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Van de redactie
In memoriam Paul op den Brouw 
Op maandag 25 april hebben wij het droevige bericht ont-
vangen van het op die dag overlijden van Paul op den 
Brouw, hoofdredacteur van Gens Nostra en Heraldisch 
Tijdschrift. Slechts drie weken eerder had hij laten weten 
niet langer zijn functie te kunnen uitoefenen vanwege een 
plotseling opgekomen gezondheidsprobleem.
Van 1978-1982 was hij secretaris van de afdeling Kwartier 
van Nijmegen. Hij gaf toen reeds blijk van zijn redactionele 
en organisatorische kwaliteiten bij publicaties van die 
afdeling. Hij was lid van de redactie van Gens Nostra van 
1981-1989 en van het Hoofdbestuur 1985-1989. Zijn werk-
kring bracht hem daarna naar andere continenten. Na 
terugkeer was hij hoofdredacteur van Gens Nostra van 

1997-2000. Na zijn pensionering nam hij in 2019 wederom 
het hoofdredacteurschap op zich. Naast deze functies 
was hij ook publicist, redactielid van ‘Zoeklicht…’ een 
serie uitgaven van het Kwartier van Nijmegen en van Kwar-
tieren van her en der. Zijn lievelingsproject was het ont-
sluiten en toegankelijk van het archief van de Kelnarij van 
Putten met zijn talloze horigen uit de middeleeuwen.
Onze vereniging verliest met Paul een zeer beminnelijk 
persoon die op een zeer deskundige en toekomstgerichte 
wijze leiding gaf aan de uitgifte van ons tijdschrift. Wij 
 verliezen in hem ook een fijne collega die altijd rust en ver-
trouwen uitstraalde.
Met het Hoofdbestuur hebben wij de familie Op den Brouw 
gecondoleerd bij zijn uitvaart op dinsdag 3 mei.

Bij de voorplaat  
Beeld van het Nederlands paviljoen op de Wereldtentoonstelling. Het model van Gijsbert stond echter op een andere plek  
(bij de landbouwwerktuigen uit verschillende landen).
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Oproep
De redactie van Gens Nostra is ernstig onthand nu de hoofdredacteur Paul op den Brouw onverwacht is overleden. Om de conti-
nuïteit van het blad te waarborgen doen wij een dringend beroep op leden met redactionele vaardigheden om de redactie te ver-
sterken. De belangrijkste werkzaamheden zijn het beoordelen en redigeren van artikelen en contacten onderhouden met de 
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Terug en vooruit kijken

In de Algemene Vergadering van 21 mei wordt terug gekeken op het jaar 2021. Dat jaar begon 
zorgwekkend. De kascommissie rapporteerde, dat aan het begin van 2021 de financiële situatie 
zeer zwak was geworden, in hoofdzaak door te hoge uitgaven op ICT-gebied. Tegelijkertijd 
meldde de kascommissie ook, dat het nieuwe hoofdbestuur maatregelen heeft getroffen om 
de uitgaven terug te brengen tot het niveau, dat de vereniging zich kan veroorloven. Mede door 
de ontvangst van een erfenis was hierdoor aan het einde van 2021 sprake van 117.000 euro aan 
liquide middelen. In combinatie met een eigen vermogen van 134.000 euro kan de vereniging nu 
weer vooruit.

Een tweede positieve ontwikkeling in de tweede helft van 2021 vormde de invulling van het 
Hoofdbestuur. In de Algemene Vergadering worden twee nieuwe leden voorgedragen in de 
 persoon van Henriette Adema en Guus van Gameren. Het Hoofdbestuur kent daardoor dan zes 
leden, waardoor het weer op sterkte is.

In de Algemene Vergadering wordt ook de doorlichtingen op ICT-gebied besproken. Een 
belangrijke aanbeveling vormde het bouwen van een nieuwe website, waarbij ook de afdelingen 
voor hun activiteiten weer de beschikking hebben over eigen webpagina’s. Het is gelukt om dit 
in het eerste kwartaal te realiseren, waarvoor bijzonder veel dank uitgaat naar Anne Schley van 
de afdeling Gooiland. Voor een aantal afdelingen resteert nu nog het invullen van hun eigen 
webpagina’s. Hiervoor wordt een training georganiseerd en is een ondersteuningsteam 
beschikbaar.

Gedurende deze zomer zal worden gewerkt aan een uitbouw van de website. Op het wensen-
lijstje staan onder andere het doorzoekbaar aanbieden van alle jaargangen van Gens Nostra en 
Heraldisch Tijdschrift. Verder ook het doorzoekbaar aanbieden van de catalogus van de biblio-
theek in Bunnik, mogelijk in combinatie met ‘scanning on demand’.

Een derde belangrijk agendapunt voor de Algemene Vergadering vormt de discussie over de 
strategie en organisatie van onze vereniging. De hiervoor ingestelde Commissie zal hierover 
langs een andere weg verslag doen.

Eind vorig jaar lukte het om de afdelingen Twente en Midden-West-Brabant weer aan een 
nieuw bestuur te helpen. Inmiddels is dit ook gelukt voor de afdelingen Zaanstreek-Waterland. 
Er staan nu nog maar drie afdelingen op het af te werken lijstje.

Verder zijn in het eerste kwartaal alle bestanden met de gescande bidprentjes (ruim 1 mln), 
familiedrukwerk (0,5 mln) en familieadvertenties (3-4 mln) in kaart gebracht. Dit heeft meer 
moeite gekost dan voorzien. Gedurende de zomer zal worden nagegaan of en hoe deze scans 
op een betaalbare wijze toegankelijk op de website kunnen komen. Gebleken is, dat het om een 
ingewikkelde kwestie gaat.

Het Hoofdbestuur hoopt, dat in de komende maanden weer vele helpende handen worden 
geboden bij het aantrekkelijk en toekomstbestendig maken van onze vereniging.

Peter van Boheemen
Voorzitter

BESTUURSTAFEL
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K.S. DE BOER  †

Twee keer  
Theodorus Azon Jacometti

Rotterdamse zeevaarders 
tussen 1780 en 1830

1. Vlag AvH van de reder Anthony van Hoboken  
(https://www.scheepsindex.nl/redvl.php).

2a. Snauwschip (Fries Scheepvaartmuseum 1978-190).

De auteur is overleden te Groningen 15 maart 2022.
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Theodorus Jacometti was in 1758 als Teodosio in Vicosoprano, 
Graubünden, Zwitserland geboren, niet ver van de grens met 
Italië. Zijn vader was het jaar daarna gestorven. Theodorus 
moet vanwege zijn oom Guiseppa Azun, die kapitein was in de 
Nederlandse koopvaardij, van de zeevaart gedroomd hebben. 
Op zeker moment ging Theodorus naar Rotterdam en kwam 
bij zijn oom, die daar Joseph Azon heette, op diens schip in de 
leer. De jonge Theodorus moet de zeevaart een goed beroep 
gevonden hebben want hij zou in Rotterdam blijven. Hij trouw-
de daar in 1786, 28 jaar oud, met Cornelia Reygers.

Kapitein Guiseppa Azun (circa 1730-1789)
Oom Joseph Azon was in 1761 te Rotterdam getrouwd met 
Catharina van Wijnbergen. Het gezin woonde in Rotterdam. 
Joseph zal al voor 1760 naar zee gegaan zijn. Hij voer op 
 Middellandse zee havens zoals Smyrna (nu Izmir in Turkije) of 
Livorno en Marseille. De Middellandse Zee was niet zonder 
gevaren. Op de terugreis van een vaart naar Marseille in 1775 
werd de bemanning zo bang voor Noord-Afrikaanse kapers, 
dat Joseph zich gedwongen zag de haven van Alicante, Span-
je, binnen te lopen. De Nederlandse consul daar overtuigde de 
bemanning, dat ze zonder vrees voor ‘de Maroccanen’ naar 
Malaga konden varen om dan van daar in konvooi naar Rotter-
dam te zeilen. Waarschijnlijk was neef Theodorus toen al bij 
hem in de leer.1

Wat betreft Joseph, het is niet nodig hem bij zijn vele vaarten 
naar de Middellandse Zee in detail te volgen. Toch enkele 
berichten. Hij liep in februari 1779 met zijn schip de haven van 
Malaga binnen omdat het lekte. Twee jaar later werd ‘De 
Vrouwe Hester’, waarmee Joseph steeds naar Smyrna en 
terug zeilde, met alle toebehoren inclusief geschut, te koop 
aangeboden. Was deze verkoop een gevolg van de Vierde 
Engelse Oorlog die van 1780 tot in 1784 duurde en waarin de 
Nederlandse havens nagenoeg geblokkeerd waren?2

In 1782 lukte het Joseph Azon toch weer naar Smyrna te 
 zeilen, met de ‘Hester’, en het schip werd daar verkocht. Of 
was dit ‘De Vrouwe Hester’ en was de verkoop het jaar daar-
voor niet gelukt en werd het schip nu elders gesleten? Joseph 
kwam in 1783 met de ‘Ufort Kreket’ terug uit Smyrna en op 2 
juni werd de lading katoen en ‘fyn Angory Turx Gaaren’ in 
Amsterdam ter verkoop aangeboden. De kranten berichtten 
regelmatig waar Joseph Azon was, bij voorbeeld in Livorno, 
maar meestal meldde de krant de terugkomst uit Smyrna. 
Zijn laatste reis begon eind november 1788 met het snauw-
schip ‘Johanna’, naar Smyrna, van waar hij in juni 1789 terug-
keerde. In dat jaar stierf Joseph. Theodorus werd nu kapitein 
van het schip.3

Kapitein Theodorus Azon Jacometti (1758-1806)
Dit moet het moment geweest zijn waar Theodorus zijn naam 
veranderde. In erkenning van wat zijn oom voor hem had bete-
kend noemde hij zich nu Theodorus Azon Jacometti. De kran-
ten gaven echter niet steeds die twee achternamen.

Ondertussen was Theodorus overgestapt naar de reder 
Anthony van Hoboken. Deze had in 1790 besloten een eigen 
vloot op te bouwen, om zijn handelswaar met eigen schepen 
te versturen. In maart 1790 verwierf hij het tweedeks brik-
schip ‘Vreede en Vriendschap’. Bij zo’n koop bleef de beman-
ning vaak bij het schip. Van Hoboken was zijn bedrijf als 
exporteur van boter begonnen en opereerde als reder. Hij had 
ook goederen naar de Oost gestuurd, op VOC-schepen. Nu 
kon hij dat onder eigen vlag doen: een witte met de zwarte let-
ters AvH. Theodorus was een van de eerste kapiteins die op 
de eigen schepen van Van Hoboken werkte.4

In augustus 1790 zou Theodorus met het genoemde twee-
deksbrikschip ‘Vreede en Vriendschap’ uit Helvoet (Helle-
voetsluis, aan het Haringvliet, Rotterdams ‘buitenhaven’) naar 

Bij historisch onderzoek stuitte ik op kapitein Theodorus Azon Jacometti van Rotterdam omstreeks 1800. Al 
gauw bleken het er twee te zijn, vader en zoon. De vader leerde het vak van zijn oom, de zoon leerde in het 
begin van de vader. Zoon Theodorus schopte het ver als kapitein, speciaal in de vaart op Nederlands Indië. 
Op zijn tweeënveertigste  verliet hij de vaart en vestigde zich permanent in Batavia waar hij met zijn zoons 
een handelshuis opbouwde.

Dat er twee kapiteins met dezelfde naam waren is tot nu toe geheel onderbelicht gebleven. Beide kapiteins 
voeren voor Anthony van Hoboken maar zelfs in ‘Koning van de Koopvaart’, het boek over deze grote Rotter-
damse reder en zijn kapiteins, wordt niet duidelijk, dat het om vader en zoon gaat. Door de details uit het 
leven van beide kapiteins uit de archieven op te diepen werd het mogelijk hun afkomst, hun gezinnen, en de 
periodes van voor- zowel als van tegenspoed in beider levens te beschrijven.
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Barcelona vertrekken, maar het werd 13 oktober. In december 
1790 werd bericht dat hij in Marseille was aangekomen. Na 
terugkeer in Rotterdam vertrok Theodorus op 10 mei 1791 
weer met de ‘Vreede en Vriendschap’ naar Barcelona, met een 
tussenstop in Cartagena aan de Spaanse zuidoostkust. Van 
daar zeilde hij door naar Smyrna, alwaar hij op 10 november 
aankwam.5

Door de Franse Revolutie ontstonden ook voor de zeevaart 
grote problemen. Frankrijk was in 1792 in oorlog geraakt met 
Engeland. De Engelse marine patrouilleerde op zee om krijgs- 
en andere waar te onderscheppen. Engelse troepen werden in 
Rotterdam aan land gezet om de Zuidelijke Nederlanden te 
beschermen en de prins van Oranje trok met admiraal Kins-
bergen en de hertog van York door Rotterdam naar het zui-
den. Die dag werd op pagina 8 van de Rotterdamsche Courant 
bericht uit een brief van schipper Douw, ‘in dato Genua 16 
February 1793’, dat er weer kapingen in de Middellandse zee 
waren, met berovingen. Ook Azon Jacometti, uit Smyrna 
gekomen, was met zijn snauwschip aangehouden maar de 
kapers lieten hem, en ook andere schepen, gaan. Theodorus 
kwam in februari 1794 behouden terug. In juli van dat jaar 
werd dat schip, de ‘Johanna’, verkocht. Naast de gewone spul-
len was het ook uitgerust met elf kanonnen, niets abnormaals 
voor die tijd.6

Toen in januari 1795 de Fransen de Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlanden binnen vielen en op 4 maart Rotterdam 
bezetten, legden ze direct alle scheepvaart stil. Engelse sche-
pen werden in beslag genomen, inclusief de lading. Generaal 
Bonnaud besprak te nemen maatregelen met een commissie 

van Rotterdammers, bestaande uit ‘burger Van Hoogstraten 
en schipper Azon’. Was Theodorus gekozen omdat hij Frans 
sprak? Of had Van Hoboken zijn kapitein naar voren gescho-
ven? Van Hoboken, die legaal of illegaal zijn handel wilde 
voortzetten, zou zo een vinger in de pap kunnen hebben en 
vroegtijdig  alle nieuwtjes horen. De Fransen besloten dat 
schepen slechts mochten vertrekken als ze leeg waren of 
geen verdachte goederen aan boord hadden. Het onderzoek 
werd verricht door de daartoe aangestelde schippers Hen-
drik Nieuwkerk, Theodorus Azon en Jan Veder. De buitge-
maakte Engelse schepen werden door de Franse marine com-
missaris en Theodorus Azon samen verzegeld om ze te 
verkopen. Een deel van de lading behoorde toe aan Rotter-
damse burgers en daarover is uitgebreid onderhandeld. Uit-
eindelijk mocht de lading onder toezicht van de burgers Azon, 
Nieuwkerk en De Heer gelost worden.7

Op zee was het dus onveilig geworden en de Engelsen zagen 
de Hollanders weer als vijand. De enige handelsvaart die, min 
of meer veilig, onder eigen vlag over bleef was naar het 
noordoosten. Veel rederijen moesten hun vloot inkrimpen. 
Ook brachten reders hun schepen onder in nieuwe bedrijven 
in handelsstadjes zoals Kniphausen, Emden of Papenburg in 
Oost-Friesland. Maar toen dat gebied in 1808 door Napoleon 
bij het Koninkrijk werd gevoegd koos Van Hoboken bevriende 
reders in Denemarken of Pruissen. Ze voeren dan onder 
vreemde vlag.8

In 1795 bezat van Hoboken het schip ‘Candidus’ onder gezag 
van kapitein Azon Jacometti. Het heeft mogen uitvaren en is 
dat jaar in Smyrna van de hand gedaan; Theodorus had de pro-
curatie gekregen het te verkopen. Kapiteins mochten en 
moesten immers heel zelfstandig zaken regelen. Andere 
schepen, vooral kustvaarders, werden door Van Hoboken in 
deze onzekere tijden gekocht. Zo ook het als Deens inge-
schreven brigantijnhoekerschip ‘Altona’, dat eind 1796 onder 
Th. Azon Jacometti naar de Middellandse Zee koers zette, om 
op Malta voor 25.000 gulden krenten en andere waren te 
halen. Op de terugreis begin januari 1797 werd de ‘Altona’ ech-
ter opgebracht naar Marseille. Daar bleken de papieren niet 
in orde, het schip werd verbeurd verklaard en de bemanning 
mocht eerst niet vertrekken. Later incasseerde Van Hoboken 
nog wel een deel van de verzekerde som.9

Ondanks zulke tegenvallers was het vertrouwen van Van 
Hoboken in zijn kapiteins groot. In een brief aan een Amster-
damse koopman wordt gesproken over ‘de vloot van den 
admiraal Azon’. Wat dit over Theodorus zegt is niet duidelijk 
maar wel positief. Van Hoboken zorgde goed voor zijn perso-
neel. Voor de bemanning van net naar Helvoet teruggekeerde 
schepen kreeg zijn agent daar de opdracht: ‘Bezorg den cap-
teyn dadelijk de noodige ververschingen voor een equipage 
van 25 man, hoofdzakelijk bestaande in 25 tarwebrooden en 
een paar vaten bier, 50 pond kalfsvleesch en enige groenten 
om een goede vaderlandsche soep te bereiden’.102b. Kofschip (004628-zuiderzeemuseum-s.jpg).
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Theodorus was ‘door ziekte en pech nogal eens terneergesla-
gen’. Toen hij in 1801 weer zeilklaar lag, waarschijnlijk met het 
kofschip de ‘Fortuna’, zorgde Van Hoboken voor een opbeu-
rende brief aan ‘de hem na aan het hart liggende’ Theodorus: 
‘Ik hoop dus op een spoedigen, gunstigen wind die U naar zee 
toe brengt’. En hij voegde toe: ‘leeft voor ‘t overige gezond en 
vergenoegd en verzuijmt niet, zoo dikwerf doenlijk mij met 
het passeerende van Uw wedervaren te schrijven’.11

In juli dat jaar voer Theodorus dus uit, met de ‘Fortuna’, naar 
Archangel aan de Witte Zee in Noordwest-Rusland. Bij het uit-
varen van de haven daar liep het schip aan de grond, nota 
bene met de loods aan boord, maar raakte weer vlot en zette 
de reis voort. Het moet een zware tocht geweest zijn, de 
Noordkaap ronden in november-december, in het begin van 
de donkere poolwinter. Theodorus meldde daarna dat hij op 
10 december bij Molde (Noorse kust, ongeveer 200 mijl ten 
noorden van Bergen) zijn schip zinkend moest verlaten, maar 
dat het daarna naar de klippen was gedreven en dat hij zou 
proberen het toch binnen te brengen. Dat lukte en hij kwam 
(eindelijk, blijkbaar na reparaties in Molde) op 27 september 
in Hellevoetsluis aan.

