dit 
ca. 1,52 meter. En die lichaamslengte wordt in september 1828 
nog steeds gebruikt voor zijn nieuwe stamboekinschrijving. 
Conclusie: bij de overgang naar een andere legereenheid is zijn 
lengte niet opnieuw opgemeten, maar werd de meting van een 
eerdere inschrijving overgenomen. En zo is hij volgens zijn sig-
nalement in 1828 een kort manneke van 1,523 meter, hoewel hij 
intussen zichtbaar groter is dan zijn twee medegedetineerden.

Pieters militaire loopbaan begon zelfs nog eerder dan in mei 
1815, volgens de stamboekinschrijving van 181523. Daarin 
staat: ‘heeft begonnen te dienen in Frankrijk bij het 148e regi-
ment als tambour in 1810’. Aangenomen dat de geboorteda-
tum van 8 juni 1799 juist is, was hij pas elf jaar. Hoe kan zo’n 
jonge jongen al in het leger terecht zijn gekomen? In het stam-
boek van het 148e regiment staat Pieter niet genoteerd. Maar 
wel zijn vader, Jan Baptiste.24

In januari 1803 wordt Jan (of Jean) Baptiste, als conscrit 
(dienstplichtige) ingelijfd bij de 13e demi-brigade d’infanterie 
de ligne van het Franse leger. Hij is geboren in Gent, trouwt 
als 23-jarige in augustus 1797 met Marie Baete.25 Binnen een 
paar maanden wordt Jan Baptiste bevorderd tot korporaal en 
vier jaar later schopt hij het tot sergeant. Met het leger maakt 
hij verschillende veldtochten mee in Italië, Istrië, in 1807 vecht 
hij mee in Frioul (Friuli), een regio in Noord-Oost Italie. Op 6 
juli 1809 raakt hij gewond tijdens de slag om Wagram ten 
noorden van Wenen. Bij deze veldslag bestrijden het leger van 
Napoleon en het Oostenrijkse leger elkaar, beide bestaand uit 
150.000 man. Aan weerszijden vallen tienduizenden doden te 
betreuren.26 In mei 1810 heeft Jan Baptiste het einde van zijn 
diensttijd bereikt.
Het soldatenleven blijft blijkbaar trekken want twee jaar 
later, in april 1812, meldt Jan Baptiste zich aan en wordt hij 
ingelijfd bij het 148e regiment d’infanterie de ligne. Na enkele 
maanden wordt hij gepromoveerd tot sergeant-majoor. Met 
de aantekening: ‘Presumé prisonnier a Lowenberg le 28 aout 
1813’ eindigt zijn stamboekinschrijving.27

Löwenberg, nu Lwówek Śląski, een stad in Polen, was in 1813 
een Pruisische provinciestad. Bij de slag om de Katzbach, oos-
telijk van Löwenberg gelegen, trokken onder leiding van gene-
raal Puthod het 147e en 148e regiment zich terug op Löwen-
berg. Het doel was de rivier de Bober over te steken, maar alle 
bruggen waren vernield. Russische troepen sloten de Franse 
divisie in. Er restte niets anders dan zich over te geven. Som-
migen probeerden de Bober zwemmend over te steken maar 
bekochten dat met hun leven.28 Jan Baptiste was een van de 
vele vermisten. Hij werd verondersteld krijgsgevangene te 
zijn gemaakt, maar kon ook omgekomen zijn bij het overste-
ken van de Bober.
Maar Jan Baptiste blijkt alles overleefd te hebben en is veilig 
naar huis teruggekeerd. Want op 12 januari 1856 wordt te 
Gent het overlijden aangegeven van Maria Johanna Carolina 
Baete, kantwerkster te Gent, 81 jaar, echtgenote van Joannes 
Baptista de Neef, ontvanger der stedelijke belastingen. Jan 
Baptiste is poortontvanger 2e klasse aan de IJzerenpoort van 
Gent.29 Hij leeft nog in 1856 en is dus blijkbaar levend terug-
gekeerd van Löwenberg.

Zoon Pieter zou dus pas elf jaar jong zijn, wanneer hij als tam-
boer bij hetzelfde 148e regiment dient als zijn vader. Hij zou 
volgens de inschrijving met het Franse leger mee zijn geweest 
op veldtocht in Duitsland in 1813, en in Frankrijk in 1814. Waar-
na hij in 1814 gepasporteerd is, d.w.z. dat hij het einde van zijn 
dienstverband had bereikt. Maar is dit alles echt waar, of is 
het aan zijn fantasie ontsproten?
Het stamboek van het 148e regiment d’infanterie de ligne 
vangt pas aan in april 1812, Pieter kan dus niet al in 1810 bij dat 
regiment gediend hebben. Na het debacle bij Löwenberg 
werd bij de meeste soldaten, net als bij vader Jan Baptiste, als 
reden van diensttijdbeëindiging genoteerd ‘presumé prison-
nier a Lowenberg le 28 aout 1813’. De enkelingen die niet 
waren vermist, gesneuveld, of krijgsgevangen genomen wer-
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den in september 1813 overgeplaatst naar het 25e regiment. 
Van Pieter is in de stamboeken van beide regimenten geen 
spoor te vinden.

Hoe het ook zij, in september 1814 is Pieter met zekerheid 
tamboer, maar dan in het Nederlandse leger. Vanwege de 
 vermoedelijk onjuiste geboortedatum in zijn stamboekin-
schrijving wordt hij officieel als 13-jarige beschouwd. Zijn sig-
nalement luidt: ‘aangezicht: vooruitsteekend, voorhoofd: 
opgehaald (in latere inschrijvingen: hoog), ogen: rood, neus: 
papegaey (later: gebogen), mond kleyn, kin rond, haar en 
wenkbrauwen ligtbruin’. Zijn lengte is 4 voet 10 duim 3 streek, 
bij de latere inschrijvingen omgezet naar 1,523 meter. Hij 
meldt zich als vrijwilliger en komt bij het depot der generale 
werving. Na enkele interne reorganisaties van regimenten 
gaat hij deel uitmaken van de 3e afdeling infanterie. Vanaf 24 
september 1816 wordt hij fuselier. Helaas vier maanden later 
heeft Pieter het gezien, hij neemt de benen en komt als ‘gede-
serteerd’ in het stamboek te staan.

Er gaan tien jaar voorbij, en dan komt Pieter de gelederen van 
de 3e afdeling weer versterken. Waar zou hij in de afgelopen 
jaren geweest zijn? Voor de hand ligt dat hij na zijn desertie 
naar zijn ouders in Gent is teruggekeerd. In 1827 wordt hij 
gearresteerd wegens zijn vlucht van 10 jaar eerder en ver-
schijnt hij voor de krijgsraad van Henegouwen. De krijgsraad 
oordeelt dat Pieter vrijgesproken wordt van desertie, omdat 
hem de krijgswetten niet waren voorgelezen. Een soort vorm-
fout dus. Pieter doet blijkbaar serieus zijn best en in oktober 
wordt hij zelfs tot korporaal bevorderd. Om drie maanden 
later weer ervandoor te gaan en binnen enkele dagen gearres-
teerd te worden wegens desertie. De geschiedenis herhaalt 
zich: wéér worden hem de krijgswetten niet voorgelezen en hij 
wordt vrijgesproken. Maar de rangtekens van korporaal kan 
hij weer van zijn uniform halen en hij wordt gedegradeerd tot 
fuselier.  

In maart 1828 wordt hij overgeplaatst naar de 3e divisie van 
het Algemeen Depot der Landmacht no 33, in garnizoen te 
Hoorn.
De geschiedenis van zijn laatste ontsnapping kennen we 
inmiddels. Vooral vanwege het gebruikte geweld tegen zijn 
militair geleide en tegen een burgemeester wordt Pieter de 
Neef veroordeeld tot ontslag uit de militaire stand, zes jaar 
tuchthuis en een half jaar cel.

En zo eindigt de militaire loopbaan van Pieter, die misschien 
al op zijn 11e jaar als tamboer in het leger kwam en een aantal 
roemruchte veldslagen meebeleefd kan hebben. Hij had in elk 
geval een militair als vader en zal diens indrukwekkende en 
voor een jongen misschien ook tot de verbeelding sprekende 
verhalen hebben gehoord. Een jongeman die zelf als 15-jarige 
bij het Nederlandse leger kwam, toen het eindelijk vredestijd 
was geworden. En die zijn draai niet meer kon vinden, deser-
teerde, terugkwam en het tot korporaal schopte, weer deser-
teerde, geweld gebruikte bij een ontsnappingspoging. En zo 
tenslotte voor zes jaar in een tuchthuis verdween.

Ironie: bij zijn desertiepoging van het garnizoen te Hoorn was 
hij op weg naar het zuiden, het ligt voor de hand dat zijn thuis-
stad Gent de eindbestemming was. En nu wordt hij, na eerst 
nog een jaar verblijf in het huis van Reclusie en Tuchtiging in 
’s  Hertogenbosch, in juni 1830 als nieuwkomer genoteerd in 
het Middenpuntig Tuchthuis te Vilvoorde. Een stad aan de 
noordelijke rand van Brussel, liggend op een kleine 65 kilome-
ter van Gent. Voor een soldaat als hij die aan dagmarsen 
gewend is een afstand die hij zó had kunnen afleggen. Hij is nu 
zó dichtbij, maar zal nog jarenlang opgesloten zitten binnen 
de muren van tuchthuis en gevangenis.