Daarna werd het stil. Dat kwam ook door de politieke ontwik-
kelingen. Nederland was bij Frankrijk ingelijfd en het Conti-
nentale Stelsel was ingevoerd zodat vrije zeevaart onmoge-
lijk werd. Er is nog één bericht in de kranten te vinden, 
namelijk dat Theodorus in 1803 met de opgekalefaterde 
 ‘Fortuna’, die nu ‘Phoenix’ heet, naar Smyrna vertrok.12

Theodorus stierf in 1806. Hij was een succesvol kapitein 
geweest maar had de pech die laatste jaren in de Franse tijd 

te moeten varen met alle door de politiek bepaalde beperkin-
gen. De voortgang van zijn twee oudste zoons in de zeevaart 
moet hem verheugd hebben. Dat de oudste, zijn naamgenoot, 
al in 1816, op zevenentwintigjarige leeftijd, ook bij Van Hobo-
ken kapitein zou worden maakte hij niet meer mee.

Over de vrouw van Theodorus, Cornelia Reygers, is niet veel 
bekend, behalve dat zij in 1762 in Gorinchem was geboren. Ze 
was vier jaar jonger dan Theodorus. Ze stierf in 1847 te Rot-
terdam. Het echtpaar kreeg tien kinderen waarvan er drie 
jong overleden. 1786: Magrieta (†);  1787: Theodorus (†); 1789: 
Theodorus Josephus, zo genoemd naar de twee grootvaders 
en oom Josephus Azon, werd kapitein; 1790: Martinus, werd 
kapitein (†1831 Rotterdam, trouwde Hermina de Vlugt, ze 
woonden in Rotterdam); 1793: Joanna (huwde in 1813 de zee-
varend kapitein Van Dooren); 1795: Margaretha, huwde Arie 
Jongheim (†1820) , zij woonden in Bergen op Zoom, Marga-
retha hertrouwde in 1827 met Albertus van der Grient); 1796: 
Jan (†1820, Havanna, zie bericht in de krant: RC 18200822); 
1799: Cornelia (†); 1803:  Albertus, werd soldaat († Bergen op 
Zoom 1828); 1807: Willem  (†1818).

We kunnen er van uit gaan, dat Van Hoboken ook weduwen 
met hun gezinnen ondersteunde, zeker de weduwe van 
 kapitein Theodorus. Hij zal de zeventien jaar jonge Theodorus 
en de zestienjarige Martinus ook alle kansen hebben geboden 
succesvolle kapiteins te worden.13

Kapitein Theodorus Josephus Azon Jacometti 
(1789-1856)
Theodorus Josephus was in 1789 geboren. Hij zal als adoles-
cent nog met zijn vader gevaren hebben, wellicht is hij nog 
meegegaan op diens laatste tocht naar Smyrna, in 1803. Daar-
na leerde hij op andere Van Hoboken schepen verder. Ook zijn 
één jaar jongere broer Martinus ging de zeevaart in.

Rotterdam: 1815-1820
De eerste gedocumenteerde vaart van Theodorus als kapi-
tein was in 1816. Daarvoor moet hij ook als stuurman gevaren 
hebben. Al in 1814, direct na de Franse tijd, had Van Hoboken 
schepen beladen en naar buurlanden gestuurd. En Theodorus 
had zich in 1815 voor een pensioen als Indiëvaarder ingeschre-
ven bij het Ministerie van Koloniën. In 1816 was hij kapitein op 
het galjoen ‘Jonge Anthony’, dat met een lading zout, thee en 
cacao van Portugal naar Amsterdam voer. Hij werd op 14 juli 
het strand de ‘Loe Bar’ op gedreven, bij het schiereiland ‘The 
Lizard’ in Cornwall. Het schip ging verloren maar de beman-
ning werd gered. (Een jaar later was de één jaar jongere Marti-
nus Azon Jacometti als kapitein naar de West gevaren waar 
zijn schip bij Bonaire verging…) Van Hoboken had al eind 1817 
weer en ‘Jonge Anthony’ en Theodorus werd daarop kapitein.14

Tegen het einde van de Franse tijd had Van Hoboken een fail-
liete werf in Rotterdam gekocht. Hij gaf de werf de naam ‘Rot-
terdams Welvaren’.

3. Archangel reis uit krantenberichten (delpher.nl).

4. Advertentie van Cornelia Reijgers (18200822-RC).
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Deze reis, en de volgende in 1819, diende ook het transport 
van troepen naar Nederlands Oost-Indië. Met een lucratief 
contract van de regering liet Van Hoboken in 1818 zestig mili-
tairen meegaan, in 1819 waren het vijf officieren en zeventig 
manschappen. Voor passagiers waren cabines op het dek 
getimmerd. De soldaten sliepen in hangmatten in het ruim.18

In 1819 werd in Rotterdam de Maatschappij tot Nut der Zee-
vaart te Rotterdam opgericht. Theodorus werd lid met num-
mer 28 (broer Martinus had nummer 31). Hij zou tot zijn dood 
lid blijven.19  

De alsnog verkoperde ‘Jonge Anthony’ lag in juni 1819 beladen 
klaar om naar Batavia te zeilen. Het vertrek was pas op 10 
september, er moest op de militairen gewacht worden. De 
aankomst in Batavia zal in januari 1820 geweest zijn.20  

Batavia: 1820-1822
Op 6 februari 1820 trouwde Theodorus, dertig jaar oud, in 
Batavia met de zeventienjarige Anna Bron/Brön. Hoe en waar 
had Theodorus Anna ontmoet? Anna’s moeder Jeanne en haar 
zusje Catharina waren ook in Batavia. Waren ze passagiers op 
het schip van kapitein Theodorus en klikte het? Of was het 
allemaal zo bedoeld? Het is gissen. Over Anna’s vader is weinig 
bekend, hij was blijkbaar niet in Batavia. Grootvader Pieter 
Brön was uit Kopenhagen naar Nederland gekomen en dreef 
een winkel in koffie en tabak aan het Marktveld in Delft. Moe-
der Jeanne de Luc was volgens de registratie van haar huwelijk 
in Delft afkomstig uit Lussana, Canton Bern, Zwitserland.

Hoe het ook zij, Theodorus en Anna vestigden zich in Batavia. 
Zo ook Jeanne die officieel als lerares benoemd was. Zij 
begon met haar dochter een school voor ‘jonge juffrouwen’. 
Deze school verhuisde spoedig naar het voorname Konings-
plein in Weltevreden. In oktober liet de commissie voor 
onderwijs in Batavia weten, dat de school dertig leerlingen 

Intermezzo: Verkoperen van schepen
De tweede ‘Jonge Anthony’ had door Van Hoboken verkoperd 
zullen worden. Verkoperen was een betrekkelijk nieuwe en 
ook dure techniek. De rompen van houten schepen boden 
algen en schelpdieren ideale plekken om zich te hechten. 
Daardoor was de romp niet meer glad en dat verkleinde het 
zeiltempo. Het schoonmaken van de romp kostte ook tijd. 
Bovendien droegen paalwormen in warme wateren hun steen-
tje bij aan verzwakking van het hout. Door een gesloten laag 
koper aan te brengen, bleven de rompen schoon met alle 
voordelen van dien. De Engelse marine had vele experimen-
ten gedaan en omstreeks 1800 was een groot deel van hun 
vloot verkoperd. Belangrijk bleek voor het hout geen ijzeren 
bouten te gebruiken vanwege de galvanische interactie met 
koper. Nu wilde Van Hoboken het bij de ‘Jonge Anthony’ met 
het goedkopere zink proberen. Theodorus gaf aan het einde 
van de eerste retourvaart 1817-1818 naar Batavia vanuit een 
tussenstop in Zuid-Engeland alvast een brief voor Van Hobo-
ken aan een andere schipper mee: ‘Alles wel aan boord, behal-
ve het zink, dat mij zeer in mijn vaart vertraagt en de bodem 
van het schip het aanzien geeft van een geladen kalkoen’.15 
Van Hoboken luisterde naar dit advies en het schip werd na 
thuiskomst in 1819 verkoperd. Zink zou niet weer worden 
gebruikt.16

Theodorus was dus in december 1817 als kapitein op de 
 nieuwe ‘Jonge Anthony’ naar Batavia met het experimenteel 
verzinkte 510 tons fregat uitgevaren. Op 21 juni 1818 kwam hij 
daar aan. 16 juli zeilde hij nog naar Cheribon, honderd mijl 
oost van Batavia. Eind augustus wilde hij weer naar Rotter-
dam vertrekken maar zocht voor die reis nog een chirurgijn. 
Op de thuisreis, in Europese wateren, maakte hij op 13 januari 
een tussenstop in Ilfracombe aan het Bristol Channel. Daar 
stuurde hij Van Hoboken de brief over het effect van het ver-
zinken. Theodorus kwam in februari 1819 in Hellevoetsluis 
aan.17

5. Wrak, Koperen huid (wikipedia).

6. Advertentie Jacometti (Bataviasche Courant 07-07-1821).
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kon opnemen. Voor scholieren zou onderwijs tussen negen tot 
drie uur en met kost en inwoning dertig ‘spaansche matten’ 
kosten.21

Maar de plicht riep. Op 16 februari was de ‘Jonge Anthony’ in 
Batavia weer klaar om uit te varen. Het was in die tijd nogal 
stil in de haven, er lagen weinig Amerikaanse en slechts vijf 
Nederlandse schepen. Theodorus voer eerst vracht naar 
Soerabaja, Oost-Java. Terug deed hij op Midden-Java nog 
Semarang aan en vertrok 6 mei 1820 naar Batavia. Daarna 
berichtte de krant dat de ‘Jonge Anthony’ in juni 1820 weer 
naar Rotterdam zou vertrekken. Hij kwam 21 november op de 
rede van Hellevoetsluis aan.22

Eind 1820 zou Theodorus terug naar Batavia varen, maar dat 
ging gepaard met haperingen. Bij de eerste poging stond er te 
weinig water in het zeegat en daarna viel de vorst in met 
 zware ijsgang. Omdat hij weer in de haven lag moest volgens 
de wet alles worden ingeklaard. En daarna ging het streng 
vriezen zodat enkele op het dek vastgesjorde biervaten en 
manden met ‘Selser water’ vorstschade opliepen. Hij verzocht 
de dienst accijnsen 52 manden met Selser water (in stenen 
kruiken) te mogen lossen om in het ruim plaats te maken voor 
water en bier. Dat mocht. Omdat hij zo tot in 1821 binnens-
havens bleef moest hij het tonnengeld over het vorige jaar 
nog betalen, een totaal van bijna 670 gulden. Op 19 januari 
was hij bij notaris Plooster in Den Briel om dat allemaal vast 

7. Haven Batavia (www.british.empire.co.uk).

8. Dejima, Siebold Dutch personnel and 
Japanese women watching an incoming towed 
Dutch sailing ship at Dejima by Kawahara Keiga 
(wikipedia).
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te leggen. Een paar dagen daarna, bij het uitvaren uit Helle-
voetsluis, was hij bij oostenwind tegen de noordwal vast 
geraakt en moesten lichters helpen hem vlot te krijgen. Uit-
eindelijk kwam hij begin juli 1821 in Batavia aan. De handels-
agent daar bood de door hem aangevoerde handelswaar te 
koop aan.23

Theodorus bleef nu een tijdje in Batavia. Van een tocht langs 
de noordkust van Java kwam hij op 8 april 1822 vanuit Indra-
majoe, honderd mijl oost van Batavia, terug. Op 23 april 1822 
bracht Anna in Batavia hun eerste kind ter wereld, Louise.24

In mei 1822 zeilde Theodorus volgens plan met de ‘Jonge 
Anthony’ naar Dejima, de Nederlandse handelspost in Japan. 
Hij had voor Opperhoofd Blomhoff ruim zevenduizend gul-
dens en een kistje met vijftien kilo goud mee gebracht. Voor 
de Shogun Tokugawa Ienari, de militaire dictator, bracht hij 
namens Van Hoboken de Bataviasche Almanak en rood flu-
weel mee. (Een jaar later zou zijn broer Martinus deze reis ook 
maken; hij bracht de arts Siebold naar Japan.)  Voor de terug-
reis werden onder andere ruim duizend kisten met koper 
geladen (natuurlijk voor de verkopering). De Tokugawa familie-
clan was al heel lang eigenaar van de Asio kopermijn. Theo-
dorus vetrok 26 november.25

Toen besloot de familie weer naar Nederland terug te keren. 
Viel het tegen in het vuile en vochtige Batavia? De handel met 
Indië was geleidelijk aan terug gelopen. Of lag het aan Van 
Hoboken? Maar misschien leek het ze gewoon beter met het 
jonge gezin in Rotterdam te zijn. Theodorus en Anna boden hun 
slavin te koop aan, moeder Jeanne zei haar baan op en schulden 
werden vereffend. Theodorus liet nog weten passagiers te 
 kunnen herbergen en in januari 1823 vertrok de ‘Jonge Anthony’. 
Ze kwamen juli 1823 behouden in Hellevoetsluis aan.26

Terug in Rotterdam:  1823-1825
Theodorus en gezin moesten nu woonruimte vinden. Na een 
jaar, in September 1824, werd het vertrek naar Batavia van 
drie Van Hoboken schepen aangekondigd, van Theodorus met 
de koperbeslagen ‘Jonge Anthony’, van een collega met 
 ‘Rotterdams Welvaren’ en van broer Martinus met de ‘Drie 
Gezusters’. De schepen kwamen goed aan. Theodorus zeilde 
op 24 juli weer terug. De post in Batavia had in de krant aan-
gekondigd de postbus op de drieëntwintigste te sluiten. Er 
waren ook enkele passagiers aan boord. Kort na het uitvaren 
van de ‘Jonge Anthony’ stierf de tweede stuurman, Hendrik 
Ruijchaver. Maar de reis naar Europa liep verder goed en het 
schip werd op 5 december gezien bij de ankerplaats Downs 
voor de westkust van Kent (bij Dale).27

9.  Fregat Jonge Anthony, schip van Theodorus Azon Jacometti (Tekening Schoumen-Gedbook-p. 114-marhisdata).
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Antwerpen: 1826-1830
Na de Franse Tijd (1795-1813) werden de noordelijke Zeven 
Provinciën met de zuidelijke, voorheen Oostenrijkse Neder-
landen, samengevoegd tot het Koninkrijk der Nederlanden. 
Alle zeeverkeer, dus ook op de Schelde van en naar Antwer-
pen, was weer open. Koning Willem I zag het belang van de 
economie en hij wilde de handel bevorderen. Ook het zuidelijk 
deel van het Koninkrijk ontwikkelde zich snel. Antwerpen zat 
in de lift en werd wat betreft vrachtvolume al gauw groter dan 
Rotterdam.

In 1826 besloot Theodorus van reder te wisselen. Was hij niet 
meer bij Van Hoboken in de gunst? Broer Martinus was als 
kapitein op de zeer goede ‘Vijf Gezusters’ betrokken bij het in 
februari 1825 afgesloten chartercontract voor een reis naar 
Canton, China met de net door Willem I opgerichte Neder-
landse Handelmaatschappij (NHM). Hoe het ook zij, Theo-
dorus ging nu in zee met reder K. Loyaerts te Antwerpen. The-
odorus zou kapitein worden op de bijna van stapel lopende 
brik ‘Elisa’. Dit tweehonderd ton metende schip was gebouwd 
van eikenhout, vernageld met koperen spijkers en koperen 
bouten en voorzien van een koperen huid, dus het beste van 
het beste. Op 16 augustus 1826 werd de zeebrief voor de ‘Eli-
sa’ door Loyaerts aangevraagd. Theodorus zeilde op16 sep-
tember uit (negen dagen na de geboorte van hun derde kind, 
Albert), langs Vlissingen, met stukgoederen op weg naar Rio 
de Janeiro. Onderweg liep hij op 3 oktober met een kapotte 
boegspriet Lissabon binnen, die snel hersteld zou worden. 
Theodorus was daar ziek aan land. In maart 1827 was hij terug 
in Antwerpen. In mei voer hij alweer uit naar Carthagena de 
Colombia om via Havanna terug te keren. De ‘Elisa’ bereikte 
midden oktober, beladen met koffie en suiker, de rede van 
Vlissingen maar moest in quarantaine. Midden november was 
Theodorus in de haven van Antwerpen.28 

Op 12 Januari 1828 zeilde Theodorus weer met de ‘Elisa’ uit, nu 
naar Batavia, waar hij in mei aankwam. Voorwaar, een voor-
spoedige reis. Toch was er iets bijzonders te melden. Op 26 
april kwam hij in de zuidelijke Atlantische Oceaan vijf grote 
‘ijs-eilanden’ tegen op 37°31’ zuider breedte, en 18°17’ oost. Vol-
gens zijn bericht daarover (dat pas in oktober door de Minis-
ter van Marine en Koloniën in de Staatscourant kon worden 
gepubliceerd en door vele kranten werd overgenomen) waren 
ze ‘150 to 300 voet hoog, uitgezonderd één dat zeer uitge-
strekt was. Sedert het verlaten van het eiland Trinidad, had 
kapitein Jacometti gestadig een om de noord lopende stroom 
bespeurd, welker dagelijks verschil, bij elkander getrokken, 
een verschil in breedte van 8°40’, ten tijde hij het ijs zag, ople-
verde, en twijfelde hij niet, of de gezegde stroom moest daar-
van de oorzaak zijn; ook geloofde hij, dat men het gezegde ijs 
nog wel op 34° en 35° konde ontmoeten, eer het zoude 
gesmolten zijn, en hoewel daar minder gevaarlijk, dan op 
37  1⁄2 graad, echter voor de zeevarenden nog zeer te vrezen 
bleef’.29 Na lossen en laden in Batavia begon op 29 juni de 
terugreis. Hij was op 28 oktober bij Vlissingen en een week 

later kondigde Loyaerts de aankomst van de ‘Elisa’ aan met 
aan boord 2583 balen koffie, 545 huiden en 400 bundels 
 rottingen.30 

Het lijkt er op, dat Theodorus in dit deel van de Antwerpse 
periode weinig thuis is geweest in Rotterdam. Blijkbaar was 
dat aanleiding in 1828 om als gezin naar Antwerpen te verhui-
zen, hetgeen ze in november in de Rotterdamse Courant 
 aankondigen. Op 9 mei 1830 bracht Anna in Antwerpen zoon 
Henricus ter wereld.31

Vanwege zijn verblijf als kapitein in Antwerpen was hij in de 
periode 1828-1830 lid van het Antwerpse zeemanscollege Tot 
Nut der Zeevaerd met vlagnummer 35. In de Algemene Verga-
dering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop 
van 27 april/04 mei 1830 werd met vlagnummer 321 voorge-
dragen/benoemd kapiteinTheodorus Joseph Azon Jacometti, 
oud 41 jaar, ‘voerende het schip de ‘van de Werve’, thans nog 
op stapel staande en bezit van De Oost Indische Rederij te 
Antwerpen, op voordracht van kapitein Bulsing. En hij was 
sinds 1819 lid van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart te 
Rotterdam met nummer R28.32

Afscheiding van België: 1830
In 1830 werd in het zuidelijk deel van het koninkrijk der Neder-
landen ontevredenheid zichtbaar over de conservatieve 
koning Willem I. De opvoering op 25 augustus 1830 in Brussel 
van de opera La Muette de Portici was de aanleiding tot 
volksrumoer en georganiseerde rellen van Fransgezinde 
separatisten. Op 4 oktober riep een voorlopige regering de 
onafhankelijkheid uit. Zo ontstond België. Dit had vele en ook 
administratieve gevolgen. Zo werden op 10 oktober alle 
scheepsbrieven ingetrokken, dus ook die van schip 545 voor 
kapitein Jacometti, de in Antwerpen nog op stapel staande 
‘van de Werve’. Nederland sloot de Schelde af voor alle zee-
vaart (zoals dat van circa 1600 tot 1795 ook het geval was).33

Tussenstap Vlissingen:  1831
Wat nu? Terug naar Rotterdam? En naar Van Hoboken? Op 
5  januari 1831 treffen we ze, ook Anna’s moeder Jeanne, in 
Vlissingen aan. Het bevolkingsregister vermeldt: gekomen uit 
Antwerpen, adres nu wijk D nummer 5 aan de Bierkade. Een 

10. Kaart met reizen van Theodorus Azon Jacometti (auteur).
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huurhuis vlakbij de haven. Twee bedienden kwamen mee maar 
die gingen na een maand naar Antwerpen terug. Op 2 juli 
schreef het gezin zich weer uit met Batavia als nieuwe woon-
plaats.34

Handelshuis Jacometti in Batavia:  vanaf 1832
Wie Theodorus met zijn gezin naar Batavia transporteerde is 
nog niet uit documenten gebleken. Misschien boekte hij bij 
broer Martinus, die met het Van Hoboken schip ‘Batavia’ in 
september 1831 naar Indië zou varen. Martinus stierf echter, 
41 jaar oud, aan boord van zijn schip in Rotterdam. Een andere 
kapitein nam het over.35

Het eerste levensteken uit Batavia is van 1832. Theodorus 
had daar een bedrijf opgezet als ‘commisionair en scheepsa-
gent’. Hij beval zich in een advertentie van 2 juli 1832 aan bij ‘de 
heeren kooplieden en kapiteins’ en zou in zijn ‘toko’ alle 
scheepsbehoeften ‘tot civiele prijzen verkrijgbaar stellen’. In 
oktober dat jaar werd hij benoemd als ‘medevisiteur en meter 
van schepen in het resort Batavia’, een belangrijke post want 
zo kreeg hij van veel schepen de hele lading te zien.

Dat hij deze overheidsfunctie snel kreeg is opvallend. Heeft er 
iets op de achtergrond gespeeld? Reder Van Hoboken had 
goede relaties met koning Willem I. Hij had de door de koning 
in 1824 opgerichte Nederlandse Handelsmaatschappij (NHM) 
met advies en ook financieel ondersteund. Johannes van den 
Bosch, die in 1829 tot gouverneur-generaal van Oost-Indië 
benoemd was, raakte ook met Van Hoboken bevriend. Door 
de goede relatie tussen Van Hoboken en Van den Bosch zou 
Theodorus aan die overheidsfunctie geholpen kunnen zijn. 
Ook het bedrijf als commissionair was niet zomaar ontstaan. 
Later, in 1845 (de zaken floreerden), voerde Theodorus een 
reorganisatie door. Toen werd zichtbaar dat er een stille 
 vennoot was geweest, C. Weeraat. Deze Cornelis was een 
neef van Van Hoboken, zoon van zijn zuster (Van Hoboken zelf 
kreeg pas veel later kinderen, hij trouwde toen hij 57 was). 
Weeraat was net als zijn broer in de firma Van Hoboken opge-
nomen zodat dus het in 1832 opgerichte bedrijf van Theo-
dorus indirect ook met geld van Van Hoboken gefinancierd 
was. Het is zeer aannemelijk dat Theodorus mede door deze 
twee vormen van steun en verbindingen een goede start kon 
maken in Batavia.36

De door Anna en haar moeder in 1822 in Batavia opgerichte 
school voor ‘jonge juffrouwen’ bestond nog. In 1832 werd aan 
mevrouw J.L.S. Bron en mevrouw A.A.A. Jacometti door de 
gouverneur-generaal het recht op het bedrijven van de ‘dag- 
en kostschool voor jonge juffrouwen, toegekend. In de Alma-
nak van 1834 worden vijf onderwijzers in Batavia genoemd, 
daaronder moeder en dochter.  Jeanne de Luc, de weduwe 
Bron, overleed in november 1845, 73 jaar oud.37

Voor zijn handelswaar plaatste Theodorus in de loop der jaren 
vele advertenties in de Bataviase kranten. Die allemaal noe-
men is niet zinvol. Wel een opsomming van de aangeboden 
handelswaar want die laat zien waar men in Batavia belang bij 
had: marmeren vloertegels, ‘aalbeziënsap’, frambozenazijn, 
kanariezaad, hammen, rolpens, gerookte ossentongen, prui-
men en korenten in ‘witte streep flessen’, bitter, sigaren, 
vruchten op brandewijn, ‘rhijnwijn’ in halve flessen, mode-
waren, ijzeren patent tuinrollen, Engelse en Zeeuwse aardap-
pelen, speelgoed, enzovoorts. Theodorus exporteerde naar 
Nederland koffie, ‘’notenmuskaat’, foelie. Hij ging ook bemid-
delen bij de verhuur of verkoop van panden in Batavia. Hij had 
de genoemde toko en later ook pakhuizen aan de Grote 
Rivier. We kunnen volstaan met de constatering dat de zaak 
goed liep. Er zijn geen aanwijzingen dat hij bij zijn handel 
samenwerkte met de Firma Van Hoboken of met diens agen-
ten op Java.38

De oudste zoons Jacometti waren intussen ook actief 
 geworden in het bedrijf. Er was aanleiding de firma anders te 
organiseren. De eerder genoemde stille vennoot Cornelis 
Weeraat, die ook vanwege het huwelijk in juni 1845 van zijn 
zoon John Cornelis Weeraat naar Batavia was gekomen, trad 
uit. Cornelis Weeraat maakte Th. Azon Jacometti en diens 
schoonzoon J.W. Rudolph tot zijn gemachtigden. Weeraat ver-
trok in december 1845. Een nieuwe vennoot, Landsberg, trad 
toe en de firma heette nu Jacometti & Landsberg. In 1853 
kwam ook zoon Henricus bij de firma. Vanaf 1854 was het 
Jacometti & Co. De firma bood ook aan ‘wissels’ naar Neder-
land te sturen, oftewel ze boden bankiersdiensten aan.39

Theodorus en Anna kregen de volgende elf kinderen waarvan 
zeven volwassen werden.  1822, 23 april, in Batavia, Louise 
Cornelia Maria Frederike (ze trouwde Jacob Willem Rudolph 
en ze stierf op de Cocos eilanden). Dan in Holland (Rotterdam 
en Overschie): 1824, 22 februari, Cornelia Theodora Josephina 
(ze trouwde in Batavia Willem van Haren Noman en stierf in 
Zaltbommel, NL);  1825, 3 september, Theodorus Jan Abraham 
(† Batavia 1832);  1828, 7 september, Albert (hij trouwde Maria 
Beth, hij bleef koopman in Indië).  In Antwerpen 1830, 9 mei, 
Henricus (trouwde in Braunschweig, Dld. Helene Zinkeisen en 
stierf in Hannover, Dld).  Daarna in Batavia:  1833, 3 juni, een 
tweeling, Theodoor Azon Louis (trouwde Maria Naessens, hij 
bleef koopman in Indië), en Martinus Azon Cornelis (trouwde 
Johanna Meulemans, hij bleef koopman in Indië);  1835, 6 juni, 
Wilhelmina Louise Cornelia (trouwde Cornelis Pompe en 

11.  Beeltenis van Theodorus Azon 
Jacometti, circa 1831 (archief familie 
Azon Jacometti).
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stierf in Doorn, NL);  1837, 30 april, Eliza Anna Josephine († 
Batavia 1841);  1840, 8 januari, Josephine Margaretha Louise 
(trouwde Evert Andrau en stierf in Utrecht); 1843, 7 juli, Willem 
(† Batavia 1845); Eliza Emelia Cornelia († Batavia 1846).

Theodorus Josephus Azon Jacometti kreeg september 1856 
eervol ontslag uit zijn functie als visiteur van schepen. Hij 
stierf een maand daarna. Zijn vrouw Anna, testamentaire exe-
cutrice, regelde de boedel. Anna stierf januari 1858. Anthony 
van Hoboken was in 1850 gestorven. Zo was er een einde 
gekomen aan de era van deze ondernemende reders, kapiteins 
en handelaars.40
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MARNIX VAN GURP EN GERARD J. VAN GURP

Wij hebben in twee eerdere publicaties over de protestantse families Van Gurp en Van 
Gorp laten zien dat in historische documenten sommige personen afwisselend met beide 
namen voorkomen.1 In dit artikel leggen wij uit hoe dat komt en hoe de naam Van Gurp is 
voortgekomen uit Van Gorp.
Van Gorp en Van Gurp zijn veel voorkomende familienamen in Noord-Brabant. De telefoon-
gids geeft 73 vermeldingen van de naam Van Gorp in Tilburg en 36 vermeldingen van de 
naam Van Gurp in Breda2. Afbeeldingen 1 en 2 geven het voorkomen van de familie namen 
Van Gurp (links) en Van Gorp (rechts) in Nederland in 2007.3

Van Gorp naar Gurp
Voorkomen van de familienamen 
Van Gorp en Van Gurp

1 en 2. Voorkomen van de familienamen Van Gurp (links) en Van Gorp (rechts) in 2007.
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Duidelijk is te zien dat beide namen vooral in Noord-Brabant 
voorkomen. De naam Van Gurp komt geconcentreerd voor in 
Breda en omgeving en de naam Van Gorp met name voor in 
Tilburg en omgeving. Van Gorp komt wat vaker voor in het 
oosten van Brabant, Van Gurp wat meer in Zuid Holland en 
Zeeland. Ook in Apeldoorn en Deventer komt de naam Van 
Gurp vrij veel voor.

Oorsprong van de naam Van Gorp  
Beide namen Van Gurp en Van Gorp zijn te herleiden tot het 
gehucht Gorp, ongeveer tien kilometer ten zuiden van Tilburg, 
niet ver van Hilvarenbeek. In de late middeleeuwen was Gorp 
(of Gorop) een leengoed van de hertog van Brabant. De naam 
Van Gorp komt een aantal keren voor in de leenregisters van 
de Hertog van Brabant, het Stootboek, het Spechtboek en 
het Latijnsboek4. Het Latijnsboek is een kopie uit de tweede 
helft van de veertiende eeuw van het oudste bewaard geble-
ven Brabantse leenregister, het z.g. Casselboek, dat aanvangt 
in 1312 en doorloopt tot circa 1352. Beide boeken zijn groten-
deels gelijk, meestal zelfs woordelijk. In het Latijnsboek 
staat: ‘Godscalcus filius Walteri de Gorpe in parochia de beke 
quedam bona ibidem jacentia. (Later bijgevoegd) Istud Walte-
rus schellekens zoon van gorpe in mano habito apud hillewa-
renbeke.5

(Godscalcus zoon van Walterus van Gorpe, zekere goederen 
die op dezelfde plaats in de parochie Hilvarenbeek liggen. Dat 
wat Walterus Schellekens zoon van Gorpe in de hand heeft 
(bezit) bij Hilvarenbeek).