De verdere diensttijd van Gijsbert van den Hoek
De eerste twee jaar van Gijsberts dienstplicht, in vredestijd, 
zijn niet echt een succes te noemen. Wie kan vermoeden, dat 
hem nog bijna zeven jaar dienen in het leger te wachten staan, 
waarin zijn vaardigheden als soldaat op de proef zullen wor-
den gesteld?
Zijn stamboekinschrijving vermeldt: 1830 in garnizoen te Ber-
gen op Zoom, ter gelegenheid van de Belgische opstand.30

  
De Belgische revolutie31

In 1815 wordt, na de val van Napoleon, door het Wener Con-
gres de kaart van Europa opnieuw getekend. Zo ontstaat het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden met koning Willem I aan 
het hoofd. De bevolking heeft hierbij geen inbreng gehad. De 
zuidelijke provincies kunnen zich op den duur steeds minder 
verenigen met het autoritaire beleid. Zij hebben zeker ook 
gerechtvaardigde wensen waarin de belangen van het zuiden 
beter behartigd zouden zijn, maar zij trekken vergeefs aan de 
bel bij de regering. Eind augustus 1830 barst de bom. Er bre-
ken rellen uit in verschillende zuidelijke steden. De bevolking 
richt zelf burgerwachten op die de rust weten te herstellen. 
Maar de lont is in het kruitvat gestoken. In september stuurt 

6. Marschen en signalen voor de tamboers en pijpers van de Armée 
Zijner K.H. den Souvereinen Vorst der Verenigde Nederlanden, door 
Jacob Rauscher, Den Haag 1815. NMM Soesterberg.
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Willem I legertroepen naar het zuiden, onder leiding van zijn 
beide zonen kroonprins Willem en prins Frederik. De zuidelij-
ke opstandelingen richten ‘vrijcorpsen’ op, daarbij gesteund 
door Frankrijk, en in Brussel komt het tot dagenlange zware 
gevechten. Een groot deel van de zuidelijke provincies wordt 
bevrijd van de noordelijke troepen. Begin oktober roepen de 
opstandelingen de onafhankelijkheid van België uit.

In 1830 is Gijsbert van den Hoek in Bergen op Zoom gelegerd. 
Begin november wordt in de vesting de staat van beleg afge-
kondigd, een soort noodtoestand waarin afgeweken kan wor-
den van de normale wetgeving. Het vestingstelsel, dat na de 
tijd van Napoleon in verval is geraakt, wordt versterkt. De 
legereenheden stromen toe en de stad barst bijna uit zijn voe-
gen. De kazernes zitten vol en bij de burgerij worden ook offi-
cieren en manschappen ondergebracht.32 Vermoedelijk heeft 
Gijsbert de ontploffing van het kruitmagazijn eind maart 1831, 
waarbij tientallen burgers en militairen omkomen, vermist of 
gewond raken, ook van dichtbij gezien en gehoord. En heeft hij 
geholpen bij het blussen van de brand en het zoeken naar ver-
misten onder het puin.
In 1831 wordt Gijsbert alsnog in het strijdgewoel betrokken.

7. De Lievevrouwestraat te Bergen op Zoom, op het oogenblik der 
uitbarsting van het Laboratorium gen.d Stoelemat den 29 Maart 1831. 
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief Noord-Brabant, 
collectienr. 1407

.

De tiendaagse veldtocht33

Willem I probeert met militair geweld het gezag in het zuiden 
terug te veroveren. Deze actie staat bekend als de Tiendaag-
se Veldtocht. Op 2 augustus trekt het leger door het opstan-
dige zuiden en reeds op 12 augustus is de strijd gestreden. De 
legers van de opstandelingen zijn nog niet in staat om vol-
doende tegenstand te bieden. Om de gemoederen niet te 
zeer op de spits te drijven en te voorkomen dat zich buiten-
landse machten, met name Frankrijk, in de strijd gaan men-
gen, wordt een wapenstilstand gesloten. Alleen de citadellen 
van Antwerpen, Luxemburg en Maastricht blijven onder mili-
tair Nederlands gezag.

Alle deelnemers van het regeringsleger ontvangen een ere-
medaille, het Metalen Kruis. Het verhaal gaat dat de kruisen 
zouden zijn gegoten uit het brons van vijf kanonnen die waren 
buitgemaakt.
Ook Gijsbert mag de medaille in ontvangst nemen.
Er moeten duizenden exemplaren van deze medaille zijn uit-
gereikt. Maar de waarde van dit ereteken wordt zeer serieus 
genomen. Liefst had men aan alle deelnemers bij een speciale 
gelegenheid en op dezelfde dag de versiering opgespeld. 
Maar omdat dit niet te organiseren valt, wordt bepaald dat de 
officiële dag van uitreiking 5 april 1832 is. Ook als de uitreiking 
in werkelijkheid later plaatsvindt. De bevelhebbers van de 
kazernes of kantonnementen delen per compagnie de kruisen 
uit. Er wordt een dagorder voorgelezen uit naam van de 
Koning. Na deze plechtigheid wordt een parade gehouden.34 
Een beschrijving van zo’n uitreiking is terug te vinden in de 
dagboeken van militairen die de tiendaagse veldtocht hebben 
meegemaakt (b.v. Simon Proot, Johannes van Oostendorp).   
Voor de vrijwilligers is het lint waaraan de medaille hangt 
groen-oranje, voor dienstplichtigen blauw-oranje.

8. Metalen Kruis 1831, voor- 
en keerzijde. De medaille 
voor vrijwilligers heeft een 
groen lint. Rijksmuseum 
objectnr. RP-P-OB-88.462.

Beleg van de citadel van Antwerpen
Het legeronderdeel van Gijsbert komt in garnizoen te liggen 
in de citadel van Antwerpen die onder Nederlands militair 
gezag is blijven staan na de wapenstilstand. Commandant van 
de citadel is generaal Chassé. Het blijft onrustig in weerwil 
van de afspraak de wapens neer te leggen. De opstandelingen 
voeren aanvallen uit op de citadel, waardoor veel soldaten 
gewond of gedood worden. Chassé laat dit beantwoorden 
met een artilleriebombardement op Antwerpen dat honder-
den burgerslachtoffers eist, grote materiële schade aanricht 
en veel kwaad bloed zet. Na de 10-daagse veldtocht is het 
Franse leger de Belgische opstandelingen te hulp geschoten, 
ook al is Frankrijk officieel niet in oorlog met Nederland. Half 
november 1832 belegeren de Fransen met circa 90.000 man 
de citadel. Het aantal verdedigers bedraagt zo’n 4.500 man.
De citadel, een zwaar versterkte burcht, ligt aan de Schelde, 
omringd door hoge wallen en een diepe gracht. Twee lunetten, 
spits toelopende verschansingen, zijn bedoeld om de eerste 
aanvalsgolven te breken. Er is ruim voldoende munitie en een 
goed gevuld met aarde en takkenbossen versterkt kruitma-
gazijn. De huisvesting is echter gebrekkig want de kazerne is 
berekend op 800 man. Het bomvrije hospitaal blijkt in de loop 
van het beleg evenmin als de andere gebouwen bomvrij te 
zijn. Tientallen dagen lang wordt de citadel onophoudelijk 
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beschoten, de bezetting geen moment rust of veiligheid gun-
nend. De stad zelf wordt zo veel mogelijk ontzien. Als het 
levensmiddelenmagazijn door brand wordt verwoest, raken 
de mannen uitgeput en hongerig. De lunet St. Laurent gaat 
verloren. Als op 23 december ook de laatste twee waterput-
ten verloren zijn gegaan en de wallen het dreigen te begeven 
geeft het garnizoen zich over.35

Chassé en de overlevende verdedigers, waaronder Gijsbert, 
worden krijgsgevangen gemaakt en marcheren af naar Noord- 
Frankrijk. De officieren logeren onderweg in hotels. De man-
schappen moeten de nacht vaak buiten doorbrengen. Het is 
midden in de winter, en ’s nachts bitterkoud. In acht dag-
marsen bereiken ze St. Omer. De 10e afdeling infanterie van 
Gijsbert wordt daar ondergebracht. De manschappen van de 
andere legereenheden lopen door naar Bethune en Hesdin.
Eenmaal aangekomen in het oord waar ze als krijgsgevangene 
een half jaar zullen verblijven, hebben ze betrekkelijke bewe-
gingsvrijheid. Tussen 12 en 4 uur in de middag mogen ze bij-
voorbeeld vrij door de stad wandelen. De lokale herbergen 
varen er wel bij.36

Hoe Gijsbert het leven als soldaat 
in oorlogstijd heeft ervaren, daar 
kun je alleen naar gissen. Zou hij in 
zijn verdere leven af en toe een sla-
peloze nacht hebben gehad bij de 
herinnering aan de 10-daagse veld-
tocht, de zware weken in de citadel, 
zijn krijgsgevangenschap in den 
vreemde, en zijn vrouw en kinderen 
later wel eens verteld hebben over 
zijn belevenissen?

Voor zijn deelname aan de verdedi-
ging van de citadel ontvangt hij 

weer een medaille, de Antwerpsche Medaille of Citadel-
medaille. Bovendien komt hij bij koninklijk besluit in aanmer-
king voor een eervolle vermelding. De namen van de met een 
eervolle melding begunstigden zullen worden genoemd in een 
legerorder, die in alle kazernes wordt voorgelezen. In de 
Nederlandsche Staatscourant van 7 februari 1833 wordt flan-
keur G. van den Hoek vermeld.

Zo heeft Gijsbert, de man die twee jaar eerder nog werd 
gestraft wegens ‘onachtzaamheid en verzuim’ bij het uitoefe-
nen van zijn militaire plicht, in 1833 al drie onderscheidingen 
op zijn naam staan. ’t Kan verkeren, zoals Bredero al wist.
In 1834 is Gijsbert volgens zijn stamboekinschrijving gelegerd 
in Breda. En op 15 november 1835, negen jaar na zijn aantre-
den heeft hij het einde van zijn diensttijd bereikt en kan hij ein-
delijk naar huis.37

De andere vier militairen van het geleide
En hoe is het de andere militairen van het geleide vergaan? 
Ook fuselier Henricus Willemse maakt deel uit van de verde-
diging van de citadel, en verblijft als krijgsgevangene in St. 
Omer. Stephanus Boers en korporaal Heijltje van der Weij 
nemen deel aan de strijd in België en ontvangen beiden het 
Metalen Kruis van de Tiendaagse Veldtocht, maar zijn niet 
krijgsgevangen geweest.
Abraham Dauphin is al afgezwaaid vóór het begin van de 
opstand wegens volbrengen van diensttijd.

Gijsbert uit dienst
Nadat hij is afgezwaaid, komt Gijsberts leven in rustiger vaar-
water. Hij leert Anna Maria Knapen kennen, een blekers-
dienstbode afkomstig van Nederweert die werkt op de kleer-
blekerij van Severijn Vissers in de Dompvloed te Overveen. En 
daar werkt Anna, een zus van Gijsbert, ook. In 1837 trouwen 
Gijsbert en Anna Maria Knapen.
Gijsbert is sjouwer van beroep en later wordt hij ‘bestelder’ 

10. Citadelmedaille 1832, 
collectie Lakenhal Leiden 
inv. nr. 3504.

9. Aanvang van het beleg van de Citadel van Antwerpen door het Fransche leger in 
december 1832. De zuidoostelijke lijn en zigzagbanen zijn loopgraven van de Fransen. 
Universiteitsbibliotheek Utrecht. Collectie KAART: Moll 699 (Dk44-6).

11. Nederlandsche Staatscourant 7 februari 1833, Delpher.
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genoemd. Het stel huurt een deel van een huis in de Nieuwe 
Spaarnwouderstraat, waar ook een oude weduwe en een jon-
geman wonen. Er zijn geen familiebanden. Het echtpaar krijgt 
zes kinderen, die allen de volwassenheid bereiken. Op 45-jari-
ge leeftijd in 1851 overlijdt Gijsbert, nog altijd wonend op het-
zelfde adres.

Hiermee eindigt het verhaal van Gijsbert. Van gedetineerde 
tot gedecoreerde. Ook is de militaire loopbaan van enkele 
anderen gevolgd. Jonge mannen nog, van eenvoudige afkomst. 
Geboren in het begin van de negentiende eeuw, was de bewo-
gen geschiedenis van hun tijd van grote invloed op hun hande-
len en levensloop.

Fragment van de stamreeks van Gijsbert van den Hoek
I.  Roelof Cornelisz van den Hoek, geboren Langeraar, begra-

ven Ter Aar 5 april 1753, trouwt RK Ter Aar 28 januari 1704  
Jannigje Cornelisdr van der Bijl, begraven Ter Aar 9 augus-
tus 1766.

II.  Gerrit Roelandsz van den Hoek, gedoopt RK Ter Aar 
16 december 1708, trouwt Ter Aar 23 januari 1731 Apolonia 
Gerritsdr de Jong, geboren Nieuwveen, begraven Ter Aar 
14 februari 1788.

III.  Gijsbert Gerritsz van den Hoek, gedoopt RK Langeraar 
30  december  1748, opperman, overleden Haarlem 
19  mei  1783, trouwt Haarlem 22  oktober  1775 Helena 
(Leentje) Veerkamp, geboren Haarlem 1748, overleden ald. 
6 november 1806, dochter van Willem Dirks Veerkamp en 
Catharina de Groot.

IV.  Willem van den Hoek, gedoopt RK Haarlem 1  mei  1779, 
metselaar (bij 2e huwelijk in 1816), opperman (bij huwelijk 
zoon Gijsbert in 1837), overleden Haarlem 14  decem-
ber  1844, trouwt (1) Haarlem 17  augustus  1800 Gerarda 
(Gerritje) Lempers, gedoopt RK Haarlem 21  maart  1778, 
overleden ald. 9 maart 1815, dochter van Hendrik Lempers 
en Anna Kok, trouwt (2) Haarlem op 4  december  1816 
Elisabeth Tijman, gedoopt RK Amsterdam 6  december 
1770, schoonmaakster, overleden Haarlem 2 oktober 1824.

V.  Gijsbert van den Hoek, gedoopt RK Haarlem 11  mei  1806, 
werkman, sjouwer, bestelder, overleden ald. 22  augustus 
1851, trouwt Bloemendaal 26 juli 1837 Anna Maria Knapen, 
geboren Nederweert 15  oktober  1812, blekersdienstbode, 
in 1849 wasvrouw38, overleden Haarlem 28 december 
1889, dochter van Joannes Knapen, wever, en Helena Sij-
pers.

 Uit dit huwelijk zes kinderen.
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Amstel Mare, jg. 31, 2020 nr. 118. P. Paris: De Amsterdamse 
inslag van Elsrijk-West [bouwkunde]; G. Lindeman: Herrijzenis 
van de vroegere Amstelveense waterput [opgraving, herstel]; 
M. van Munster: Dertig jaar Vereniging Historisch Amstel-
veen.
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Archievenblad, jg. 124, 2020-5. C. Tromp: Rekesten als rijke 
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A.  Netiv, C. de Graaf: Vier jaar 
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[jurisprudentie auteursrecht, uit-
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A.  Beunen: Publiceren is laveren 
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[artt.  8 en 38 Auteurswet; inter-
pretatie gerechtelijke uitspraak, 
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M. Ketelaars, R. Verdegem: Digi-
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baar en zichtbaar [nieuwe web-
site Nationaal Archief].
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schat aan informatie’ [de Digitale Charterbank van Neder-
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De Baron [Neder-Betuwe-Buren], jg. 3, 2020-3. F. Nieuwenhof: 
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huizen, eenvoudige schema’s]; R. van Doorn: Raadsels rond 
hofstede Den Zandweg [verdwenen boerderij, zoektocht 
locatie; sinds 1402 beschreven; van Leeuwen, Vonk, Wten-
weerde]; K. van den Berg: De ‘heersende ziekte’, toen en nu 
[epidemie uit 1831, beleid]; Kwartierblad Gijsbert van de Kolk 
[*1919; –, Verwoert, van Brenk, van de Kolk].

Bolswards Historie, jg. 10, 2020 nr. 19. J.J. Sangers: Een bijzon-
dere briefwisseling tijdens de oorlog [illegale distributieacti-
viteiten op het gemeentehuis in WOII, na verraad groep amb-
tenaren gevangengenomen, correspondentie van/met Arjan 
Slippens, groep via kamp Amersfoort op transport gezet naar 
Duitsland, op één na behouden teruggekeerd 1945]; M. Vallin-
ga: De ‘windvlaag des doods’ deed mensen mensen beven van 
angst [Spaanse griep 1918]; De Gereformeerde Kerk in Bols-
ward, schuilplaats voor onderduikers en opvang voor Canade-
zen; J. Keuvelaar: Leeuwarder Saturdagse Courant Ao. 1770 
[nieuwe dominee: J.A. Kesler; Puttering, Hofkamp, Elgersma]; 
P. Mulder: B.J. Zantman, een zaak van naam! [3 gen. in confec-
tie en meubelen 1908-1985]; J.J. Sangers: De onderduik van 
Gloria Davids [speurtocht naar reeks onderduikadressen, 
onverwacht risico in Bolsward (foto publiek gesteld); Eizema, 
van Halsema, Goud]; P. Mulder: De Turfkade, een bolwerk van 
verzet [herinneringen Louis de Groot].

Gen. [CBG], jg. 26, 2020-4. J. Horsthuis: Eén ademteug maakt 
het verschil [over doodgeboren kinderen, registratie en 
gevoelens]; M. van Bourgondiën: Utrechtse goudsmid in Brug-
ge [migratie in de 15e eeuw; van Vlueten]; F. Juengling: Kirchen-
bücher & Standesbeämbter [onderzoek doen naar Duitse 
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 Frankrijk) en Rob Dix (Nederland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika en coördinator).

TIJDSCHRIFTEN
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voorouders]; J. Verkleij: Verzwe-
gen verleden [zoeken naar die 
Duitse grootvader; Büller, Kneis-
ler]; L. Brouwer: Duitse familie-
namen in Nederland; M. Wel-
scher: Uit de familie gezet [de 
dood (1936) van Baptist Wel-
scher]; S. Wielenga: Daar zit 
geen woord Frans bij [hoe het 
geslacht Prud’homme van Reine 
aan zijn naam komt]; J. Verkleij: 

Staatsvijand op Java [Oostenrijks weeskind in Bandoeng van 
1940-46 gevangen gezet als ‘staatsvijandelijk element’; Trei-
pl]; A. Welschen: Welschen [een Duitse naam met niet-Duitse 
betekenis]; K. Werschkuhll: Aangetast familieverleden [op 
zoek naar voorouders uit Oost-Pruissen; Werschkull, Kiesow, 
Rottman]; C. de Graaff e.a.: Vanuit de luie stoel de Pilgrim 
Fathers achterna [nieuwe database van Erfgoed Leiden; 
Inman, Fuller, Wilson, Winslow]; G. van Breugel: Adel via moe-
ders buik [betekenis adel, rapier als teken; combinatie wapen 
Hobbema-Albada].

Genealogisch Erfgoed Magazine [GEM], jg. 28, 2020-4. D. Kra-
nen: De ‘vergeten’ slavernij in Barbarije [artikel belicht aan de 
hand van een reeks bronnen de historie van de ‘niet-westerse 
slavenhandel’: de Arabische-, mediterrane- en inheems-Afri-
kaanse slavenhandel; tussen 1530-1780 zijn naar schatting 
ruim 1-1,25 miljoen Europeanen slachtoffer geworden, ook 
Nederlanders; de feiten stellen de trans-Atlantische slaven-
handel in een ander daglicht; explosieve stof voor de politiek]; 
M. Maas: Willem Kila en Jopie Schouten – straatmuzikanten 
en platenartiesten [levensschetsen]; B. Coret: Open archie-
ven: doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse 
en Belgische archieven [tips voor onderzoek]; H. van den 
Broek: ‘Gebouwd op ossenhuiden’; J.W. Koten: Sinterklaas & 
zijn ‘knecht’ in Nederlandse kranten [historie]; (red.): Enquête 
door de Staatscommissie (…) [verv.; verhoor van de schilders-
knecht G.J. Bodaan].