In de rechterlijke en notariële archieven van de veertiende en 
de vijftiende eeuw worden de leenmannen van het leengoed 
Gorp en hun familie simpelweg Van Gorp of Van Gorop 
genoemd. Ook na 1556, toen het leengoed in andere handen 
kwam, bleef de familienaam Van Gorp in Tilburg en omstreken 
gebruikt. De bekendste Van Gorp uit de zestiende eeuw was 
ongetwijfeld Johannes Goropius Becanus (Jan van Gorp uit 
Hilvarenbeek), filosoof en arts aan het hof van Karel V en 
Filips II.6

Verschillende schrijfwijzen van de naam Van Gorp komen voor 
vanaf de veertiende eeuw: Gorpe, Gorop, Goorrop, Goorop, 
Goerop, Goerroep, Ghorp, Ghorpe, Ghoerpe, Goerp. De fami-
lie Van Gorp in Tilburg en omgeving is uitgebreid beschreven 

door Adriaenssen7. De geschiedenis van het nog steeds 
bestaande landgoed Gorp en Rovert wordt besproken door 
Van Gils en Van Gils.8

Van Gorp naar Gurp
In 1577 vinden we voor het eerst ook de schrijfwijze Van Gurp, 
in een  civiel proces voor de schepenbank van Tilburg en Goir-
le.9 Het is heel wel mogelijk dat dit dezelfde is als Laureijs 
Hendrickse van Gorp, ‘borgemeester’ van Tilburg, over wie wij 
in een eerder artikel hebben geschreven.10

Aan het eind van de zestiende en in het begin van de zeven-
tiende eeuw komt de naam Van Gurp vaker voor: in 1594 in 
Breda, in 1600 in Etten-Leur, 1628 in Loon op Zand, in 1640 in 
Groede in Zeeland.11 Vanaf 1642 komt ook de naam Van Geurp 
voor in kerkenraadsacta in ‘s-Grevelduin-Capelle in de Langs-
traat. Deze voorbeelden zijn notities buiten Tilburg, waar de 
naam Van Gorp minder bekend was. Als de schrijfwijze van 
iemands naam niet bekend was, werd zijn naam naar beste 
eer en geweten en vaak fonetisch door de klerk opgeschre-
ven. De wijziging van de naam Gorp naar Gurp heeft dus te 

maken met de uitspraak in 
het lokale dialect. In het Bra-
bants, zoals gesproken in 
het midden en het oosten 
van de provincie, treedt een 
verlenging van de klinker en 
de introductie van een 
umlaut op. Zo wordt bijvoor-
beeld het woord geloven  
gesproken als geleuven.12 

Geurp of Görp is dus de fonetische weergave van de manier 
waarop Gorp lokaal wordt uitgesproken.
Dit was blijkbaar ook het geval in Capelle in de zeventiende 
eeuw, waar de invloed van het Brabants hoorbaar was. In juri-
dische documenten werd Van Gorp geschreven. De naam Van 
Geurp kwam alleen in geschreven kerkelijke stukken voor. Een 
verklaring is dat deze stukken door iemand  van buiten de 
lokale gemeenschap werden opgesteld. Inderdaad was de 
predikant van Capelle afkomstig uit Leiden. Het was Johan-
nes Plassius, geboren in 1600 en van 1626 tot zijn overlijden in 
1658 werkzaam in Capelle.13 In 1636 werd hij in het Album Stu-
diosorum van de Leidse universiteit ingeschreven als Pastor 
Capellae in Langestraet.14 Dit was tijdens een korte periode, 

3. Het leengoed van Godschalk Walters van Gorp wordt vermeld in het Latijnsboek.4 Later was Walter 
Godschalk’s zoon, de eigenaar.

4. Vreijs van Gurp verschijnt in 1577 voor de Schepenbank van Tilburg en 
Goirle.
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toen hij wegens oorlogsomstandigheden moest vluchten. In 
het Album werd in 1616 ingeschreven aan de Letterkundige 
faculteit Johannes Plas, geboren 1600. Dit zou dezelfde 
geweest kunnen zijn als Johannes Plassius.
Dat de naam Van Gurp vooral in West-Brabant voorkomt is 
waarschijnlijk te verklaren uit het West-Brabantse dialect. 
Daarin wordt dorp uitgesproken als durp. Het ligt dus voor de 
hand dat Gorp werd en wordt uitgesproken als Gurp.15

Afbeelding 5 geeft het voorkomen van de namen Van Gorp en 
Van G(e)urp in Noord Brabant in de tweede helft van de zes-
tiende eeuw in de rooms-katholieke en gereformeerde DTB 
boeken. We zien dat in Tilburg en directe omgeving (waar de 
schrijfwijze bekend was) alleen de naam Van Gorp (rode cij-
fers) voorkomt. Iets verder weg wordt ook de naam Van Gurp 
(Etten-Leur) en Van Geurp (Capelle) gebruikt (blauwe cijfers).
De familie Van Geurp in kerkelijke documenten in Capelle en 
Van Gorp in juridische documenten is het begin van de protes-
tantse tak van de familie. In een vorig artikel legden we uit 
hoe deze familie einde zestiende eeuw van Tilburg naar 

Capelle (in die tijd in Holland gelegen) verhuisde en met de 
Reformatie meeging.16

Dat een deel van deze familie Van Gorp protestants is gewor-
den, is waarschijnlijk een gevolg van de vestiging omstreeks 
1580 van Hendrick Laureijs van Gorp uit Tilburg in Capelle, dat 
in Holland lag.
Daar was aan het eind van de zestiende eeuw de rooms-ka-
tholieke kerk, waarvan de pastoor benoemd was door het 
dorpsbestuur, veranderd in een gereformeerde kerk.17 De 
Reformatie had na omstreeks 1595 in brede lagen van de 
bevolking gestalte gekregen. In 1610 ging het kerkgebouw 
over naar de gereformeerde gemeente, die de opdracht kreeg 
de kerk te zuiveren en reinigen. Daarmee werd bedoeld dat 
altaren en beelden verwijderd moesten worden.18 De kerkle-
den waren daardoor collectief gereformeerd geworden. Dit 
gold dus ook voor Hendrick Laureijs en zijn kinderen. Hend-
ricks oudste zoon Pieter was in 1643 en 1644 diaken en in 
1651-1653 ouderling van de gereformeerde gemeente van 
’s-Grevelduin-Capelle.19

5. Voorkomen van de namen Van Gorp (rode cijfers) en Van G(e)urp (blauwe cijfers) in de DTB in Brabant tweede helft van de zeventiende eeuw.

6. De naam Van Geurp wordt genoemd in 1642 in het DTB boek van Capelle.
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Heel systematisch is de overgang van Gorp naar Gurp niet 
gegaan. Er zijn talloze voorbeelden dat mensen het ene 
moment als Van Gurp worden genoteerd en later weer als Van 
Gorp. In een obligatie uit 1621 in Capelle van Pieter Henricks 
van Gorp tekent hij als Peter Henricks van Gurp.20 Heijndrick 
Pitersz van Gorp, j.m. van Capelle trouwde in 1644 in 
Oud-Beijerland met Jannetge Dircks.21 In 1648 trouwt diezelf-
de Heijndrick Pitersz van Gurp, nu weduwnaar, in Oud-Beijer-
land met Jannetje Cornelis Keijser.22 In 1650 wordt Bastiaen 
geboren, zoon van Peeter Bastiaens van Geurp. De vader van 
zijn zus heet in 1658 Peeter Sebastiaens van Gorp23. Een 
ander mooi voorbeeld is Bastiaantje van Gorp, die in 1707 in 
Roosendaal trouwt met Anthoni Vergouwen. Bij de doop van 
vier van haar kinderen (tussen 1713 en 1719) heet ze Bastiaan-
tje van Gurp. Maar bij vier andere kinderen (tussen 1708 en 
1717) wordt ze weer Van Gorp genoemd.24

In Afbeelding 7 is het aantal keren dat de namen Van Gorp en 
Van G(e)urp voorkomen in de database van het Brabants His-
torisch Informatie Centrum [www.bhic.nl] tussen 1600 en 
1900 als functie van de tijd. Het gaat hier om de registraties in 
de DTB boeken.  

Zoals verwacht kan worden in het rooms-katholieke Brabant 
hebben zowel de Van Gurpen als de Van Gorpen een overwe-
gend katholieke stamboom. De schrijvers van dit artikel, de 

7. Aantal keren dat de naam Van Gorp en Van G(e)urp voorkomen in de 
database van het BHIC tussen 1600 en 1900.
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GensDataPro
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één geboren in Eindhoven, de ander woonachtig in Eindhoven, 
hebben een protestantse komaf, die – via het Zuid-Hollandse 
eiland Overflakkee - ook zijn oorsprong vindt in hetzelfde 
landgoed Gorp.
We hebben duidelijk gemaakt dat de namen Van Gurp en Van 
Gorp uit dezelfde oorsprong stammen en zeer frequent voor-
komen in Noord Brabant. Hoe onze familie daarvan afstamt is 
niet meteen duidelijk. Als we onze familienaam in de tijd terug 
traceren, komen we op de Zuid-Hollandse eilanden uit.25
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ERIK VAN DER STARRE1

Bij het uitzoeken van mijn familiegeschiedenis bleek2 dat mijn voorvader Gijsbert van der 
Starre (1820-1879) een ‘eervolle vermelding’ op de Wereldtentoonstelling van 1862 in 
Londen heeft gewonnen. In dit artikel ga ik in op de Wereldtentoonstelling van 1862 in 
Londen, de persoon Gijsbert en hoe hij, als meester timmerman-aannemer te Sloten 
(Noord-Holland), op de Wereldtentoonstelling terecht is gekomen, wiens steun hij heeft 
gekregen, het model en welke beroemdheden zijn winnend model in Nederland hebben 
bewonderd.

De inzending van  
Gijsbert van der Starre voor 
de wereldtentoonstelling van 
1862 in Londen

1. Openingsceremonie Wereldtentoonstelling van 1862.
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De wereldtentoonstelling in Londen van 1862
Na het succes van de wereldtentoonstelling van 1851, waarbij 
London als dé belangrijkste plaats van de wereld werd neer-
gezet, wilde men graag nog eens schitteren. De Britse natie 
verwachtte een nog groter, imposanter, aansprekender ten-
toonstelling dan die van 1851. Ook dit keer was de Prins- 
Gemaal Albert de stuwende kracht achter de tentoonstelling.

In de aanloop naar de tentoonstelling verwoordden Britse 
kranten de hooggespannen verwachtingen: Ten years ago, the 
small world of Great Britain was startled from its propriety 
by the Great Industrial Exhibition of 1851, which created a 
most extraordinary sensation. … Next year (1862) in the 
 sunny spring-time of May, we are to have a repetition of the 
display, as heretofore, under the immediate patronage of 
Queen Victoria and the illustrious Prince-Consort, which, 
aided by powerful collateral influences, will, no doubt, as the 
previous one, wind up with the most successful and satisfac-
tory results (The London Journal) en Every day now develops 
new wonders and rarities arrived or expected for this great 
display. Goods of every kind and from every country are now 
pouring in from morning till night, and every one -Commissio-
ners, contractors, and superintendents- has to manage some-
how to get through about 18 hours’ work a day. The labour all 
have to undergo is now really severe, but it is done with a will 
and with an earnest purpose to do the best for the Exhibition. 
The show of foreign goods from remote countries will on this 
occasion, be something really wonderful. China and Japan 
will both be splendidly represented in all their varied bran-
ches of arts and art-manufactures… from their rare lacker 
ware, straw basket, and bamboo work down to the massive 
quadrangular coins of the realm, almost as curious as the 
money of Siam. Their wonderful egg-shell porcelain -the 
astonishment and envy of all European manufacturers- will 
be amply represented, as we might expect, but we were not 
prepared to find among their goods a Japanese encyclopae-
dia, with illuminated works on natural history and chymistry, 
a quadrant and sun-dial, a compass, a pedometer, a thermo-
meter, and a telescope (The Times).
Het rapport van the Commissioners of the Exhibition of 1862 
geeft een beeldende beschrijving van de stemming in het land 
bij het sluiten van de tentoonstelling: The events originating 
in 1861, when the pillars of the American commonwealth 
came crashing downwards and startled the nations of Euro-
pe by their fall, entailed great suffering on masses of our own 
population, who would in happier circumstances have been 
among the firmest friends of the Exhibition. But this disaster 
was only of partial operation. It was the melancholy death of 
the Prince Consort in December, 1861, that gave the heaviest 
blow to the fortunes of the enterprise. The nation was 
 suddenly plunged into mourning, and anything like gaiety or 
display became visibly, out of place.

De tentoonstelling bevond zich naast de tuinen van de Royal 
Horticultural Society, op de plaats waar nu een groot aantal 
musea staat, zoals het Natural History Museum en het 
 Science Museum. De kosten voor de bouw werden gefinan-
cierd met de opbrengst van de Great Exhibition uit 1851. Het 
gebouw bestond uit een grote centrale ruimte met twee extra 
vleugels. De vleugels werden na de tentoonstelling gesloopt. 
Het centrale gedeelte was 351 meter lang, en had twee kris-
tallen koepels.
Oorspronkelijk werd gemikt op een opening in 1861. Ten gevol-
ge van politieke problemen in Italië (Italiaanse eenwording) 
maar vooral de Amerikaanse Burgeroorlog ontstond een ver-
traging tot mei 1862. Dat bleek ongelukkig uit te vallen door 
het overlijden van Prins-Gemaal Albert in december 1861. 
Daarmee was de tentoonstelling een grote sponsor kwijt en 
was de natie in rouw. Qua bezoekersaantallen was de ten-
toonstelling een succes. Meer dan zes miljoen bezoekers, die 
de inzendingen van ruim 29.000 deelnemers uit 37 landen 
hebben bekeken. De tentoonstelling sloot af met een gering 
batig saldo van £ 790.
Voor de wereldtentoonstelling van 1851 in Londen was een 
secuur system ingericht voor de beoordeling van de inzendin-
gen. Die werden verdeeld in categorieën zodat vergelijkbare 
inzendingen streden om een prijs. Ook de jury was geïnstru-
eerd om zeer kritisch te zijn in het toekennen van een prijs. 
Dat resulteerde een score van tweeëntwintig procent van de 
inzendingen die een prijs ontvingen. Focus lag daarbij op vak-
manschap en minder op innovatie. De taak van de jury in 1862 
was ingewikkelder dan in 1851. Dat lag aan de manier van 
 tentoonstellen (deels een opstelling op basis van land van 
herkomst, deels een opstelling op basis naar soort van de 
inzending). Problematischer was echter dat de jury geen 
 duidelijke criteria had meegekregen voor het toekennen van 
een medaille of een eervolle vermelding (honorable citation). 
Zodoende was het volstrekt onduidelijk waarom de jury een 
medaille of een eervolle vermelding had toegekend. Dat 
maakte het systeem kwetsbaar voor het maken van deals 
tussen de juryleden van de verschillende landen. Een en ander 
resulteerde erin dat 12.300 inzendingen een prijs kregen.

Mr. J. P Amersfoordt sponsor van Gijsbert van der 
Starre
De inzending van Gijsbert is op voordracht van de vooruitstre-
vende landbouwer van ‘De Badhoeve’ mr. J.P. Amersfoordt.  
Amersfoordt was een bijzonder mens. Een moderne boerderij 
opzetten. Dat stond hem voor ogen toen hij (36 jaar oud) in 
1854 land kocht in de Haarlemmermeerpolder. Hij pakte het 
groot aan met een lap grond van ruim tweehonderd hectare. 
Dat was wel iets anders dan de tientallen hectaren waartoe 
het gros van de kopers zich beperkte. Amersfoordt noemde 
zijn boerderij De Badhoeve. Aan de dijk lag namelijk een 
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2. Positie Badhoeve ten opzichte van het dorp Sloten.

3. Oogstfeest op de Badhoeve op 20 juni 1864, 
met op de achtergrond hooibergen (midden) 
en de kerk van Sloten (rechts) Bron: Canon van 
Nederland.

geliefde zwemplek. De Badhoeve is direct tegenover het dorp 
Sloten gelegen (zie afbeelding 3). Amersfoordt had zich op 
zijn reizen door Europa - grotendeels te paard - na zijn univer-
sitaire studie (rechten en letteren) breed georiënteerd. Hij 
bezocht ook de Landbouwhogeschool in het Duitse Hohen-
heim. In 1857 besloot hij naar Haarlemmermeer te verhuizen 
om zijn boerderij zelf te leiden. De meeste kapitaalkrachtige 
grondbezitters woonden in de stad en schakelden pachters of 

zetboeren in. Aanvankelijk was 86 procent van de polder-
grond in handen van eigenaren die elders woonden.
Binnen de kortste keren kozen de leden van de nieuwe 
 afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 
(HMvL) herenboer Amersfoordt in 1858 tot hun voorzitter. In 
1865/1866 is hij ook lid van het hoofdbestuur van de HMvL. 
Hij werd hoofdingeland van het waterschap. Toen burgemees-
ter Pabst in 1863 kwam te overlijden, volgde raadslid Amers-
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foordt hem op. Hij lanceerde allerlei plannen om zijn gemeen-
te vooruit te stuwen. Aan de Hoofdvaart in Hoofddorp 
verrees het raadhuis. Amersfoordt wilde zijn polder ontslui-
ten met spoorlijnen. Dan zou de post tussen Haarlem en 
Hoofddorp niet meer twee dagen onderweg zijn. Hij maakte 
zich sterk voor beter onderwijs en voor verbetering van de 
volksgezondheid. Tijdens een (cholera) epidemie zorgde hij 
voor schoon drinkwater uit Haarlem en de Vechtstreek. De 
kosten die met zijn besluiten gepaard gingen, riepen verzet 
op van behoudende bemiddelde burgers. Dat gaf spanningen. 
Na zes jaar hield Amersfoordt het burgemeesterschap voor 
gezien.
Hij had zodoende meer tijd voor zijn boerderij en polderzaken. 
Hij reisde vaak naar het buitenland om nieuwe landbouw-
machines te bekijken. Amersfoordt had de vaderlandse 
 primeur in 1862 van de eerste stoomploeg, geïmporteerd uit 
Engeland. Dit was een ingenieuze constructie: aan de rand van 
de akker stond de locomobiel die een ploeg door het land 
heen trok. Hij had uitgerekend dat dit stoomapparaat met 
toebehoren in de praktijk niet duurder uitviel dan het ploegen 
met paarden. In de winter werd de locomobiel (14 pk) ingezet 
bij het dorsen. Deze stoommachines stookte Amersfoordt 
met turf, gewonnen op zijn land. Het accent lag op de veeteelt, 
akkerbouw diende vooral ter ondersteuning.
Hij schonk de Britse koningin Victoria in 1862 boter van zijn 
eigen boerderij en dat leidde tot meer bestellingen. Hij lever-
de melk aan de Amsterdamse melkinrichting. In 1883 rammel-
de er dagelijks voor wel duizend liter in melkbussen naar de 
hoofdstad. Hij had allerlei vaklieden aangetrokken, zoals een 
timmerman, bakker, smid en herder (er liepen heel wat scha-
pen). Ieder onderdeel van dit landbouwgebeuren kreeg een 
eigen onderkomen, onderling verbonden met een smalspoor. 
Paarden trokken de lorries en kiepkarretjes over houten rails. 
Van alles kon zo worden vervoerd, van veevoer tot mest. Hij 
had ongeveer veertig man vast personeel. Hij verhuurde zijn 
machines, inclusief bedienend personeel, aan boeren in de 
polder. Niet alle dure apparaten voldeden en hij had dan ook 
een schuur vol staan met roestende machines.

Amersfoordt was getrouwd met concertzangeres Hermina 
Dijk. Zij had opgetreden voor beroemdheden als de keizers 
van Mexico en Brazilië. Hermina hield op de boerderij toezicht 
op de zuivelbereiding en zij leidde tijdens een ernstige 
cholera- epidemie in 1866 het noodhospitaal in de manege van 
De Badhoeve. Zij runde de boerderij in de tijd dat haar man 
ziek was. Niet lang na zijn dood in 1885 - hij was nog geen 68 
jaar - verkocht ze de boerderij en de veestapel en keerde naar 
Amsterdam terug. Enige maanden voor zijn overlijden schreef 
Amersfoordt aan een vriend helaas niet alle plannen te heb-
ben kunnen realiseren die hij voor ogen had, want: Het hart 
(de stoomketel) is niet recht gaaf, de longen (cilinders) zijn 
uitgeloopen, alleen de vuurhaard (de maag) schijnt nog in vrij 
goeden toestand. Het dorp dat later rond de boerderij van 
Amersfoordt groeide, heet sinds 1936 officieel Badhoeve-
dorp.

Gijsbert van der Starre meester timmerman-
aannemer te Sloten (Noord-Holland)
Gijsbert van der Starre wordt op 17 oktober 1820 om zeven 
uur in de avond in Loosdrecht geboren. Zijn vader Maarten is 
schilder, glazenmaker en handelaar in sloopgoederen. Zo 
koopt en sloopt Maarten onder meer de buitenplaatsen 
‘Vreugdenhof’, gelegen aan de Amsteldijk, ‘Landskroon’ 
(omgeving Weesp) en ‘Leeuwenveld’ (omgeving Weesp). De 
generaties daarvoor waren vanaf circa 1670 werkzaam als 
zaagmolenaar in (de omgeving van) Gouda, Utrecht en 
Amsterdam. De oudst bekende voorouder is Jacob Aerts van 
der Starre (circa 1650-1727).

Maarten van der Starre doet samen met twee getuigen aan-
gifte van de geboorte van zijn zoon. Gijsbert is het zesde kind 
in het gezin van Maarten (1787-1861) en zijn vrouw Sijtje Otten 
(1788-1858). Gijsbert trouwt op 28-jarige leeftijd op 26 maart 
1848 in Lisse met Hendrika Elberta Houwaart (1823-1902), 
enig kind van Dirk Houwaart (1794-1869) en Adriana Tromp 
(1795-1871). Hendrika is op 20 december 1823 in Lisse gebo-
ren. Het is niet duidelijk hoe Gijsbert en Hendrika met elkaar 
in contact zijn gekomen: Loosdrecht en Lisse liggen immers 
niet bepaald naast de deur! Misschien is Gijsbert bij Dirk 
Houwaart, de vader van Hendrika, die ook timmerman was, in 
de leer is geweest.

Een half jaar voor zijn huwelijk koopt Gijsbert het huis ‘Aker-
stein3’ in Sloten. Bij zijn overlijden rust daar nog een hypothe-
caire schuld op van fl. 3.000. Kort na het huwelijk in maart 
1848 vestigt het jonge paar zich op Akerstein en daar worden 
ook alle kinderen geboren en in de Nederduits Hervormde 
Kerk van Sloten gedoopt. Gijsbert en Hendrika krijgen in 
totaal 10 kinderen, Dirk (1849-1849), Dirk Maarten (1850-
1850), Dirk Maarten (1852-1900), Maarten Dirk (1853 – 1882), 
Adriaantje Steintje (1855 - 1942), Sijtje Elbertha (1859 - 1945), 
Gijsbert Marinus Pieter (1861 – 1890), Marinus Gerrit (1863-
1893), Maria Goverdina (1865-1928) en Johanna Cornelia 
(1868-1947). De eerste twee kinderen overlijden op zeer jonge 
leeftijd. Drie zonen, waaronder de overgrootvader van de 
auteur (Maarten Dirk), sterven rond hun negenentwintigste 
levensjaar. De voornaam ‘Gijsbert’ is nog steeds gangbaar in 
de familie, een kleinzoon (zoon van Maarten Dirk) kreeg de 
naam Gijsbert en ook een achterkleinzonen en een achter- 
achterkleinzoon zijn naar hem vernoemd.

Gijsbert is meester timmerman en aannemer. In de lokale bla-
den van die tijd is zijn spoor goed te volgen met aanbestedin-
gen voor bouwwerken. Daarnaast heeft hij nevenactiviteiten. 
In 1849 staat in het Algemeen Handelsblad een advertentie 
van een tweetal kamers die hij te huur aanbiedt. De behangen 
kamers hebben een heerlijk uitzicht op het Stoomgemaal 
Lijnden, de Haarlemmermeer en landerijen. De kamers zijn 
geschikt voor zomer- en winterverblijf4. In datzelfde jaar 
adverteert Gijsbert tweemaal in de ‘Opregte Haarlemsche 
Courant’ met een boerderij die te huur wordt aangeboden. De 
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boerderij is gelegen aan de Sloterweg en bestaat uit een 
woning, koestal etc. en daarnaast achttien bunder aan wei-
land5.  

In 1852 biedt Gijsbert in het Algemeen Handelsblad6 een 
 partij van 2 à 300.000 hele steen, die geschikt is voor metsel-
werk en wegen. Daarnaast is ook nog een grote partij grof 
puin en ligte ballast te koop. Gijsbert werkt hoofdzakelijk in 
de utiliteitsbouw. In 1857 bouwt hij een hulpschool met bijge-
bouwen aan de IJweg bij de Spaarnwouderstraat (tegenwoor-
dig Schipholweg)7 voor een bedrag van fl. 1.198. In 1861 wordt 
hem gegund het gedeeltelijk amoveren en tot onderwijzers-
woning inrigten van een gebouw, vroeger gebruikt tot armen-
huis en het daarbij bouwen van eene school te Sloten voor 
een bedrag van fl. 6.7008. Gijsbert heeft, op grond van zijn 
bezittingen bij zijn dood, een redelijk succesvol bedrijf. Bij zijn 
dood bezit hij naast het huis Akerstein, stukken grond, nog 
twee andere huizen met grond in Sloten en een opstal in 
 Sloten. Daar staat wel een hoog bedrag aan schulden tegen-
over. Het batig saldo van zijn nalatenschap is beperkt.

Gijsbert sterft op 19 februari 1879 om drie uur in de ochtend in 
het huis ’Akerstein’ te Sloten in de leeftijd van 58 jaar. Hij 
wordt op 22 februari 1879 begraven op de begraafplaats bij 
de Nederlands Hervormde Sloterkerk9 in graf nummer 47. 
Voorafgaand aan zijn dood was hij onder behandeling van een 
aantal artsen, waaronder professor Gunning (oogarts), dr. Van 
der Voort uit Amsterdam en dr. Demmers uit Sloten. Dat blijkt 
uit nog openstaande rekeningen. In 1880, een jaar na de dood 
van haar man Gijsbert, plaatst Hendrika van der Starre – 
Houwaart een advertentie in het Haarlems advertentieblad10  
met de volgende inhoud: Gevraagd een winkelhuis of een huis 
geschikt voor winkel op een fatsoenlijke stand in Haarlem of 
omstreken. Franco brieven aan de Wed. G. van der Starre, 
Sloten N.H. (605).

De advertentie suggereert dat zij van plan is in haar levens-
onderhoud te gaan voorzien door het starten van een winkel. 
Blijkbaar vindt zij in Haarlem en omstreken niets geschikts. 
Op 15 november 1881 worden door Hendrika van der Starre – 
Houwaart eenige meubilaare goederen en timmermans- 

gereedschap geveild met een gezamenlijke waarde van 
fl. 170,20. Waarschijnlijk zijn dit spullen die zij niet meer nodig 
heeft op haar nieuwe adres (Ammunitiehaven) in ’s-Graven-
hage waar ze zich in 1881 met de zes jongste kinderen vestigt. 
De kinderen van Gijsbert en Hendrika zijn werkzaam als koop-
man, papierhandelaar/rietvlechter en timmerman (Dirk Maar-
ten), landbouwer en timmerman/aannemer (Maarten Dirk), 
behanger (Gijsbertus), naaister (Adriana) en broodbakster 
(Maria Goverdina). Van Johanna Cornelia is geen beroep 
bekend. Hendrika overlijdt op 19 juni 1902 in ’s-Gravenhage.

De inzending van Gijsbert van der Starre
Een van de Nederlandse inzendingen was een door Gijsbert 
van der Starre ontworpen en gemaakt model van een hooi- of 
graanberg. Hij ontvangt een ‘eervolle vermelding’ voor zijn 
inzending11,12. Op 31 maart 1863 om 13:00 uur worden de ere-
medailles en de certificaten van eervolle vermelding in de 
zaal van de Eerste Kamer door Thorbecke (Minister van 
 Binnenlandse Zaken) aan de Nederlandse inzenders uitge-
reikt.13

Gijsbert en Amersfoordt hebben klaarblijkelijk een goede 
persoonlijke en zakelijke relatie. Er is sprake van een timmer-
man die in dienst van De Badhoeve werkt. Dat zou Gijsbert 
kunnen zijn. In elk geval was de relatie zodanig goed dat 
Amersfoordt er voor zorgt dat het model van de hooiberg op 
de Wereldtentoonstelling wordt getoond. Gijsbert is later, in 
1869, ondertekenaar van een steunbetuiging aan J.P. Amers-
foordt voor zijn kandidatuur als lid van de Tweede Kamer. 
Amersfoordt redt het niet in de verkiezing. Hij komt met 144 
stemmen op een vierde plaats in zijn kiesdistrict te staan.

In de ‘Landbouwcourant’ van 13 november 1862 wordt meer 
informatie over het model gegeven in een artikel dat aan-
geeft dat het model ook op een tentoonstelling in Hamburg 
is vertoond.  Er staat (zie ook figuur 8) ……..en een vervoer-
baren rieten hooiberg van den heer Amersfoordt. Dit laat-
ste voorwerp trekt de algemene aandacht en het praktisch 
nut springt dan ook ten duidelijkste in het oog; daarenboven 
was het in Engeland onbekend, en dat zegt op zichzelf al 
veel. Een verplaatsbare hooiberg is precies het soort van 
innovatie dat past bij de persoon van Amersfoordt. De cata-
logus van de tentoonstelling14 in Hamburg geeft aan dat het 
model dat in Hamburg wordt vertoond op ware  grootte is, 
dat het model een beweeglijk dak heeft en dat het voor 
fl.  650 te koop is tezamen met instrumenten om hem te 
installeren (fl. 18-24). Dit maakt ook duidelijk dat er hoogst-
waarschijnlijk meerdere modellen hebben bestaan, waarvan 
tenminste één model op ware grootte. Daarvoor was een of 
wellicht het model op ware grootte in hetzelfde jaar ook op 
een Landbouwtentoonstelling in Lille (Rijssel) vertoond. Het 
kan zijn dat het model van een ‘pachtersbergje’ is. Dit type 
hooiberg (met inderdaad ook een beweegbaar dak) komt op 
dit moment nog voor in de grensregio Salland, Graafschap 
en Twente. Op zich zijn alle hooibergen verplaatsbaar na het 

4. Overlijdensadvertentie Gijsbert van der Starre.
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uiteennemen, maar met het pachtersbergje gaat het wat 
eenvoudiger. Het is een kleine hooiberg die op veldkeien is 
geplaatst en in zijn geheel verplaatsbaar is. Dit type berg 
werd voornamelijk gebruikt door pachters die de berg mee-
namen als zij moesten verhuizen. De roede steunde dan op 
een zwerfsteen. Om toch stevigheid te houden werden de 
roeden dan onderling met extra dwarsliggers (onderlanen) 
en verticaal gebogen balken (korbelen) verbonden. Bij het 
verhuizen werd een platte kar onder de twee tegenover 
elkaar liggende onderlanen, de onderlanen die niet met kor-
belen versterkt zijn, gereden. Zo kon de hooiberg naar 
elders worden vervoerd. Het is bekend dat kleine pachters 
die elk jaar de pacht moesten verlengen deze kleine hooi-
bergen bouwden. Bij betrekken van een andere pachtboer-
derij kon men eenvoudig de hooiberg meenemen.

In het boek Landbouwlessen in London in 1862 verzameld15 
schrijft Staring16 het volgende: Boven is gesproken over het 
model van den Nederlandschen hooiberg, dat de heer Amers-
foordt te South Kensington had doen inzenden.

Staring is wel te spreken over dat ontwerp: Het model van 
onzen hooiberg heeft zonder twijfel indruk gemaakt in een 
land waar graanschelven met alle moeite en zorgen om die 
behoorlijk te dekken, de eenige gebruikelijke inrigtingen uit-
maken om gedorscht graan te  bewaren en Laten wij niet de 
deugdelijkheid van deze inrigtingen uit het oog verliezen, wel-
ke de  kostbaarheid van grote schuren en het gebrek van den 
gehelen oogst in een enkel locaal te moeten bergen, doen 
vermijden en toch de lastige en kostbare mijten op schelven 
der Engelschen niet noodig maken. In de film Far from the 
madding crowd naar het gelijk namige boek (1874) van Thomas 
Hardy, is te zien dat nog tot ver in de negentiende eeuw in 
Engeland hooibergen bij een boerderij aan weer en wind 
onderhevig zijn en ingeval van regen snel met zeildoek afge-
dekt moeten worden.

In de Zieriksesche Courant van 20 april 1864 wordt het model 
van de hooiberg genoemd in een verslag van het bezoek op 10 
april 1864 van prins Napoleon Jozef Karel Paul Bonaparte 
 (Triëst, 9 september 1822-Rome, 17 maart 1891) de tweede 

5. Bericht Staatscourant 15 juli 1862.

6. Publicatie in de Staatscourant over de uitreiking van de prijzen.

7. Pachtersbergje op een kar.
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zoon van Jérôme Bona parte, broer van Napoleon I, uit diens 
tweede huwelijk met prinses Catharina van Württemberg van 
Frankrijk, aan de Badhoeve. Hij doorkruist de Nederlanden op 
zoek naar innovaties die hij in Frankrijk kan gaan gebruiken. 
Vergezeld van zijn gevolg neemt hij kennis van de geologische 
situatie van de Haarlemmermeerpolder, de bereiding van 
boter en kaas, de eenvoudige en toch zindelijke behuizing van 
de arbeiders17, de zaai- en schoffelwerktuigen en nam de 
Prins nota van de hooibergen en tekende aan het model van 
een hooiberg van Van der Starre, bekroond te London. Het 
model dat in Londen tentoongesteld is geweest, is dus uitein-
delijk bij de eigenaar van boerderij ‘De Badhoeve’ van mr. J.P. 
Amersfoordt terechtgekomen.

Het model van de hooiberg heeft in ieder geval meerdere 
vooraanstaande bewonderaars gehad. De boerderij de Bad-
hoeve is meerdere malen bezocht door beroemdheden zoals 
staatshoofden, generaals en een Russische grootvorst. 
Koningin Sophie (echtgenote van koning Willem III) bezocht 
De Badhoeve meermalen. De keizer van Brazilië kreeg er in 
1877 een demonstratie met een hooidroger voorgeschoteld.
Het is zelfs mogelijk dat het model van de graan- of hooiberg 
dat op de Great Exhibition van 1862 werd gepresenteerd, 
daadwerkelijk door Amersfoordt is gebruikt. Gezien zijn voor-
liefde voor het toepassen van moderne methoden en technie-
ken is dat eerder waarschijnlijk dan onwaarschijnlijk. In een 

beschrijving van C.H. Peters in  Overzicht der boerenplaat-
senbouw in Nederland (187118) van de boerderij De Badhoeve 
staat het volgende: Rechts van den stal zijn een zestal groot-
te zeshoekige hooibergen, van 5.60m zijde, gemeten op 
’t  hart der palen, die gemiddeld 30cm zwaar zijn; de kappen 
dezer bergen zijn van solide constructie, één dezer hooi-
bergen heeft een zogenaamde parapluie-kap, het dak springt 
namelijk 1,00 m rondgaand buiten de palen, de zijde echter 
wat hol uitgewerkt, om niet te veel hoogte bij het vullen te 
verliezen. Het opwinden der kappen heeft plaats op de gewo-
ne manier, met een ijzeren schroef in metalen moer, rustend 
op een ijzeren stoeltje, waarbij dan een stuk eiken ribhout, 
dat twee der zijden van een kapraam grijpt de beweging op 
de kap overbrengt, of wel met behulp van een windas. Koe-
stal en hooibergen zijn met riet bedekt.