Gens Germana, jg. 46, 2020-3. P. van Rooden: Kwartierstaat 
van Theresia Mieves (1891-1962) [31 kwn.; Lommen, Anger-
mund, Marx, Gelen, Schlossers]; A. Schröder: Het bewogen, 
maar ook ‘gewone’ leven van Catharina Elisabeth (Elsie) Göke 
(1810-1838) [veel leed in een kort leven; Bruggeman, Schulte, 
Niehof]; L. Lathouwers: De Oostkantons [Eupen-Malmedy als 
schadeloosstelling oorlogsschade Belgisch geworden; histo-
rie en kaarten].

Geschiedenis van Ursem, jg. 40, 2020. K. Colijn: De bevrijding 
van Ursem; Herinneringen aan mijn vader Hendrik Jofriet en 
zuivelfabriek ‘De prinses’; Nationalistisch buurtje [bewoners: 
Root, de Wit en Blaauw]; Handwerkclub houdt op te bestaan 
[historie].

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 26, 2020-4. J. Visser: 
Emigratie naar Carambeí in de loop der jaren (4) [verv.]; 
 Werkgroep genealogie [stamreeks A.A.C. Naaktgeboren 
(1911-1969), 4 gen.]; G. Voorthuisen: Manufacturiers medeven-
noot Lenie van Voorthuisen [korte levensschets]; H. Aardoom: 
Lena en Anthonij [1724, Mijnlieff, Schipper].

Hangkouserieën [Hillegom], jg. 28, 2020 nr. 83. V. Handgraaf: 
Restanten van de buitenplaats Rozendaal [historie; Six, 

 Knuppelder, Hasleij, Budden-
borg]; A.  Dwarswaard: Koninklij-
ke van Zanten zag en pakte 
 kansen in de bollenwereld [verv., 
periode 1900-1950; bedrijfshis-
torie]; P. Maat: Hillegoms bollen-
velden van vroeger (3) [verv. 
locaties]; A.  Maas: Zoektocht 
naar de Kerk in ‘t Weitje [schuil-
kerk, oorspronkelijke locatie 
blijkt Tuinlaantje te zijn].

Heemtijdinghen [Woerden e.o.], 
jg. 56, 2020-3. D. d’Hont- Dieleman: Woerden dankzij limes 
kandidaat voor lijst met Werelderfgoed; C. Kling: Inwoners 
van Montfoort verlenen hulp bij opvang evacués (2): 1943-
1945 [van der Vooren]; J. van Es: Bevrijd en dan? [verv., slot; 
overgangsperiode, herstel bestuur, bijltjesdag, rechtsple-
ging]; E. Gol: Het oude stadhuis van Woerden na 1887 (3) 
 [redding monument].

Heerlijck Ni-js, 2020 nr. 69. T. Berendsen-Versteeg: Spaanse 
griep: ‘de moeder aller pandemieën’ [historie]; T. Berend-
sen-Versteeg: Een late maar zeer bewuste roeping… [inter-
view met ds. Arja Oude Kotte-de Boon]; H.B. Beerten: Vanuit 
houten keetje naar volwaardige zaak [memoires].

Hilversums Historisch Tijdschrift, 2020-3. W. Dral: Hilversum-
mers aan de Hudson [1661; historie Nieuw-Nederland, rol 
Rensselaer; Cruyf alias Perk, Dorlandt, van Nes, de Vos, Cleijn, 
Wemp alias Poest]; J. Schaaper: Verhalen rond de Hilversum-
se Diamantindustrie [historie; brilliant- en roosjessnijders; 
archief ANDB; tips voor onderzoek naar diamantbewerkers].

De Historie [‘s-Graveland], jg. 37, 2020-4. T. Jansen: Korten-
hoef en strandbeesten [levensschets 3 gen. Jansen; Theo J. 
kunstenaar van ‘wandelende’ strandbeesten]; W. Kozijn: Hen-
drik Willem van der Vaart Smit: ‘de foute dominee’ [NSB’er]; 
J. Immerzeel: Het jubileum van Klaas Bakker [tragisch misver-
stand over huldiging]; H. Brouwer: Buitenplaats Gooilust in 
kinderboek [Six, Blaauw].

Historisch Purmerend, 2020 nr. 52. J. Dekkers: Weerwal [kade 
langs de Where, oudste deel van de stad; historie,  bedrijvig-
heid]; R. Luiks: Was oorlogs burgemeester Kikkert ‘goed’ of  
‘fout’? (2) [verv.]; J. van Kuler: Geneaprat: de Bakkers in Purme-
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rend [afkomstig uit Groningen]; 
B. Vlak-Mol, P. Hartog: Gast- en 
Proveniershuis en ziekenbarak in 
Purmerend [historie; Maats]; 
J.  van Kuler: Cholera-epidemie 
1832: 18 doden in Purmerend [his-
torie, naamlijst]; B. Middelburg: 
Te koop voor een prikkie: 
geroofd Joods vastgoed [histo-
rie; Meijer, Streep, Cortissos, de 
Haas-Beffie, Everout, van Baak, 

Fortuin-Diamant, Hekel]; J.  Otsen: Willem Smit, vennoot van 
Brantjes [levensschets]; S.  Besseling: De nalatenschap van 
Mr. Gerrit Simonsz van Jisp, laatste biechtvader van het 
Sint-Ursulaconvent; B. Middelburg: Visserij-oorlogje met 
 Volkert Overlander [heer van Purmerland en Ilpendam, 17e 
eeuw; verlies visrechten door inpolderingen]; P. Hartog: 
Spaanse griep eist ook in Purmerend levens; W. de Vries: Uit 
het leven van Tine Gerarda Booij [herinneringen; Feenstra].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 46, 2020 nr. 209. A. Werkho-
ven-Scherpel: Het dagboek van mijn tante (1) [evacuatie in mei 
1940 naar Egmond a/d Hoef; Scherpel, Stecher]; T. van Leuve-
ren, A. de Kloet: Het verhaal van Wil Gunther [oorlogsherinne-
ringen]; J. Mol: Rutger Loenenweg in Austerlitz [verklaring 
straatnaam, levensschets R. Loenen (1935-2012)]; F. Brand: 
1944/’45: donkere dagen op de smalle dijk [oorlogsherinnerin-
gen].
 Idem, 2020 nr. 210. J. Mol: De Schutsluis/G. De Reus: Herin-
neringen aan mijn verblijf in de Schutsluis [opvang ontspoor-
de jongeren]; J. Mol, C. Lam: Freek Daams [(1928-2020), piloot, 
levensschets]; C. Lam: Oorlogscommunicatie [voorbeelden]; 
F. Brand: Bakker Nijkamp vertelt [interview].

De Kleine Meijerij, jg. 71, 2020-3. 
F. Goris: De strijd om de ‘Bank 
der drie wapens’ aan het Tonven, 
nu bekend als Wierdsmabank. 
Van Tienhoven contra Jan Vol-
kert Wierdsma [(1846-1917), 
levensschetss, belangenstrijd]; 
W. de Bakker: Archiefvondst: al 
een Maria-processie in Oister-
wijk in 1444; C.  Sinnema: Een 
uniek stukje Oisterwijkse Joodse 
geschiedenis ontsloten [vier manuscripten]; Red.: Herinnerin-
gen aan de Tweede Weeldoorlog van Adriana van der Eer-
den-Canters en haar dochter Lies van der Eerden.

De Kostersteen [Bennekom], 2020 nr. 154. D. Bouwman: Ben-
nekom, dat mooie dorp, dat is gebouwd op plaggen [historie]; 
J. van Eck: De Zaaier [voormalig kerkgebouw, later jeugdsoci-
eteit]; G. Stunnenberg, G. Alink: De Bennekomse Damvereni-
ging 1934-2018 [historie]; J. van Eck: Alhier begraven: Hendrik 
van Slooten [(1846-1940), hoofdonderwijzer].

Kringblad [Bemmel], jg. 30, 2020-3. N.N.: Wat we beleefden in 
de bange oorlogsdagen van september 1944 [dagboek]; P. 
Oostervink: Henk Pierson (1900-1969), Districts Militaire 
Commissaris (DMC) [levensschets; organisatie Militair Gezag 
in Gelderland 1944]; P. Oostervink: Verraad in de Tweede 
Wereldoorlog [familiegeschiedenis Pierson]; R.  Derksen: Jhr. 
Mr. Ernest Marie van Nispen tot Pannerden  [tiende burge-
meester van Bemmel 1965-1985; kwartierstaat 31 kwn.]; A. 
Klomp: Een Haagse beroemdheid van Bemmelse bodem 
[Gerar dus Klomp (1834-1882), vanaf 1864 in Den Haag geves-
tigd, van timmerman tot projectontwikkelaar en grondspecu-
lant]; D.A.G.J. Schils: Overpeinzingen op een wandeltocht van 
Nijmegen naar Bemmel (2) [met o.a. Zijpad VI: Stamt ons 
Koninklijk Huis van De Doornick? (wie was de vader van konin-
gin Wilhelmina?, familie de Ranitz)].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 54, 2020-3. F. Magdelyns: De 
moord op de weduwe Wilbrink in 1920 [Gijsbertje Ottevanger, 
roofmoord, dader nooit gepakt]; A. van Bemmel: Middeleeuw-
se altaarsteen uit kerk ‘t Goy of kapel Dwarsdijk?; N. Mulder: 
Berichten uit de scheepswerf in de Vikinghal in Wijk bij Duur-
stede; H. de Korte: De vroegste geschiedenis en archeologie 
van ‘t Goy.

Kroniek [Graft-De Rijp, Schermer], jg. 37, 2020-4. E. Berkhout: 
Het gemaal aan het Oostdijkje van De Rijp [historie; Gerling, 
Molenaar]; F. Hoek: Een rijk aangekleed praatje [3 gen. Broer-
tjes-Ooms]; C. Ney-Bruin: Onderduikers bij kruidenier Ouwel-
tjes [oorlogsherinneringen; Premselaar]; W. Messchaert: 
 Oorlog en inundatie, Starnmeer 1944; F. Hoek: Proletariërs-
voedsel [historie lokale voedselvoorziening]; F. Tijmstra: Siga-
renfabriek ‘De Nijverheid’ in De Rijp [historie].