Op de plattegrond19 van de boerderij uit hetzelfde boek van 
Peters zijn deze zes hooibergen goed te zien. Dit zijn waar-
schijnlijk vaste hooibergen, maar zouden (deels) ook ver-
plaatsbare hooibergen kunnen zijn. Het model van de wereld-
tentoonstelling zelf is waarschijnlijk tezamen met andere 
boedel van Amersfoort en zijn vrouw, na de dood van zijn 
vrouw Hermina Dijk, op een veiling op 15 november 1892 bij 
‘De Zon’ in Amsterdam verkocht. Of het model nog bestaat, is 
onbekend. Elke tip in die richting, of naar een afbeelding is 
zeer welkom!

8. Plattegrond van de Badhoeve (bron: internet).
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Noten
1 De auteur is de schrijver van “All Stars. De stamreeks van Jacob Aerts van der 

Starre”, Haarlem (2017); uitgave in eigen beheer (uitverkocht, pdf beschikbaar). 
Hij is bereikbaar via starburg@xs4all.nl.

2 Dankzij een zoekopdracht in Delpher.
3 Uit de beschrijving van de boedelscheiding na zijn dood kunnen we opmaken 

dat het huis bestond uit een keuken, twee voorkamers, twee tussenkamers (elk 
met bedstedes) een zolder en een werf. Het huis ‘Akerstein’ bestaat nog steeds 
en is een gemeentelijk monument.

4 Zie Algemeen Handelsblad  1849_0327.
5 Zie Opregte Haarlemsche Courant 1849_1218 en 1849_1220.
6 Zie Algemeen Handelsblad 1852_1217.
7 Zie Algemeen Handelsblad 1857_0414 en de Rotterdamse Courant 1857_0415.
8 Zie Nieuw Amsterdams Handels- en Effectenblad 1861_0323_Nieuw 

Amsterdamsch Handels- en Effectenblad.
9 De alleroudste kerk van Amsterdam lag in het dorp Sloten. Nog voor de dam in 

de Amstel lag, was een eerste versie van de Sloterkerk al gebouwd. Op een 
hoek van het gebied De Vrije Geer zijn de resten gevonden van de nederzetting 
van de eerste Slotenaren. Daar zijn de fundamenten en de resten opgegraven 
van boerderijen en een begraafplaats met een houten kapel, de vroegste 
Sloterkerk. In een oorkonde uit 1063 wordt al geschreven over ‘Sloton’ als 
dochterkerk van die van Velsen. De Slotenaren vertrokken in de twaalfde eeuw 
van hun steeds lager gelegen plek bij het wilde Slotermeer naar een terp bij 
wat nu nog altijd het Dorpsplein aan de Sloterweg is. Daar werd een forse, 
tweede versie van de Sloterkerk gebouwd van steen. “ – veel wyder van omtrek 
en veel hoger dan de tegenwoordige (=derde) kerk die nauwelijks de halve 
grote der oude heeft” citeert Bert Stilma in zijn boek over de Sloterkerk. In 1573 
wordt de kerk “door eenige Staetsche krijgsknechten” van de Geuzen in brand 
gestoken en grotendeels verwoest. In de 17e eeuw werd de derde versie van de 
Sloterkerk veelvuldig afgebeeld. Een tekening van Rembrandt van Rijn, die zes 
jaar in het dorp Sloten zou hebben gewoond, laat zien hoe de kerk werd 
herbouwd, maar dan kleiner en gebruikmakend van de bewaarde binnenmuren 
en funderingen. De kerk vertoonde in de loop van de 18e en 19e eeuw meer 

gebreken. Plannen voor een nieuwe kerk vielen onder Rijkswaterstaat en het 
nieuwe ontwerp was van architect P.J. Hamer. De eerste steen werd gelegd op 
27 maart 1860 en een jaar later al was de kerk gereed. Uit het oude interieur 
zijn de preekstoel, de lezenaars en de kroonluchters meegenomen.

10 Zie Haarlemsadvertentieblad_1880_1115.
11 Zie Nederlandse Staatscourant 1862_0715.
12 Zie Nederlandse Staatscourant 1863_0324.
13 Zie Nederlandse Staatscourant 1863_0311.
14 Zie:https://books.google.de/books?id=4No6AAAAcAAJ&printsec=frontco-

ver#v=onepage&q&f=false, ‘Catalog der Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine, 
Federvieh, der Geräthe und Maschienen so wie der landwirthschaftlichen 
Erzeugnisse jeder Art, angemeldet für die Internationale Landwirthschaftliche 
Ausstellung, unter technischer Mitwirkung der Deutschen Ackerbau 
Gesellschaft, abgehalten auf dem Heiligen Geistfelde in Hamburg den 14.-20. 
Juli 1863 (1863)’.

15  Zie: http://books.google.nl/books?id=kPdEAAAAIAAJ&hl=nl&pg=PA199#v=o-
nepage&q=graanberg&f=false, ‘Landbouwlessen in London in 1862 verzameld’ 
van W.C.H. Staring (Haarlem, 1863).

16 Winand Carel Hugo Staring (Wildenborch, 5 oktober 1808 - Klein Dochteren, 4 
juni 1877) was een Nederlandse pionier in landbouwkunde en bodemkunde met 
theorie over bosbouw, geologie en waterstaat. Hij was de zoon van de dichter 
A.C.W. Staring en bewoonde het landhuis De Boekhorst in Klein Dochteren, niet 
ver van zijn ouderlijk huis, kasteel De Wildenborch. Samen met Jacob G.S. van 
Breda, Pieter Harting en Friedrich Miquel zat hij in de eerste commissie voor 
het maken van een geologische kaart van Nederland, die in 1852 was ingesteld 
door Thorbecke. De commissie viel echter al snel door interne ruzies uit elkaar. 
In 1857 komt de opdracht voor de geologische kaart daarom bij Staring alleen 
te liggen.

17 Zie Zieriksesche Courant 1864_0420.
18 Zie: De Badhoeve als Landbouwbedrijf & mr. J.P. Amersfoordt als landbouwer, 

Wouter Slob (2000, 1e druk).
19 Bron: Meerhistorie, december 1987, 15e jaargang nummer 4.

Het Famillement 
is terug op  
25 juni 2022!
Samen met Stadsarchief Amsterdam organiseert het 
CBG het grootste gratis evenement op het gebied van 
familiegeschiedenis in Theater DeLaMar en de Bazel. 
Op het programma staan een interview met Simone 
 Weimans over haar Verborgen verleden, een panel-
gesprek over Marokkaanse familiegeschiedenis en 
 Harmen Snel over Italiaans onderzoek, een masterclass 
‘Familiegeschiedenis schrijven’ en het familie verhaal 
 achter een Chinese toko in Amsterdam, lezingen 
over joodse genealogie, oorlogsbronnen, migratie en 
 WieWasWie, een bezoek aan het restauratieatelier of de 
tentoonstellingen ‘Verboden muziek’ en ‘Stadsverwanten’ 
en een informatiemarkt met ook Duitse en Vlaamse 
 aanbieders naast genealogische verenigingen en 
Noord-Hollandse archieven. Kortom, te veel om op te 
noemen. Kom en ontdek je roots! 
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FRED HOEK

In 2019 bracht Marlene Cook een 
boekje uit met de titel: History and 
Mystery in First Church Graveyard. 
Het boekje bevat een opsomming 
van overleden personen die zijn 
begraven op het oude grafveld naast 
de gereformeerde kerk in Lansing in 
Cook County in de Amerikaanse 
staat  Illinois.
Niets bijzonders, zou u zeggen. 
Toch wel. De lijst bevat opvallend 
veel mensen van Nederlandse 
 oorsprong. Het boekje is geen trans-
criptie van oude begraafboeken. 
Simpelweg niet omdat de kerk in 
1945 door brand werd verwoest 
samen met de notities van degenen 
die begraven waren.
De kerk werd gebouwd in 1860 
op een perceel grond dat Gerrit 
Eenigenburg van Henri Lansing, de 
naamgever van het dorp, had 
gekocht. Een deel van de 65 hectare, 
in de hoek van Burnham Avenue en 
Ridge Road, werd bestemd voor de 
kerk en het grafveld. Gerrit Eenigen-
burg was in 1849 vanuit Schoorl, met 
zestig geloofsgenoten, naar Amerika 
gegaan.
Het huidige grafveld is kleiner. De 
wegen langs twee zijden zijn door de 
jaren heen breder gemaakt en over 
het oorspronkelijke grafveld getrok-
ken, zie daar het mysterie. Nog altijd 
worden botresten gevonden bij weg-
werkzaamheden. De huidige aanblik 
laat een grafveld zien met veel 
groen, doch volgens de gegevens is 
het veld vol en in 1965 afgesloten.

Hollandse rustplaats in de 
Verenigde Staten

Marlene Cook heeft aan de hand van de 
overgebleven grafstenen, overleverin-
gen, krantenberichten en losse aanteke-
ningen een groot deel van de graven kun-
nen benoemen en van anekdotes kunnen 
voorzien. Letterlijke overname is in dit 
verband niet netjes, maar een korte ver-
melding van de namen en genealogische 
gegevens is wellicht handig voor onder-
zoekers in Nederland. Naast de gege-
vens die uit voornoemde publicatie zijn 
gehaald, is ook gebruik gemaakt van 
MyHeritage en WieWasWie. 
Hier volgt een lijstje met ‘Nederlanders’ 
met hun oorspronkelijke achternaam en 
met de voornaam van hun vader of moe-
der. De namen zijn verder aangevuld met 
de Nederlandse plaatsnamen van 
geboorte en/of overlijden (voor zover 
bekend):

Bakker, Jacob; zoon van Marinus (Texel 
1851-1908) trouwt Anna Elisabeth Kemp 
(Dordrecht 1853-1937).
Benschop, Teunis Arie; zoon van Simon 
(Ouderkerk a/d IJssel 1839-1918) trouwt 

Neeltje Jacoba Klootwijk; dochter van 
Jannetje (Zuid Beijerland 1845-1911).
Blink, Jan; zoon van Menke (Zeerijp 
1853-1938) trouwt Catherine Hoek; 
dochter van Jacob (Ursem1853-1888).
Braak, Pieter; zoon van Sake (Ferwer-
deradeel 1871-1924) trouwt Nellie van 
der Velde (1873-1956).
Bultje, Anna; dochter van Frederik  
(1891-1912).
Bok, Rein de; zoon van Herman (Hemelu-
mer Oldeferd 1875-1912).
Dekker, Cornelis (1895-1895).
Douma, Hein; zoon van Ruurd  
(1858-1925) trouwt Lijsbeth Vis; dochter 
van Dirk (Het Bilt 1860-…..).
Haan, Jacob; zoon van Derk (Westerem-
den 1849-1929) trouwt (1) Anje Werkman 
(Warffum 1847-Stedum 1885), trouwt (2) 
Trijntje van der Meeden; dochter van 
Geert (Zandeweer 1850 -…..).
Hartog, Jacob; zoon van Leendert (Texel 
1850-1905) trouwt Cornelia Bakker; 
dochter van Marinus (Texel 1854-1920).
Hoek, Jacob; zoon van Bankeris (Ursem 
1821-1906) trouwt Maartje Houtkooper; 
dochter van Dirk (Alkmaar 1826-1896) en 
hun kinderen:
 Hoek, Richard (1856-1935) trouwt 

Fredrika Laatz (1867-1902). 
Hoek, William (1858-1934) trouwt 
Berdina Kuiling; dochter van Albert 
(1871-1927).

 Hoek, Peter (1861-1904).
 Hoek, Simon (1863-1938) trouwt 

Anna Kuiling; dochter van 
Albert(1869-1951).

 Hoek, Katherine (1853-1888) trouwt 
John Blink; zoon van Menke  
(1853-1938).

Homan, Jan; zoon van Yme (Sneek 1906-
1912).
Jabaaij, Dingeman; zoon van Leendert 
(Strijen 1796-1872) trouwt Maaijke 

1. Kerkhof van de First Reformed Church of 
Lansing in de elleboog van Burnham Avenue en 
Ridge Road, foto van Joel Dykstra.
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Steenbergen; dochter van Arie (Strijen 
1794-1871).
Jansen, Barend; zoon van Willem 
 (Geldermalsen 1826-1915) trouwt Pieter-
tje van Zessen; dochter van Barend 
 (Rotterdam 1827-1915).
Jansen, Wilhelmus; zoon van Barend 
(Vianen, Zeeland 1861-1908) trouwt 
 Jannetje Zijp; dochter van Dirk (Haren-
karspel 1864-1901).
Jonge, Evert de; zoon van Johannes 
 (Gasselte 1848-1917), begraven als Emil 
DeYoung, trouwt Margje Wolters; 
 dochter van Lute (Smilde 1842-1938), 
begraven als Maggie Walton.
Jong, Lucy; dochter van Evert  (1885-1921).
Kalf, Adam; zoon van Pieter (Eijerland 
1873-1927) trouwt Jannetje Hartog; 
dochter van Jacob (Texel 1880-1971).
Kalf, Cornelis zoon van Pieter (Texel 
1868-1948), begraven als Cornelius 
Kaluf, trouwt Grietje Hartog; dochter 
van Jacob (Den Burg 1883-1957) begra-
ven als Grace Hartog Kaluf.
Kalf, Katie; dochter van Adam (1900-1920). 
Kalf, Pieter; zoon van Koenraad (Den 
Burg 1827-1900) trouwt Krina (Coena) 
Breen (Ouddorp 1830-1914).
Kikkert, Meindert; zoon van Paulus 
(Eierland 1867-1938) trouwt Hiltje Kalf; 
dochter van Pieter (Eierland 1865-1935).
Koedijker, Gerrit; zoon van Klaas (Sint 
Maarten 1844-1902) trouwt Grietje  
 Delver; dochter van Jan (Burgerbrug 
1846-1941), begraven als Grace Delver 
Koedyker.
Koedijker, Simon; zoon van Klaas (Dirks-
horn 1836-1921) trouwt Jannetje Jonge-
jan; dochter van Floris  (Barsingerhorn 
1841-1925).
Klootwijk, Cornelis; zoon van Pieter 
(Numansdorp 1816-1872), begraven als 
Cornelius Klootwyk, trouwt Lena 
Bezemer; dochter van dochter van Kleis 
(Strijen 1817-1887).
Klootwijk, Peter; zoon van Cornelis 
(Strijen 1847-1914) trouwt Margaretha 
(Maaike) Jabaaij (Strijen 1854-1914).
Mak, Pieter; zoon van Pieter (Bergam-
bacht 1823-1902) trouwt Annigje Kroone; 
dochter van Balthazar  (Bergambacht 
1822-1873).

Mak, Pieternella (Nellie); dochter van 
Pieter (Bergambacht 1865-1904). 
Meinster, Willem; zoon van Jan 
(Oud-Beijerland 1870-1929). 
Monster, Jacob; zoon van Eldert (Strijen 
1845-1924), begraven als Jacob Munster, 
trouwt Henriette van Mijnen; dochter 
van Barend (Woubrugge 1848-1921), 
begraven als Henriette Van Mynen 
Munster 
Reumann, Anton Heinrich; zoon van 
 Gerhard (Haarlem 1883-1957).
Veldhuis, Simon; zoon van Simon (Haar-
lem 1871-1936), begraven als Sam Field-
house, trouwt Elizabeth Swart; dochter 
van Willem (1874-1927).

Duinen, Jeanette van (NL1868-1936), 
trouwt Cornelius Rose (….-1920). Oor-
spronkelijke namen twijfelachtig.
Saxma, Gelt; zoon van Fokke (Grijpskerk 
1869-1943) trouwt Kate DeYoung (de 
Jonge); dochter van Willem (1875-1914).
Scholtens, Meindert (1920-1929), zoon 
van Edze Scholtens en Lena Schuurman 
uit Uithuizermeeden.
Swart, William; zoon van Pieter (Nauerna 
1841-1916) trouwt Maartje de Jongh; 
dochter van Pieter (Harenkarspel 1844-
1924).