Kroniek [Schouwen-Duiveland], jaarboek 2020. W. Veenstra: 
Boven water? Op zoek naar het kanon van Zierikzee (1552) 
[historie, Admiraliteit van Zeel-
and; de Halut, Cocq, de Mondra-
gon, Anna van Oostenrijk]; 
R. Paesie: ‘Hollendertiden’. Noor-
se zeelieden in Zierikzee in de 
achttiende eeuw [Baster, van der 
Doe]; A. Offerhaus: Het Zierikzee 
Herbarium [onderzoek naar 
inhoud en oorsprong; Clutius, 
Seyen, Hermann, Commelin, 
Block, Poulle, Schutter]; A. 
Baars: De catechismuspreken 
van Johannes Beukelman (1704-
1757); M. Herben, A. Peele: Johannes Baars, orgelmaker met 
een crimineel verleden [(1732-1799), ‘leende’ 76 loden orgelpij-
pen, van dief tot orgelmaker en chirurgijn; Murre, Knipscheer]; 
J. Kouwen: Luthers Zierikzee [historie; Baum, Schuman, Ber-
nard]; J.G. Steenhof de Jong: Ambtenaar in oorlogstijd [J.J. de 
Bruyne in Zierikzee 1944-45].
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Lek en Huibert Kroniek, jg. 22, 2020-4. A.A. Blommers: J.G. 
Roosenburg. Lexmonds burgemeester in een nieuwe tijd 
[(1826-18881), met stamreeks 3 gen., Berkman, van Meurs]; 
E. van den Burger: De laatste buurtsuper [historie; familie den 
Hertog-de Raad]; W. van Zijderveld: De meesterlijke W.K. 
Haafkens [(1893-1957), schoolhoofd]; W. van Zijderveld: Oud 
en nieuw vieren in Lexmond [historie; uitwassen]/

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 48, 2020-3. M. Flok-
stra: Huis Ter Horst en de heerlijkheid Horst onder de familie 
Van Wittenhorst, 1523-1754 [personen met levensschets uit-
gelicht, prachtige reeks portretten, rouwborden met kwar-
tierwapens; 6 gen., van Paarlo, van Wees, van Brederode, van 
Assendelft, van Malsen, van Doerne, van Schagen, Huyn van 
Geleen].

Mars et Historia, jg. 54, 2020-3. 
K. Schulten: Het verlies van Kaap 
de Goede Hoop in 1806 [gene-
raals de Mist en Janssens; von 
Ziegler]; C. Houtman: Het Tehuis 
voor Militairen te ‘s-Gravenhage 
[kwart eeuw protestantse evan-
gelisatie onder Haagse miliciens 
1867-1893]; A.C. Tjepkema: Kant-
tekeningen bij het Meerjaren-
onderzoek dekolonisatie [stevi-
ge kritiek].

Met Gansen Trou [Onsenoort], 2020-8. B. Meijs: De kroniek 
van het Gertrudisgesticht te Nieuwkuijk 60 jaar geschiedenis 
van het klooster (1907-1967) (2) [verv.]; A. van der Lee: De 
ellende van het dorp Nieuwkuijk in de tweede helft van de 18e 
eeuw (2) [verv.].
 Idem, 2020-9. B. Meijs: De kroniek van het Gertrudis-
gesticht te Nieuwkuijk (3) [verv.]; A. van der Lee: De ellende 
van het dorp Nieuwkuijk in de tweede helft van de 18e eeuw 
(3) [verv.]; P.C. De Jongh: Handboogschutterij Burgerlust van 
Oudheusden [Malingré, Verhoeven].
 Idem, 2020 nr. 10. F. van den Heuvel: Fellenoordtocht Dru-
nen, al meer dan 50 jaar een begrip; B. Meijs: De kroniek van 
het Gerrudisgesticht.… (4) [verv.]; B. Meijs: Een belangrijk 
man trouwt in Vlijmen [A. van Gennep x1790 J.M. van Schack; 
advocaat te Rotterdam, geridderd onder koning Lodewijk, 
redacteur Wetboek van koophandel; wapen].

Misjpoge, jg. 33, 2020-2. R. van Gelder: Vragen aan opa (2): 
Pinto in Groningen (1893-1938) [ve.]; R.J.M. Tausk: Martha 
Tausk-Frisch (1881-1957), een Oostenrijkse voorvechtster 
voor vrouwenrechten [levensschets]; B. Schijf: Fritz Mannhei-
mer.  Bankier en kunstverzamelaar in Amster dam [*1890]; B. 
Voorzanger: De begraafboeken van Zeeburg 1714-1811, deel 1 
(1714-1733) [beschrijving bron en digitale bewerking register].
 Idem, 2020-3. J. Stegeman, L. Rutgers: Palestinapioniers 
en de Deventer Vereniging [historie; ruim 100 Joodse jongeren 

op boerenbedrijven in Gorssel en Laren (Gld.) tussen 1919-
1938, velen afkomstig uit Oost-Europa]; H. van den Bos: Betty 
van der Harst-Trompetter (1917-2003) [levensschets; kwar-
tierstaat 31 kwn., –, de Haas, van Wijnbergen, van Dantzig]; B. 
Schijf: Een Duits-Joodse vreemdeling [Richard Moritz Rosen-
heim (1899-1973)]; J. Sanders: Beker [van Straten]; M. Maas: 
Michel Solser (1865-1893):  lievelingskomiek uit de 19e eeuw 
[levensschets; Hartlooper, Chretienni, Strous, Buziau].

Nieuwsblad VOL [Lisse], jg. 19, 2020-3. J. Rijksen: Bollenlijn. De 
tram van Haarlem via Lisse naar Leiden [historie]; L. Brouwer: 
We moeten ons maar schikken [viering 75 jaar vrijheid 
beperkt; interview met Mien Witsenburg, *1925, Grimbergen]; 
Plantage ‘Moed en Kommer’ in Suriname. Lisse met een 
 slavernijverleden? [van Alphen, Kurk, van Klaveren, Eijma]; R. 
Grimbergen: Pareltjes vol vreugde en verdriet [bevrijding en 
wederopbouw, 1940-1949].

Nijmeegs Katern, jg. 34, 2020-4. 
D. Jussen, E. Manders: Waalpain-
tings. Het verborgen verleden 
van Nijmegen verbeeld in vijftien 
muurschilderingen; H. Wollers-
heim: Bidden, geen kermis, wel 
een slagboom [pestbestrijding in 
Nijmegen 17e eeuw]; G. Lemmens: 
Een vaderlandse reliek in Nijme-
gen uit 1568 [zwaard waarmee 
Lamoraal van Egmond en Philips 
van Montmorency in Brussel 
werden onthoofd].

‘t Olde Guet [Vredewold], 2020 nr. 33. B. Jansen: Bewonings-
geschiedenis van één der oudste woonhuizen van Marum 
[1855; Bergsma, Holtrop, Hummel, Mulder, Veenstra]; G. 
Teeuwen-Renssen: Het kerkhof rond de Romaanse kerk in 
Marum [historie]; G.W. Braam: Ids Jongsma, badmeester in 
hart en nieren (1) en (2) [levensschets]; M. Grondsma: Oorlog 
op Rimunt [interview met Arend Hoekstra]; C. Olijve: Het 
vakwerk [bewonerslijst van het huisje; Veenstra, van der 
 Velde].

‘t Onderschoer, jg. 42, 2020-3. F. Veldman: Denekamp dreigt 
weer iets van haar oude gezicht te verliezen [hotel Veldman, 
familie stamt uit Schwartenpohl (D) 1832, 5 gen.; Feldmann, 
Hassink, Troost, ter Horst]; M. Hoekstra: Stamboomonder-
zoek met behulp van internet; B. Brookhuis: Luchtruim 
bewaakt vanuit de Zandkuil tijdens de Koude Oorlog [historie, 
herinneringen]; A. Tukkers: Herinneringen aan mijn opoe van 
het bejaardentehuis [Hendrikje Kuipers (1879-1974)]; M. Hoek-
stra: Boerinnenschool in het Sint Nicolaasgesticht in 1920 
[historie]; J. Knippers: Eeuwenoude graven in de Knik [Dene-
kamps oudste Joodse begraafplaats]; J. Gortemaker: Verkoop 
grond aan Huize Singraven door Johannes Gortemaker [1852; 
onverdeelde boedel met vijf erfgenamen].
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Ons Voorgeslacht, jg. 75, 2020 nr. 733. W.T. Molema-Smits-
hoek: Fragmenten uit mijn kwartierstaat in ‘s-Gravendeel (2): 

De familie Huijsman [5 gen., 
1597-1758; van Roon, Vijffhuizen, 
Langeweg, Lodder]; R.A. Van der 
Spiegel: Landpachters Voorne 
in  Warmond 1374-1405 [bron-
bewerking; omschrijving perce-
len, pachters en pachtsom]; B.  
de Keijzer, H.M. Kuypers: Geer-
truydt Jansdr van Muylwijck, 
een nog onbekend kind van Jan 
van Muylwijck Mathijsz (Heus-
den-Gorinchem) [beschrijving 
gezin, kinderen en (achter)klein-

kinderen van Mathijs Jansz vM aan de hand van vele akten; die 
Potter, Vossen, Vinck, van Bueren]; C.A. van Burik: Recensie 
‘Ja, ik wil! Verliefd, verloofd, getrouwd in Amsterdam, 1580-
1810’ [uitvoerige recensie met vele zeer behartenswaardige 
kanttekeningen]; B. van Dooren: Zwervende smeden, alweer 
Lijsbeth Ambrosius [van de Wetering, aanvullingen op stam-
reeks, groot- en overgrootvader leidden als smid een zwer-
vend leven]; Aanvullingen en correcties [Leske (2019, 2020), 
Bachusius (2020)]; S.A.L. de Ridder e.a.: De geboorte van de 
Hollandse Foto Databank.
 Idem, 2020 nr. 734. Y. Zomer: De Engelen van Vlaardingen 
(1) [4 gen. Engel Engelsz(!), 1544-1684; Versijde, Dockum, van 
der Brugge]; R.A. van der Spiegel: Tiende penning Half-Loos-
duinen [transcriptie bron]; S.A.L. de Ridder: Lijst van de 
dooden die begraven zijn in de Ketel, 1696, 1698, 1699 
 [transcriptie bron]; J.F. Wendte: Laurens Cornelisz (Ankeveen) 
en zijn nageslacht Groenendijck en van Noortgouw te 
Amsterdam, groothandelaren in vogels (1651-1760) [5 gen., ca. 
1623-1778; van der Steegh, Jacot, Ploos (van Amstel), Schep-
per, Keijsers]; F. van Rooijen: Tiende penning Eikenduinen en 
Haagambacht 1544 [transcriptie bron].
 Idem, 2020 nr. 735. L. van der Hoeven: Genealogie van de 
Bleskensgraafse familie van Krimpen [8 gen., 1589-1874; van 
Muijlwijck, Starrenburg, van Dam, Brand(t), Deventer, Scheij]; 
B. van Dooren, H.M. Kuypers: Van Bueren & Co. Kwartieren 
van Barth van Bueren Adriaens en zijn zuster Martijntje [kwn. 
251 a en b tot 16118 (van midden 17e eeuw terug tot 1488); van 
Bueren blijkt springnaam met volledige vernoeming te zijn]; 
R.A. van der Spiegel: De Broederschap van Sint Ontkommer in 
Den Haag en haar cartularium [achtergrond heiligennaam 
(legende), broederschap aantoonbaar tussen 1458-1585; 
beschrijving rentebrieven (1432-1589) in regestvorm]; J.F. 
Wendte: Christiaan Weijdecamp en Christiaan Weijdecamp 
beiden in 1709 gehuwd in Den Haag [naamgenoten].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 37, 2020-4. A. Overmars: ‘Het huys alwaer het Witte 
Paart uythangt’ [Zelhem, van logement naar bondshotel 1750-
1925; Alderink, Fransen, Grutterink, Praastink]; J.A. Bakker- 
ten Have: Genealogie van Henrijk Stokkinck, een kosters-

familie uit Geesteren (1) [6 gen., ca. 1580-1816; Elsman, 
Banninck, ten Broeckhuijs, Boumans, Olthof, Oltwater, 
 Hassink]; A. Garritsen: 1678-1679 – Een nieuwe predikant in 
Gendringen [perikelen rondom de benoeming, keuze uit: 
Eggink, Brantius, Meisenheimer]; W. Groot Enzerink: Janna 
Nijland, Rudolf van Dorth tot Medler en hun kinderen 
[ondanks herhaalde trouwbeloften geen huwelijk, Rudolf ach-
teraf geschrapt in de doopakten van de drie kinderen, in 1749 
contract dat hij ze wel zal opvoeden, Janna vertrekt naar Bre-
da]; J. Demkes: Baks/Backs/Bax/Backus/ Bakkus/ Bakhuijs/
Buerse(n)/Buurse(n), op Baks in Beltrum [stamreeks 6 gen., 
1728-1984; Groot Severt, te Bogt].

Oud-Castricum, jaarboek 2020 nr. 43. P. Blom, N. Kaan: 
Restauratie van het huisje van Borst [geschiedenis; Kabel, 
Duin], Het Joodse gezin Godschalk, een postuum eerbe-
toon; P. Mol, H. Boot: Achter de voordeur van Tiny Hemste-
de-Gorter [interview; levensschets; exm. Mooij]; R. Zonne-
veld: Met name Castricum [naamsverklaring]; CasRC al 
vijftig jaar een bloeiende rugbyclub [met o.a. Rugbyfami-
lies]; Tachtig jaar bridgen in Castricum; M. Lute-Stet: 
Transportbedrijf Lute, een veelzijdig familiebedrijf; J. 
Camps, H. Boot: De 'hunkerbunker' van Duin Bosch [histo-
rie]; S. Zuurbier: Van Peperstraat naar Dr. Jacobilaan: hui-
zen en bewoners (zuidzijde) [Koper, Telleman, Dekker, 
Tayspil, Schotvanger, Beugeling, aannemersbedrijf Borst-
de Groot]; S. Zuurbier: De Castricumse familie... van Velzen 
[8 gen., 1670-2010; Koper, van den Rassel, Duijn, Groentjes, 
Zonneveld].

Oud Rhenen, jg. 39, 2020-2. W.H. Strous: Johannis Kroes, mili-
tair van beroep [(1772-1807), diende in 3 legers, 3 kinderen 

geboren in Lymington (GB); 
Koesveld, van Noort]; A. van der 
Valk: Predikant en letterkundige 
Simon Gorter op de Grebbe 
[(1838-1871), doopsgezind predi-
kant, hoofdredacteur van Het 
Nieuws van den Dag]; R. Terlouw: 
Het Teldershuis [ook Zandheuvel 
genaamd; De Blocq van Kuffeler, 
Telders]; J.M. Vlak: Cornelia van 
der Meer van Kuffeler en de 
strijd voor het vrouwenkiesrecht 
[(1860-1934), Rhenense sufrrag-

ette, hoofdonderwijzeres]; B. Stegeman: Han Knaap, de kun-
stenaar die geen zakenman kon zijn [(1913-1973), kortstondig 
porceleinatelier]; H. Deys e.a.: Villa Grebbestein [historie bui-
tenplaats aan de Grebbe, lijst bewoners en eigenaren vanaf 
1642; slag om de Grebbeberg; van Kikkersweert, van Potho-
ven, Vonk, van Voss van Sinderen].

Oud-Scherpenzeel, jg. 32, 2020-3. De restauraties van de Gro-
te Kerk [graven van van Scherpenzeel, van Essen, von Warten-
sleben, van Westerholt].
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De Proosdijkroniek, jg. 36, 2020-3. J. Frankenhuizen: Van 
basis- naar voortgezet onderwijs. Hoe ging dat in Mijdrecht? 
[historie]; P. van Buul, M. Dekker: Vinkeveens gemeentepoli-
tiek in de jaren zeventig (1) [historie]; C. Woerden: Amsterdam-
se School in Uithoorn [architect de Klerk; Blom, Jesserun, van 
der Zijden, Hamburger, Steenkamp]; A. Bloed: De kunstenaar 
die altijd een polderjongen bleef [interview uit 1975 met Dirk 
Breed (1920-2004), landschapsschilder; Honhoff]; D. Koele-
man: De geschiedenis van De Ronde Venen; P. van Golen: Wie 
was wie in uw familie? [wegwijzer voor site]; G. Broek: ‘Schrijf 
er mij alles over’. De mislukte redding van Renéetje Landau 
[*1938, naar onderduikadres en uiteindelijk toch verraden; 
reconstructie gebeurtenissen; Euwe, Hanou, Storm, van 
 Crefeld]; H. Hoogenhout: Johanna Judith Zeelt en de Gerefor-
meerde Kerk ‘Postwijck’ te Baambrugge [(1780-1864), gaf 
ruimte aan de Afscheidingsbeweging en grote sommen geld 
voor goede doelen, meermalen beboet; afwikkeling kapitale 
nalatenschap; Bongardt, van IJsseldijk].

Scyedam, jg. 46, 2020-2. M. Ames: ‘In het Jenevermuseum 
hangt de geur van mijn jeugd’ [interview met Louise 

 Melchers]; T. Bezemer: Naar de 
volks tuin in het Sterrebos; A. 
Drost: Perkamentmakers, bran-
ders, bestuurders [fam. Gordon, 
4 gen., 1664-1810; Crom, van 
Reyn, van Dobben, Heijdenrijk]; 
M. Slootweg: ‘Met bescherming 
en verzorging der godsdienstig- 
zedelijke belangen’ [voetbal-
vereniging Excelsior ‘20]; J. van 
Kampenhout: De creatieve recla-
memakers van LINTAS [drs. P. 
(Polzer) in Schiedam]; E. Smeets: 

Volop aandacht voor stenen en stadsgroen [verv.; architecte 
Wil Jansen]; A. Broeren-Rip: De Hargahoeve: een herinnering 
aan het boerenverleden van Kethel.
 Idem, 2020-3. E. Visser: HisGIS maakt de kadastrale gege-
vens van Schiedam en Kethel online beschikbaar [uitleg pro-
gramma en kadaster, zoekpad]; E. Smeets: Willy Jansen, een 
ondernemende architect uit Schiedam (3 en slot]; L. Melchers: 
Piet van Stuivenberg verloste wat in steen gevangen zat 
[(1901-1988), beeldhouwer, kunstschilder, steendrukker, litho-
graaf en graficus; interview met zijn zoon Aart 2019]; D. Alle-
welt: Gusto in de Tweede Wereldoorlog [historie]; H. Noorde-
graaf: Voor onze jongens. Het comité voor gemobiliseerde 
militairen in Schiedam [historie].

n Sliepsteen [Enschede], jg. 36, 2020 nr. 142. G. Bekkering: Een 
halve eeuw brandweer Enschede [historie; van der Woude, 
Breukers]; R. Harperink: De Harperinks, van landbouwers tot 
winkeliers van Neede tot Enschede [1716-1927; ter Haar, ten 
Bokum, Wernerij, Hafkemeijer]; L. Brokers: Ook gebouwd in 
Enschede [Godefroy, Immink, Friedhoff, Berends]; G. Bekke-
ring: Frans Berkenvelder. Chirurgijn en stadsvroedmeester 

[(1775-1840); Sachse, Lasonder].
 Idem, 2020 nr. 143. M. Schouten: Tjeerd van der Zee (1849-
1912). Burgemeester van Enschede 1884-1896; G. Bekkering: 
Jan Berkenvelder. Wieldraaier, deurwaarder, afslager en tap-
per [(1797-1848); Agterhuis]; J. Brummer: Ramie Union [histo-
rie porceleinfabriek; Brasz]; J. Brummer: Café Bouwhuis [his-
torie]; B. van Kuik, G. Bekkering: Boekhandels in Enschede (2): 
Witkam [historie].