Swets, Sarines Peter (1858-1936), zoon 
van Giel Swets; zoon van Barend, en 
 Hendrika Swets, dochter van Teunis, 
 beiden van Hardinxveld-Giessendam, 
trouwt (1) Anna Koedyker; dochter van 
Simon (Schagen 1867-1897) trouwt (2) 
Anna Postema (1862-1915), weduwe van 
Frederik Bultje; zoon van Marten  
(1856-1894).
Swets, Bernadice; dochter van Sarines 
(1905-1965). Zij was de laatste die begra-
ven werd op dit kerkhof.
Ton, Cornelis; zoon van Jan (Akersloot 
1830-1890) trouwt Grietje Schoon; doch-
ter van Simon (Broek op Langedijk 1834-
1864), begraven als Cornelius en Grace.
Wal, Feije; van der; zoon van Temme 
 (Rinsumageest 1846-1928), begraven als 
Frank van der Wal; zoon van Thomas, 
trouwt Engeltje Dekkinga; dochter van 
Folkert (Tytsjersterdiel 1851-1928), 
begraven als Angeline Dekkenga.
Stright, Violet Ruth van (1915-1915), 
dochter van Gilbert van Stright; zoon 
van Cornelis (1883-1964) en Sarah 
 Jansen, oorspronkelijk uit Maastricht.
Weelde, Klaas van; zoon van Pieter (Zijpe 
1870-1939), begraven als Nick van Weel-
den, trouwt (1) Trijntje Ton; dochter van 
Cornelis (1877-1919), begraven als Kate 
Ton, trouwt (2) Cynthia Eisele; dochter 
van Wilibalt Ignatius (NL1877-….) wedu-
we van Asa Bonthuis, ook Bontheiss 
genoemd, zoon van Alje (’t Zandt  
1872-1895) en Pieter van der Berg, ook 
Vanderberg genoemd.
Verkaik, Johnny (1909-1910) en Willie 
(1909-1911), tweeling van Willem Pieter 
Verkaik; zoon van Arie (Stolwijk 1864-
1952) en Marretje Kikkert; dochter van 
Cornelis (Eierland 1871-1920). Roep-
namen: Peter en Margie Kickert.
Wiltjer, Willem; zoon van Pieter (Lopper-
sum 1866-1910) trouwt Grietje Bultema; 
dochter van Jan (Uithuizen 1872-1946). 
Roepnamen: William en Grace. 
Wiltjer, Gracie (1906-1909), dochter van 
William Wiltjer en Grace Bultema.
Wognum, Simon; zoon van Willem 
 (Warmenhuizen 1838-1917) trouwt 
Johanna Elisabeth Kuijper; dochter van 
Jan (Oudkarspel   1837-1907).

2. De auteur naast zijn naamgenoot.
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Inleiding
Laat ik voorop stellen dat de reactie van 
de Boo mij uit het hart gegrepen is. Daar 
valt wat mij betreft niets op af te dingen, 
hooguit aanvullende kanttekeningen bij 
te plaatsen. Er is echter één aspect dat 
buiten beeld is gebleven: de feministi-
sche achtergrond bij deze ontwerpen. 
Dat raakt direct het doel en het gebruik 
van deze vrouwelijke wapens in de huidi-
ge cultuur van onze samenleving. Daar 
achter ligt de vraag verborgen naar de 
behoefte en wenselijkheid van een 
 vrouwelijke heraldiek. En als die vraag 
met ja wordt beantwoord, hoe dan?
De Boo schetst onder ‘Ontstaan’ een 
mooi beeld van het ontstaan en ontwik-
keling van de heraldiek. Het is vooral een 
mannelijk en krijgshaftig beeld. Daarbij 

verdienen twee culturele aspecten meer 
aandacht: de heraldiek als teken van 
groepsidentiteit en de ridderlijke hoofs-
heid naar vrouwen.
De groepsidentiteit voorziet in een 
natuurlijke behoefte om ergens bij te 
horen. Dat geeft geborgenheid, herken-
baarheid, saamhorigheid en vastigheid. 
Dat was in de middeleeuwen zo en is ook 
in onze tijd nog volop van toepassing. 
Toen en nu wordt daar met tal van 
 attributen, tekens en kleuren inhoud aan 
gegeven. In die context staat de heral-
diek vanouds symbool voor een familie-
groep die langs patrilinaire of vaderslijn 
door een familienaam en wapen met 
elkaar verbonden is. Voor dochters werd 
het wapen van de vader op een ruit-
vormig of ovaal schild geplaatst. Het kon 

niet vererven op hun kinderen. Over de 
attributen op de wapens valt natuurlijk 
veel meer te vertellen maar dat valt 
 buiten de strekking van deze bijdrage.
In de tegenwoordige tijd zien we veel 
meer ruimte en variatie in de opvatting 
wat familie is. Familie hebben we van 
vaders- én van moederskant. En familie 
hoeft niet alleen biologisch maar kan ook 
juridisch en sociaal worden bepaald. 
Onder invloed van het feminisme is ook 
de belangstelling voor de matrilinaire of 
moederslijn opgekomen als tegenhanger 
van de vaderslijn. En onder invloed van 
gebroken en samengestelde gezinnen en 
de social media zijn andere ‘horizontale’ 
familie- en vriendengroepen ontstaan. 
Binnen die veelheid van verwantschaps-
groepen zal behoefte zijn zich te onder-
scheiden. Kan de heraldiek daar een rol 
in spelen?
De ridderlijke hoofsheid staat geheel in 
het teken van vrouwen, liefde, minne-
zang én strijdvaardigheid op toernooien 
om de gunst van vrouwen te verwerven. 
De hoofsheid kreeg in de renaissance 
een prachtig hoogtepunt in de Venus van 
Botticelli (ca. 1483), bron van inspiratie 
voor de schelptekens.

Schelptekens
Anders dan de Boo zie ik in het schelp-
teken, waarin Venus is vervangen door 
een parel, een waardige vervanging van 
het helmteken want passend bij de 
hoofsheid uit de middeleeuwen en het 
feminisme. Het schelpteken heeft echter 
alleen zin wanneer men vrouwelijke 
heraldiek serieus wil nemen. En daar ziet 
het op dit moment nog niet naar uit om 
twee redenen: het ontbreken van regels 
en de vormgeving.
Op het schelpteken getooid met een 
draak en Sint Joris te paard die de draak 
doorsteekt, kan het nodige worden 
 afgedongen. De Boo wijst reeds op de 
overmaat van dit helmteken, namelijk 16 
van de 19 geregistreerde vrouwelijke 
wapens, en noemt dit een misplaatste 
vorm van streekwapens. Dat is juist 
maar er is meer. Wie haalt het in zijn 
hoofd om het bij uitstek vrouwelijke 

ROB DIX

Helmtekens of 
schelptekens:
de knuppel in het 
hoenderhok
In het vorige nummer heeft J.A. de Boo een interessante waarneming 
op heraldisch gebied voorzien van een stevige kritische kanttekening. 
Zijn waarneming betreft de vormgeving, motivering en het gebruik van 
een reeks moderne vrouwelijke wapens. Het artikel is afgesloten met 
een Naschrift van de redactie waarin lezers worden opgeroepen een 
bijdrage te leveren aan de discussie en hun commentaar op deze en 
andere ontwikkelingen in de heraldiek in te zenden.
Bijgaand mijn bijdrage, geschreven op persoonlijke titel en niet als lid 
van de redactie.
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karakter van het schelpteken om zeep te 
helpen met het topzware mannelijke 
beeld van een dráák en een ridder te 
paard? Dat is weinig fijngevoelig en lijkt 
meer op een tot de tanden gewapend 
feminisme!
In de motivering van het ontwerp wordt 
gezegd dat dit beeld de patroon is van de 
schutterij in Zeelst. Historisch gezien 
zijn de schutterijen mannelijke aangele-
genheden, al kennen wij tegenwoordig 
ook vrouwelijke schutters. Als vrouwen 
geen lid van de schutterij konden worden 
waarom dan deze keuze? Wat heeft dit 
te maken met verheffing van de rol van 
de vrouwen in de vroegere agrarische 
samenlevingen? En het regelmatig 
teruggrijpen op prehistorische over-
wegingen bij een mtDNA haplogroep is 
weinig onderscheidend en levert geen 
enkele bijdrage aan een herkenbare 
identiteit. Overigens wordt nergens 
 aangetoond dat de vrouwen uit Zeelst 
allemaal tot dezelfde haplogroep beho-
ren. Deze zaken leveren geen bijdrage 
aan een serieuze benadering van 
vrouwe lijke heraldiek.

Persoonlijke wapens
Het ontbreken van regels wreekt zich 
met name bij het definiëren van de fami-
liegroep. In de omschrijving wordt wel 
verwezen naar een oudst bekende voor-
moeder in een reeks, maar deze reeks 
wordt niet gepresenteerd en is dus 
oncontroleerbaar. Waarom is dit van 
belang? Simpel: het wapen wordt met 
terugwerkende kracht van toepassing 
verklaart op het gehele nageslacht in 
vrouwelijke lijn. Maar als die reeks niet 
bekend is, hoe kun je dan uitzoeken wie 
dat wapen mag voeren? Sterker nog, het 
bergt het risico in zich dat vroeger of 
later een voormoeder in verschillende 
reeksen kan voorkomen en dus meerde-
re wapens op zich geplakt krijgt.
Dus: zo lang die vrouwelijke stambomen 
niet onderzocht zijn en openbaar 
gemaakt, zo lang kunnen de geregis-
treerde moderne vrouwelijke wapens 
slechts worden beschouwd als een 
 persoonlijk wapen van de aanvraagster. 

Daar is niets op tegen, integendeel 
want alle landen om ons heen kennen of 
kenden (Duitsland) het fenomeen van de 
persoonlijke adel- en wapenverlening. 
Titel en wapen zijn dan niet overdraag-
baar en vervallen bij overlijden van de 
betrokkene.
Betekent dit dat er geen ruimte voor 
vrouwelijke heraldiek zou zijn? Zeker 
niet! Wie mijn artikel over ‘Vererving 
familienaam in vrouwelijke lijn’1 erbij 
neemt ziet daar voorbeelden dat een 
familienaam drie generaties in vrouwelij-
ke lijn is doorgegeven. Dat houdt in dat 
er wel degelijk een combinatie van 
 vrouwelijke wapens en familienaam 
mogelijk is.

Spiegeling
Wil men vrouwelijke heraldiek serieus 
nemen dan zullen er dus regels nodig zijn. 
De meest simpele en gerechtvaardigde 
oplossing is dan spiegeling van de man-
nelijke heraldiek naar de vrouwelijke. 
Daarbij worden we geholpen door het 
DNA onderzoek.
De mannelijke heraldiek is gebaseerd op 
de wettige afstamming in mannelijke lijn 
welke overeenkomt met het yDNA. Die 
groep is door een bepaalde familienaam 
herkenbaar. Voor jongere takken binnen 
de familie kan door toevoeging van een 
attribuut in het wapenschild, bijvoor-
beeld een sterretje, ring of de barensteel 
met wisselend aantal hangers, of door 
een wijziging in het helmteken, een 
verdergaand onderscheid worden 
 aangebracht. Verdere verandering kan 
optreden door afsplitsingen van de fami-
lie door verwerving van onroerend goed 
en de overname van de naam van het 
goed. In dat geval kan ook het wapen 
worden vermeerderd, gedeeld of zelfs 
geheel vernieuwd worden. Een bijzonde-
re variant is de vierendeling van het 
wapen waarbij het wapen van de moeder 
wordt geïntegreerd in het wapen van de 
vader. In dit systeem voeren dochters 
het wapen van de vader in een ruit- of 
ovaalvormig schild.
Gespiegeld kan de vrouwelijke heraldiek 
worden gebaseerd op de wettige 

afstamming in vrouwelijke lijn welke 
overeenkomt met het mtDNA. Die groep 
is niet door een bepaalde familienaam 
herkenbaar en zal daarom steeds verge-
zeld moeten gaan van een verwant-
schapsschema  in engere (stamreeks) of 
bredere zin (stamboom) moeten worden 
vastgelegd. Met de huidige wettelijke 
mogelijkheden kunnen echte vrouwelijke 
dynastieën worden gevormd. Wordt een 
stam te groot en is er behoefte aan 
verdergaand onderscheid dan kan dat op 
dezelfde manier als bij de man via attri-
buten op het schild of verandering van 
helmteken. In dit systeem kunnen zonen 
het wapen van de moeder voeren in een 
mannelijke schildvorm.

Vormgeving
Wat betreft de vormgeving is in de 
 vrouwelijke heraldiek veel meer mogelijk 
dan de huidige ontwerpen laten zien. Wie 
kijkt naar de jaarlijkse Prinsjesdag para-
de ziet een keur aan hoofddeksels van 
sober tot zwierig toe. Een baret, hoed, 
tulband of ander ontwerp kan best als 
vervanger van het schelpteken worden 
gebruikt. En voor het helmkleed kunnen 
wrong en linten worden aangewend.

Tot slot: de hamvraag blijft natuurlijk of 
er behoefte is aan vrouwelijke heraldiek. 
Als die behoefte er is dan is de volgende 
vraag: wil je dat voor jezelf of om door te 
geven. Als het voor jezelf is, is een per-
soonlijk wapen voldoende zonder verde-
re poespas. Wil je het om door te geven 
aan het nageslacht denk dan goed na 
over wat je in het wapen wilt hebben en 
laat je dat niet door anderen opdringen. 
Bedenk: een weloverwogen wapen is een 
sieraad.

Noot
1. Gens Nostra 2022 nummer 1, bladzijde 4-13.
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HANS P. NOPPEN

Toen ik enige tijd geleden bij een verre verwant op bezoek 
ging om navraag te doen over de familie, kwamen er uit een 
oude kist, die nota bene in de huiskamer stond, allerlei foto’s, 
krantenknipsels en andere parafenalia tevoorschijn. Daarbij 
zat een groepsfoto uit 1948 waarop oom Piet stond.
Een herinnering uit mijn kindertijd werd direct opgeroepen: 
oom Piet was van een Leidse student. Als kind ving je namelijk 
tijdens verjaardagen en visites wel eens iets op dat eigenlijk 

niet voor jouw oortjes bestemd was. Zeker als het bier en de 
borrel op tafel kwamen, en de amicale gesprekken werden 
verdrongen door de grappen en grollen, werd menig oom of 
tante geconfronteerd met zijn of haar zwakheden uit het 
 verleden. Zoals dat verhaal van oom Piet. Zijn vader zou een 
student uit Leiden zijn geweest. Was het ‘fake news’ avant la 
lettre of was het waar? Ik nam mij direct voor het waarheids-
gehalte van dat ‘oude gerucht’ te bepalen. Mijn zoektocht en 

Oom Piet was van een 
Leidse student

De geschiedenis van een vrouw  
die in haar leven minstens drie relaties 
had en acht kinderen, waarvan er vier 
 buitenechtelijk waaronder oom Piet.

1. ‘Oom’ Piet 
Kerpestein  
(ca. 1934).
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vragen op onder andere het ‘www’ (Stamboomforum enz.) 
werden opgemerkt door een verre neef die reageerde met de 
mededeling dat hij een fotoalbum en aantekeningen van zijn 
vader1 over onze familie in bezit had die mogelijk wat meer 
duidelijkheid konden geven. En dat was zo.

De familierelaties
In de strikte zin van het woord was oom Piet (een ernstig en 
belezen man, zo men zei) niet echt een oom van mij. Het was 
de gebruikelijke ‘toenaam’ van iemand die in de directe fami-
liekring verkeert en naar de kinderen toe maar zo werd 
genoemd. In feite was oom Piet (Pieter Kerpestein) een neef 
van mijn vader.

De verbindende persoon in de onderlinge relaties is Hendrik 
Zijderveld, landbouwer, later beheerder van de veerpont over 
de Oude Rijn te Valkenburg (ZH), getrouwd met Pietertje van 
der Nagel.2

Zijn gezin telde acht kinderen (vier dochters en vier zonen) 
waaronder:
-  Maria Zijderveld (Mie), geboren Valkenburg 20 april 1862 

(oudste dochter).
 Zij is de overgrootmoeder van de verre neef hiervoor 

genoemd. Maria was getrouwd met Johannes van Elk die 
een nakomeling was van Jannetje Willemsdr de Bont en 
om die reden een huwelijksgift uit het ‘Fonds Clara Jansdr. 
van Sparwoude’ ontving.3

2-3-4. Foto’s van enkele kinderen uit het gezin van Hendrik Zijderveld en Pietertje van der Nagel op latere leeftijd:
2. Maria Zijderveld (Mie, 1911), 3. Petronella van Zijderveld (Pietertje, ca. 1915) en 4. Jaapje van Zijderveld (Japie, ca. 1915).

5. Valkenburg (ZH) 
omstreeks 1895/Woonhuis 
Hendrik Zijderveld.
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-  Petronella Zijderveld (Pietertje), geboren Valkenburg 27 
maart 1864 (tweede dochter). Zij is de moeder van Pieter 
Kerpestein.

-  Jaapje Zijderveld (Japie), geboren Valkenburg 24 oktober 
1873 (derde dochter). Zij is de grootmoeder van auteur.

Het volgende geneagram toont de relaties.

Uit dit geneagram blijkt, naast de drie relaties van Petronella 
Zijderveld, nog iets bijzonders. Omdat Pieter Kerpesteins 
schoonvader Hendrik Fontijn (agent van politie) trouwde met 
zijn zuster Jannetje Kerpestein, werd zijn schoonvader ook 
zijn zwager.