De Sneuper [NO Friesland], jg. 
33, 2020 nr. 138. D. Halbesma: De 
Spaanse griep in NO Friesland 
[historie en voorbeelden]; W.D. 
Palstra: Opvallende genea gram-
men van NO-Friese  voorouders 
[verwantschappen tussen 2 wie-
renners, 2 onderzoekers, 2 politi-
ci, 2 schaatsers, 2 fotomodellen 
en 2 weermannen]; D.J. Kuipers: 
Sjoerd Jelles Boersma, in klaai-
boer yn it Spier [(ca. 1733-1815), 
levensbeschrijving (in het Fries)]; S.P. Wiersma: 75 jaar vrijheid 
[historie achter de Yad Vashem onderscheiding voor Sybe 
Bruning en Ruurdtje Bruinsma; Polak, Silas, Sleijfer]; R.J. 
Broersma: De dorpswapens van Triemen, Veenklooster en 
Warfstermolen; R. Tolsma: Eysinga te Rinsumageast [state en 
familie; van Holdinga, Donia, Schwartzenberg thoe Hohen-
lansberg, van Haren]; J. de Vries: Ook zij vertrokken naar het 
grote onbekende [emigratie naar de V.S. 1857, naast economi-
sche ook politieke redenen; Halbertsma, Dijkstra, Schregar-
dus, van Peyma]; H. Zijlstra: Website- & blognieuws.
 Idem, 2020 nr. 139. N. Dijkstra: Kleine heldendaad op het 
wad in 1799 [Gerlof Foppes (Hoekstra), op zee gekaapt door 
de Engelsen, weet te ontsnappen]; G. Mast: Vijfde stins van 
Anjum heet Doma [bijvangst uit onderzoek; van Roorda, van 
Lezaen, van Wissema]; J. van der Bij: Dútske Foarâlden [Duitse 
voorouders in Noordoost-Friesland; Bogemaker, Toxopeus]; 
R.J. Broersma: Wapen en vlag van Ameland en Schiermonni-
koog; R. Tolsma: Clant te Augsbuurt [historie stins; Harkema, 
Meckema, Schelte van Scheltema]; B. Kuiper: Een Haags 
meisje in Fryslân [Helena Vit(t)u, huwt 1675 Heere Jans, mees-
ter smid te Oentsjerk; haar voorouders: van Swanenburg, 
Manrique, van der Meer]; A. Staal: Postschippers Colmer tus-
sen Ameland en Holwerd [verhalende familiegeschiedenis; 
Toren].

Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], 2020 nr. 126. A. de 
Boer: Het Gezellenhuis moet blijven! [gebouw van de Sint 
Aloysius Vereniging, 1902; Graaf, van der Loos, van der Kroon, 
van der Hulst]; R.P. Siekerman: Abraham Rademaker en zijn 
zeventiende-eeuwse voorbeelden [gravures Ouderkerk; Vis-
scher]; W. van Bloemen: Gangen en stegen in Ouderkerk; T. 
Ruijl-Meijer: Hongerwinter januari 1945 [herinneringen, tocht 
naar Friesland]; A. Boomars: Dezelfde plek... in een andere 
tijd. De drinkwatervoorziening; W. van der Velden, P. de Nooij: 
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Kees Bieshaar, man met grote inzet voor Duivendrecht [(1912-
1987), eigenaar smederij; Andriessen, Schipperijn]; W. Welling: 
Albert (Appie) Cornelis Baantjer (1923-2010) [befaamd 
rechercheur en schrijver].

De Spuije [Bevelanden], 2020 nr. 110. A.L. Kort: De ‘ordehand-
havers’ van Goes (2) [van den Bussche, van Dijk, Holsheimer, 
Wierts van Coehoorn]; F. de Klerk: De vesten van Goes [histo-
rie vestingwerken]; J. de Jonge: Een kasboek lopend van 1 
maart 1900 tot 1 maart 1901 [financiële landbouwgeschiede-
nis; van de Linde]; G. van der Wal: De Coöperatieve arbeiders-
vereniging Cats Algemeen Belang [de Witt Hamer, Overman, 
Rottier van den Brink]; F. de Kaart: Een oudheidkundige ver-
eniging [speurtocht naar verdwenen vereniging; de Gelleke, 
Wessels, van der Poest Clement]; C. van den Wijngaard: Van 
de Putte, een realist met visie [boekbespreking].
 Idem, 2020 nr. 111. F. de Kaart: Bolwerk van verzet [Goes, 
WOII; van Dijk, Jiskoot, Quant, Nicolaas Corstanje (gefusil-
leerd op de Waalsdorpervlakte), Kloosterman e.a.]; H. van 
Rees: Kees Bruijnes, portret van een Antilliaanse in streek-
dracht [*1945, kunstschilder; Illis]; B. Chamuleau: Poldersedijk, 
de oudste dijk van Zuid-Beveland [ontstaansgeschiedenis]; 
F. de Klerk, H. Blok: De lijn Dordrecht-Goes [historie economi-
sche band over water; lijst schippers]; G.J. Lepoeter: Land-
bouwvereniging ‘Vooruitgang is ons streven’ (VIOS), te Kapel-
le [1877-1991, historie; Visser, Bom, de Schipper]; A. Haaij: De 
Jorismeet in Wemeldinge [historie veldnaam]; M.P. Burger-de 
Dreu: De Koenkelpot [herinneringen; volksgebruik oudjaars-
avond].

Stad & Ambt [Almelo], jg. 28, 2020-3. Themanummer Almelo 
en water. H. Krol: Almelo, water en de Kaart van Jacobus van 
Deventer.
 Idem, 2020-4. H. Krol: Leer-
looierij en ververij G.J. Gast 
[bedrijfshistorie]; F. Huisintveld: 
Over de geschiedenis van het 
Sluiterveld; Almelo op de kaart 
door de loop der eeuwen van 
1570 tot 1980 [historische kaar-
ten]; T. van Rijmenam: Stads-
poorten in Almelo; G. Brouwer: 
‘Achtzaligheden’ leken paleisjes 
[arbeiderswoningen]; H. Gerrit-
sen: ‘Doe als Van Dronkelaar’ 
over wethouder E. van Dronkelaar.

Stad & Lande [Schouwen-Duiveland], jg. 57, 2020 nr. 158. H. 
van Felius: Huis Grol in Renesse [historie buitenplaats, lange 
lijst eigenaren vanaf 1599; Couwenburgh, Pompoene, Tromp, 
de Lange Cats]; J. Padmos: Christóbal de Mondragón. De goe-
de Spanjaard uit de Opstand [(1514-1596), militair en gouver-
neur, actief in militaire operaties in Zeeland]; I. van den Broek: 
‘De Spaansche Griep heerscht. Hoesters past op’ [historie]; 
A.M. Leijdekkers: Herinneringen aan Max Dendermonde [n.a.v. 

eerder artikel in nr. 157]; I. Mostert: De kastanjeboom van 
 Zierikzee [uit archiefonderzoek blijkt de boom onderdeel te 
zijn van een plan voor een ‘lommerrijke’ lusthof rond de her-
bouwde kerk, 1847/48]; R. van Langeraad: Het Groene Kruis: 
alle voor allen [historie]; L. Schouls: Penning van de Amster-
damse Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan 
Johannes Roskam [uit Zierikzee 1796].
 Idem, 2020 nr. 159. J. Overbeke: Fetuten, een Zeeuws 
woord dat ik was vergeten [betekenis uitdrukking; afleiding: 
servituten (dienstbaarheden)]; L. Schouls: De Zeeland-affaire 
te Tilburg 1944 [weigering aanwijzing contingent Tilburgers 
voor tewerkstelling aan Duitse kustverdediging op Schou-
wen-Duiveland, burgemeester van de Mortel gevangen 
gezet]; I. Mostert: De broertjes Pankow [kijkje in het leven van 
het Burgerweeshuis te Zierikzee 1936-1945].

De Stamboom [Alblasserwaard], jg. 22, 2020-2. Z. Erkelens- 
Aanen: Bastiaan van Dulst, een Sliedrechtse jongen [1773-1788, 
als jongzeijlmaker bij de VOC, vader gedetineerd 1779 wanneer 
moeder een buitenechtelijk kind krijgt; van Vaaringen, Groene-
wegen, Craan, Maerlevelt]; Z. Erkelens-Aanen: Landbouwver-
slagen Sliedrecht 19e eeuw; Z. Erkelens-Aanen: Sliedrechtse 
roomboterfabriek [Prins, Muijlwijk]; Z. Erkelens-Aanen: Corne-
lis=Cornelia Bras? [redenering, akten, echter geen oplossing]; 
J. Mouthaan: Voor rekening van de Diaconie [relatie tussen 
Woudenberg en Alblasserdam?, 1845; Smith]; Reacties op 
kwartierstaat van Cornelia de Groot [twéé gelijknamige zus-
ters Maria van Vuuren!, verdere aanvullingen].
 Idem, 2020-4. J. Mouthaan: Vrouwe Justitia in Naaldwijk 
Sliedrecht en omgeving [historie gerechtelijke organisatie]; 
Z. Erkelens-Aanen: Moeders & Dochters [matriarchale lijn, 16 
gen., tot 1501; Piek, Verhoef, de Haan, Sterrenburg, Bras, Cort]; 
Z. Erkelens-Aanen: Slager Bakker [in Sliedrecht en Oud- 
Alblas, blijken begin 19e eeuw één familie te zijn]; Kwartier-
staat Cornelia de Groot [verv. en corr. en aanv.; Puijker, Sterck, 
Demper, Hoekwater, Liefholland, Westerbaaken, Boonstop-
pel, Swartbol].

Steengoed [Utrecht], 2020 nr. 67. Het huis Jeruzalemstraat 
8-10 [bouwgeschiedenis, restauratie; lijst eigenaren, o.a. Van 
Egmont van de Nijenborch, van Naerden, Schriek, Suylen-
burch, Taets van Amerongen]; Muntslag in Utrecht [Utrechtse 
dukaton of zilveren rijder].

De Stelling, jg. 39, 2020 nr. 153. J. Roorda: Hoe politieagenten 
in oorlogstijd moesten balanceren tussen goed en fout [histo-
rie; de Vries, Kuipers, Wijnalda, Meppelink]; G. Bakker: Natuur-
bad Noordwolde [werkloosheidsproject 1935]; H. Deems: 
Sloop van de voormalige bakkerij aan Voetpad 19 te Munne-
keburen [historie vanaf 1825-2007; Peereboom, Bakker, 
 Stoker, Pasma].
 Idem, 2020 nr. 154. G. Bakker: OLS school en meesterswo-
ning Steggerda [historie 19e-20e eeuw, met foto’s; de Boer, 
lijst bewoners met bijzonderheden]; J. Roorda: Peperga: toen 
en nu [historie dorp in vogelvlucht].
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Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 35, 2020-3. M. Groene-
weg: De dijken van IJsselmonde (7): Bovenstraat, voorheen 
Dorpstraat; A. Beukelman: De brand op de Teunishof; M. Ver-
hoef: De mannen van 1970: Rinus Israël [met kwartierstaat 31 
kwn., –, Stofregen, Reens, Maas]; M. Verhoef: De wijken van 
IJsselmonde (4): De Beverwaard.

Terra Westerwolda, jg. 9, 2020-2. G. Volders: De droevige his-
torie van Zyne Hoogheid [hoe prins Frederik (niet) in Wedde 

gegeseld werd, 1796; broer van 
Willem I]; R. Wolf: Een historische 
levensader voor het klooster in 
Ter Apel [waterloopkundig hoog-
standje]; F. van Kouwen hoven: 
Het Aaltje-project is gestart 
[koppeling verleden, heden en 
toekomst rondom Smeerling; 
lespakket; verwantschapssche-
ma 6 gen., 1745-1958; Hoising, 
Wilzing, Halmingh]; T. van Dijk: op 
transport naar interneringskamp 
Mariënbosch [uitzetting Duitse 

burgers 1945/46; Wünker]; S. de Regt: uit de Westerwoldse 
familiegeschiedenis van Hans Thedinga [interview]; T. van 
Dijk: Het portret van Jacobus Heres [(1768-1835)].
 Idem, 2020-3. R. Hadders: Aaltje ter Wisch over het boe-
renleven in Westerwolde rond 1900 (1) [cultuurhistorie]; J. 
Been: Waarom stonden er zoveel hotels in Ter Apel? [historie, 
beschrijving diverse hotels]; A.C. Jansen: Een visum voor Wes-
terwolde? Het geval Johannes Hommerckhuisen [(1651-1743), 
predikant, ‘import’ uit Bellingwolsterzijl]; F. van der Zijl: Het 
portret van… Hindrik Boels en Roelfien Wubs en dochter 
Hadewieg Boels [19e eeuw]; H. ter Heijden: ‘Kunst laat ons dro-
men’ [interview met Obby Veenstra, directeur MOW (muse-
um)]; E. Wubs: de koude winter van 1762-1763 [verbod uitvoer 
hooi en stro]; H. Opheikens: Voormalige vluchtroutes langs de 
grens met Duitsland [herinneringen, gedenktekens]; G. Vol-
ders: Verhalen van lief en leed op de begraafplaatsen in Wes-

terwolde; E. Wubs: Over volksdrank, overvloed en regulering 
[bier].

Tussen Vecht en Eem, jg. 38, 2020-2. M. van Aalst: Hilversum 
en de Spaanse griep [historie]; F. Booy: O, dat wintertje ‘45... 
[herinneringen]; J. Groeneveld: Haanwijk en De Hoeven in 
Eemnes? [mogelijk door leesfout in tekst uit 1440]; S. van der 
Weele: Stützpunkt Hilversum: wat is er nog van over? [verde-
digingslinie]; S. Remmerts de Vries: ‘Zout water geeft het 
zoetste brood’ [leven Zuiderzeevissers]; K. Loeff: Villa De 
Rietvink [te Laren, uit 1926; Polak]; M. Boersen: Geertruida 
Agatha Maria Rigter (1890-1979) [handwerkonderwijzeres, 
bestuurder en vrijwilligster; Heerschop, Huijsman].
 Idem, 2020-3. Themanummer Vrijheid, herstel en vernieu-
wing [met o.a.: Wraak nemen op ‘politieke delinquenten’, en 
Annexatiecomité in Vreeland (Nederlands comité voor 
gebiedsuitbreiding)].

Tussen de Voorn en Loevestein, jg. 56, 2020 nr. 170. P.H. Nien-
huis: De Spaanse griep in de Bommelerwaard [historie]; V. 
Groothoff: Kuiper Groothoff en de invoering van het metrieke 
stelsel [historie, Franse Tijd, invoering 1-1-1820, veel werk; 
familie afkomstig uit Duisburg; de Bie]; H. Timmer: Catrinus 
Timmer (1804-1887) op de bres voor kerk en maatschappij in 
Gameren en Nieuwaal [levensschets, rol in kerkelijke roerse-
len; rol nazaten; Verwers, van den Heuvel]; A. de Koning: 
Weegbruggen in de Bommelerwaard [rol in het dagelijkse 
leven; lokaties].
 Idem, 2020 nr. 171. P.H. Nienhuis: ‘Daar gaat een dominee 
voorbij!’ [interview met Trees Blom; beschreef de dominees 
van Nederhemert]; R. Dingemans: Moederharten bloeden 
anders [echtpaar Peter Dingemans tr. 1862 Metje van der 
Kolk, levensschets, 16 kinderen; tevens onderzoek naar kin-
dersterfte]; K. Metz: Ferdinand Leenhoff, een Bommelse kun-
stenaar (1841-1915) [beeldhouwer en kunstschilder, exm. 
 Ilcken]; A.C. ‘t Hart: Gevlucht naar Zaltbommel [herinneringen 
aan de oorlogstijd]; M. Witteveen: Twee merkwaardige graf-
stenen in de Sint-Maartenskerk [Oostermans].
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Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties opgeven 
via het profiel op de website, of melden via het emailadres
ledenadministratie@ngv.nl of per post aan nevenstaand adres.

Opzegging lidmaatschap
Schriftelijk vóór 1 december van het lopende kalenderjaar via het profiel 
op de website, of aan ledenadministratie@ngv.nl of per post aan 
nevenstaand adres.

Contributie en bijdragen (bedragen per jaar)
Lidmaatschap-digitaal € 40,00 (Gens Nostra lezen op een beeldscherm 
zonder mogelijkheid tot downloaden).
Lidmaatschap € 49,00 (met gedrukte Gens Nostra).
Beide vormen zijn inclusief de indeling bij één afdeling.
Lidmaatschap voor een extra afdeling € 12,00.
Gezinslid € 12,00 (zonder Gens Nostra en ingedeeld bij één afdeling).
Buitengewoon lidmaatschap voor organisaties € 40,00 of € 49,00 bij 
digitaal respectievelijk gedrukte Gens Nostra.
Voor in het buitenland wonende leden of organisaties kost toezending 
van Gens Nostra per post € 24,00 extra.

Betalingen
Een verzoek tot betaling van contributie en bijdragen wordt per e-mail 
verzonden via ‘Mollie’ als inningsorgaan. De wijze van betaling kan zelf 
worden gekozen, b.v. iDeal. Leden zonder e-mailadres ontvangen een 
factuur per post.
Ook betalingen vanuit landen buiten Europa vinden plaats via Mollie en 
PayPal op info@ngv.nl. Cheques worden, vanwege de hoge kosten, niet 
meer geaccepteerd. Bankrekeningnummer NL02INGB0000547064 t.n.v.
Ned. Genealogische Vereniging-contributies, graag lidnummer 
 vermelden.

Informatiecentrum, Kosterijland 3, 3981 AJ Bunnik
In het Informatiecentrum zijn beschikbaar: bibliotheek met boeken en 
tijdschriften, cd-roms, biografische documentatie, heraldisch archief en 
microfiches.

Openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en elke 
tweede zaterdag van de maand van 10 – 16 uur (behalve op feestdagen). 
Vrije toegang voor leden en niet-leden.
Het centrum is telefonisch bereikbaar via 085-105-1199 (tijdens de 
openingstijden).
Er zijn gratis parkeerplaatsen aanwezig en het centrum is vanaf station 
Utrecht bereikbaar met bus 41 of per trein naar station Bunnik.
Als gevolg van de corona maatregelen is het centrum tijdelijk gesloten 
voor bezoek. Zodra de maatregelen versoepeld worden check dan voor 
een bezoek onze website of stuur een mailtje naar info@ngv.nl.

Doelstelling Vereniging
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van de 
genealogie en heraldiek, de verbreding en verbreiding van de kennis 
daarvan en van al hetgeen daar aan verwant is. De vereniging beoogt 
daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.

ANBI: De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de NGV geen erf- of 
schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en 
schenkingen. Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor 
geldende regels).
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http://ngvledenservice.nl
https://ngvledenservice.nl/kennisbank/
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www.probook.nl 030 303 95 98 info@probook.nl

Jouw verhaal voor altijd
Amsterdamsestraatweg 656 d • 3555 HX Utrecht • 030 303 95 98 • info@probook.nl • www.probook.nl

Jouw verhaal voor altijd
Amsterdamsestraatweg 656 d • 3555 HX Utrecht • 030 303 95 98 • info@probook.nl • www.probook.nl

Jouw verhaal voor altijd
Amsterdamsestraatweg 656 d • 3555 HX Utrecht • 030 303 95 98 • info@probook.nl • www.probook.nl

Laat je boek maken door Probook, dé specialist in het maken 
van met garen gebonden boeken. Zo blijft het verhaal van jouw 

familie generaties lang bewaard.

Een duurzaam gebonden 
boek over jouw familie!

gratis handleidingen persoonlijke servicevanaf 1 exemplaar

Terug naar inhoud
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