Het hobbelige levenspad van Petronella Zijderveld
Om vast te stellen of oom Piet van een Leidse student was, 
heb ik geprobeerd het levenspad van zijn moeder Petronella 
(Pie of Pietertje) in kaart te brengen. Wellicht gaf dat aankno-
pingspunten om een conclusie te trekken. Het bleek geen 
eenvoudige taak. De door de familie aan haar toegeschreven 
naïeve en goedgelovige natuur leidde tot meerdere, klaarblij-

kelijk vluchtige relaties en daardoor al 
dan niet later erkende, buitenechtelijke 
kinderen. Bovendien leverde veronder-
steld ‘vluchtgedrag’ (‘shame and scan-
dal in the family’) meerdere woon- en 
werkplekken op. Wat deze reconstruc-
tie ook lastig maakte, waren de hiaten - 
door brand of oorlogshandelingen - in 
de diverse bevolkingsregisters (BR 
Arnhem, Leiden, Oegstgeest, Sluis). 
Een vruchtbare bron was echter de site 
Delpher die ‘flankerende’ gegevens 
opleverde (familieadvertenties e.d.).

Dienstbode
Petronella Zijderveld heeft als tweede 
dochter binnen het gezin van Hendrik 
Zijderveld en Pietertje van der Nagel al 

jong een betrekking in Den Haag want op zestienjarige leef-
tijd, op 5 augustus 1880, is zij als dienstbode werkzaam op de 
Koninginnegracht 61 aldaar.4 Haar diensthuis is dan net 
gebouwd. Het nu ongenummerde pand bestaat nog steeds en 
is als kantoor bij Koninginnegracht 62 getrokken.5 Petronella 

6. Geneagram Hendrik Zijderveld (1834-1927).

7. Hendrik Fontein (ca. 1925).

8. Het gezin van Hendrik Zijderveld en Pietertje van der Nagel (tegen Kerst 1907). Zittend van links naar rechts:
Adriaantje Maria (Jaantje) Bol-van der Nagel, Johanna Lamberta (Anna) Verhaar-Zijderveld, Jacob Verhaar, Pietertje Zijderveld-van der Nagel, 
Johannes van Elk, Hendrik Zijderveld, Maria (Mie) van Elk-Zijderveld, Jacob van Elk, Cornelis Zijderveld. Staand van links naar rechts: Cornelis Bol, 
Barbara van Elk, Hendrikus (Henk) Zijderveld, Leendert Noppen, Jaapje Noppen-Zijderveld.Kindje is Anthonius Cornelis Noppen.
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houdt het er precies een half jaar vol want op 5 februari 1881 
wordt in het BR van Valkenburg aangetekend dat zij uit Den 
Haag is teruggekomen. Op 16 november 1881 vertrekt zij naar 
Katwijk.

Het is niet duidelijk wat er in de volgende jaren is gebeurd 
maar op 12 februari 1885 woont zij in Leiden; op dat tijdstip 
keert zij terug vanuit Valkenburg. Op 17 december 1885 ver-
trekt zij weer naar Katwijk a/d Rijn waar zij een dag later is 
ingeschreven als dienstbode. Petronella is dan 21 jaar.7

Zij gaat dienen bij ds. J.W. Unger die daar op 20 juli 1879 een 
beroep had aanvaard van de Hervormde Kerk.8 Na krap een 
jaar verhuist zij naar Leiden (uitschrijving Katwijk 26 novem-
ber 1886).9 Dan loopt het spoor (voorlopig) dood.
Petronella wordt wel vermeld in de alfabetische namenklap-
per van het BR Leiden 1880-1890 maar de inschrijving in 
boekdeel 2, blz. 175, is niet meer te raadplegen.

In de nacht van 12 op 13 februari 1929 is er een stadshuisbrand 
geweest waardoor een groot deel van het gemeentearchief 
van Leiden uit de periode 1880-1929 verloren is gegaan. 
Alleen de alfabetische namenklappers en vier boeken (die 
maar deels leesbaar zijn) zijn overgebleven. Oorspronkelijk 
moeten er ruim tachtig boeken geweest zijn.10

Zwanger van wit-en-rood?
In een der eerste maanden van 1889 raakt Petronella zwan-
ger. Volgens familiegeruchten van een Leidse student. Naast 
dat wat ik er zelf als kind van had opgevangen, is hier ook een 
notitie van gemaakt door de vader van de eerdergenoemde 
‘verre verwant’.11 In de notitie stond dat oudtante Pie een 
goedgelovige natuur moet hebben gehad, en dat haar eerste 
kind van een Leidse student kwam die (in de familie) voort-
leeft als ‘wit-en-rood’. De kleinzoon wist niet wat hij van deze 
cryptische benaming moest denken maar hij suggereerde dat 

9-10. Foto’s van Koninginnegracht 61 van circa 
19206 en 17 februari 2018 (foto auteur).

12. Stadhuisbrand Leiden 13 februari 1929 (Wikipedia).

11. Klapper bevolkingsregister Leiden 1880-1890 (image 443).
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Magdalenahuis te Valburg (Gelderland)
Op 13 november 1889 wordt Pieter, zoon van Petronella, 
geboren (als kind van een ongehuwde moeder, zonder beroep) 
in het Magdalenahuis te Valburg, Gelderland. Pieter moet dus 
verwekt zijn medio februari 1889. Van de broers Wittenrood 
was Benjamin rond die tijd 23 jaar en woonde te Assen. Anton 
was 22 jaar en student te Leiden, en zijn broer François, 17 jaar 
oud, woonde te Den Haag. Het wijst erop dat Anton Witten-
rood de verwekker kan zijn geweest van het kind Pieter van 
Petronella Zijderveld (in Bijlage A meer gegevens over Anton 
Christiaan Wittenrood en zijn familie).

Maar hoe kwam Petronella Zijderveld als zwangere vrouw in 
Valburg terecht? Zij woonde immers in Leiden. En hoe ging 
het verder met haar? Mogelijk was Petronella doorgestuurd 
(met financiële hulp van de ouders van Anton Christiaan?) 
vanuit het Doorgangshuis voor Ongehuwde moeders te 
Leijden (in 1883 gesticht en gevestigd op de Pieterskerk-
gracht 62) naar het Magdalenahuis in Zetten/Valburg waar-
tussen (met meerdere doorgangshuizen in andere plaatsen) 
een ‘samenwerkingsverband’ was.16, 17

In die tijd was er weinig publieke belangstelling voor het lot 
van ongehuwde moeders. Zij werden beschouwd als onzede-
lijk, omdat ze de norm dat seks alleen goed was binnen het 
huwelijk, hadden overtreden. Ze moesten de gevolgen daar-
van maar zelf dragen. Dat begon te veranderen in 1881, toen 
het cluster van protestantse Heldring-gestichten in Zetten 
werd uitgebreid met een tehuis voor ongehuwde moeders en 
hun kinderen, het Magdalenahuis. De doelstelling was aan 
ongehuwde, aanstaande moeders, die voor de eerste maal in 
dien toestand verkeeren en die niet tot de diepstgezonkenen 
kunnen gerekend worden, een toevluchtsoord te bezorgen. 
Het tehuis moest het mogelijk maken dat jonge moeders 
 werden opgenomen eenige maanden vóór de bevalling, voor 
ten minste een half jaar.

De aangifte, op 14 november 1889, van het kind van Petronella 
wordt gedaan door Willem Marinus van IJzendoorn. Deze man 
was tuinman bij het Magdalenahuis en heeft vele aangiften 
verzorgd. Opmerkelijk is dat op 14 november 1889 Willem 
Marinus van IJzendoorn (en Jozef van Velden, koopman) nog 
een kind van Petronella Zijderveld, van het mannelijk 
geslacht, als levenloos aangeeft, dat op 13 november was 
geboren. Pieter was er blijkbaar één van een tweeling. Petro-
nella zal later nog een tweeling ter wereld brengen. Dat zat 
blijkbaar ‘in de genen’ want haar vader Hendrik kwam uit een 
gezin met ook een (jong gestorven) tweeling.18

Voor de inwoners van het Magdalenahuis werd een aparte 
bevolkingsregistratie bijgehouden.19 Daarin staat dat Petro-
nella op 13 juli 1889 vanuit Leiden naar Zetten is gekomen en 
op 24 december 1889 met haar zoontje Pieter uit de gemeen-
te is vertrokken naar Valkenburg (ZH). Zij worden er op 6 janu-
ari 1890 ingeschreven. Ruim een jaar later, op 9 april 1891, 
trouwt zij daar met Adrianus Kerpestein.

de woordgrap wellicht verwees naar de naam Wittenrood.
Het zoeken naar de naam Wittenrood in het bevolkingsregis-
ter van Leiden rond 1890 gaf een treffer. Ene Anton Christi-
aan Wittenrood komt voor in de alfabetische namenklapper 
over de periode 1880-1890. Helaas is ook deze inschrijving, in 
boekdeel 14, blz. 293, niet meer te raadplegen.

13. Klapper bevolkingsregister Leiden 1880-1890.

Maar omdat de treffer de wenkbrauwen toch wel deed fron-
sen, zocht ik op zijn (volledige) naam verder via de diverse 
sites op het wereldwijd web. Het spoor leidde eerst naar 
Delft. Uit het bevolkingsregister van Delft bleek dat Anton 
Christiaan Wittenbrood en zijn broer Benjamin Henri Guillau-
me Wittenbrood zich op 24 december 1881 in Delft vestigden, 
komende uit Den Haag. Anton was geboren te Soerabaja op 17 
juli 1866 en Benjamin te Batavia op 5 maart 1865. Op 17 juni 
1882 voegden, komende uit Nederlands-Indië met de Neder-
landse Mailboot Prinses Amalia, hun moeder Anna Suzanne 
van der Doll en hun broer François Louis zich bij hen.12 Deze 
broer was geboren te Modjokarta 4 april 1871.

14. Stoomschip Prinses Amalia.13

Na een paar verhuizingen binnen Delft vertrok Anton Christi-
aan op 16 mei 1887 naar Leiden waar hij inmiddels studeerde. 
Hij was ingeschreven als student op 24 september 1886, en 
werd lid van het Medisch Gezelschap Hippocrates vanaf 15 
februari 1887.14 In maart 1889 werd hij verkozen tot onder-
voorzitter van de medische faculteit uit het studentenkorps 
te Leiden.15

Zijn moeder met haar jongste zoon François Louis vertrokken 
op 18 januari 1889 naar Den Haag. Zijn broer Benjamin Henri 
Guillaume verhuisde na een verblijf in Assen op 11 november 
1889 ook naar Den Haag.
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15. Magdalenahuis Zetten/Valburg.

16. Bevolkingsregister Leiderdorp 1890 (image 352).

17. Jannetje (Jans) Kerpestein (ca. 25 jaar).

Huwelijk met Adrianus Kerpestein en erkenning
Adrianus Kerpestein werd op 25 april 1867 te Alphen geboren. 
Uit het bevolkingsregister van Alphen 1870-1880 blijkt dat 
Adrianus Kerpestein met vader (Maarten Kerpestein), moe-
der (Jannetje Sweris) en opa (Cornelis Sweris) op 21 oktober 
1878 uit Alphen vertrokken naar Leiderdorp. Vandaar vertrok-
ken zij, zonder opa Sweris (overleden Leiderdorp 7 december 
1879), op 1 oktober 1884 naar Oudshoorn. Op 28 april 1885 zijn 
ze weer terug in Leiderdorp. Adrianus is dan achttien jaar en 
scheepmaker. Op 16 oktober 1890 overleed zijn moeder Jan-
netje Sweris.

Adrianus en zijn vader Maarten woonden toen samen op de 
Lage Rijndijk 17. Adrianus kreeg of had kennis aan Petronella 
Zijderveld en binnen zes maanden, op 9 april 1891, trouwden 
zij. Twee dagen later voegde Petronella Zijderveld zich met 
haar zoon Pieter bij hen, komende van Valkenburg.
Op 7 augustus 1891 wordt in de geboorteakte van Pieter Zij-
derveld (BS Valburg) bijgeschreven: Het kind in nevenstaande 
acte vermeld is door Adrianus Kerpestein en Petronella 
 Zijderveld bij akte op den negentienden Juni achttien hondert 
een en negentig ten overstaan van den ambtenaar der 
 burgerlijken stand der gemeente Leiderdorp opgemaakt, 
erkend. En inderdaad is in het register van de BS te Leider-
dorp op 19 juni 1891 ook aangetekend dat Adrianus en Petro-

nella erkennen dat een kind van het mannelijk geslacht, uit 
hen geboren te Valburg op den dertienden November 1889, 
onder den voornaam Pieter in het geboorteregister dier 
gemeente is ingeschreven.
Hoewel de indruk wordt gewekt dat Adrianus de biologische 
vader van Pieter zou zijn, moet men bedenken dat niet alleen 
de biologische vader, maar ook een persoon die het kind niet 
heeft verwekt, een kind kan erkennen.
Op 18 september 1891 vertrokken zij gevieren naar Vrijenban 
(gemeente Delft; wijk 4 nr.) waar op 10 februari 1892 (weer) 
een tweeling werd geboren. Een der kinderen was levenloos 

en het kind Maarten overleed drie 
dagen later. Op 9 april 1893 werd hun 
dochter Jannetje Kerpestein geboren; 
ongetwijfeld vernoemd naar oma Jan-
netje Sweris.

Twee jaar later, op 28 juni 1895, over-
lijdt Adrianus Kerpestein. Petronella 
blijft achter met haar schoonvader 
Maarten Kerpestein (die dan 61 jaar 
oud is) en twee kinderen. Zes weken 

later, op 14 augustus 1895, vertrekt Petronella met haar zoon-
tje Pieter (5 jaar) naar Sluis (Zeeland). Petronella’s dochtertje 
Jannetje (2 jaar) wordt door haar schoonvader meegenomen 
naar Valkenburg (ZH) en ondergebracht bij het gezin van haar 
grootvader Hendrik Zijderveld. 20

Waarom verhuist Petronella met haar zoontje naar 
Sluis in Zeeland?
Waarschijnlijk omdat haar oudste broer Cornelis Zijderveld 
daar woonde en hulp kon gebruiken. Cornelis was vanuit 
 Arnhem waar hij eerste onderwijzer was aan de School met 
den Bijbel aan de Klarendaalsche weg, medio augustus 1892 
benoemd tot hoofd van de Christelijke School te Sluis. Daar-
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voor was hij als onderwijzer ooit begonnen in Nieuwe Pekela 
waarnaar hij vanuit Valkenburg (ZH) op 27 oktober 1886 als 
18-jarige naar toe vertrok. Volgende benoemingen brachten 
hem naar Haarlem (1888) en Baarn (1889). Van 27 oktober 
1890 tot aan 14 april 1892 woonde hij weer in Valkenburg en 
haalde hij zijn hoofdonderwijzersakte in Den Haag.21 In het 
voorjaar van 1892 vertrok hij naar Arnhem maar aanvaardde 
kort daarna zijn benoeming in Sluis.

18. 25 augustus 1892/ Arnhemsche Courant (Delpher).

Cornelis trouwde met Hermina Raatgever te Utrecht op 17 
augustus 1893 (getuige was zijn zwager Adrianus Kerpestein, 
scheepstimmerman, oud 26 jaar). Op 8 augustus 1894 werd te 
Sluis hun dochtertje Hendrika Pietertje Zijderveld geboren.  
Mogelijk had Hermina een broze gezondheid; zij overleed nog 
geen drie jaar later, op 1 februari 1896. Een jaar daarvoor was 
Petronella dus naar Sluis gekomen; waarschijnlijk omdat Cor-
nelis haar hulp wel kon gebruiken. Tot medio juli 1897 heeft 
Cornelis in Sluis gewerkt en vertrok vervolgens naar Arnhem. 
Hij werd er hoofd eener bijzondere school.

19. 16 april 1897/ Middelburgsche Courant (Delpher).

Weer ongehuwd moeder; maar nu in Arnhem
Toen haar broer Cornelis naar Arnhem vertrok, moet zijn 
 zuster Petronella hem gevolgd zijn want op 29 oktober 1901 
wordt daar haar dochter Gerharda Petronella Zijderveld 
geboren; zij (sedert meer dan twee jaren weduwe van Adria-
nus Kerpenstein) beviel ten woonhuize van haarzelve in de 
Prinsessestraat (niet ver van de Spijkerstraat waar haar 
broer Cornelis woonde). Petronella is dus weer ongehuwd 
moeder geworden. Medio mei 1902 (uitgeschreven in Arnhem 
op 23 mei 1902) vertrekt zij naar Amsterdam. Zij wordt daar 
op 10 mei 1902 met haar haar zoon Pieter Kerpenstein, haar 
dochter Jannetje Kerpenstein, en dochter Gerharda Petronel-
la Zijderveld ingeschreven. Zeer waarschijnlijk is Petronella in 
Arnhem een relatie aangegaan met de vijftien jaar jongere 
Gerrit August Willemsen waar ze later mee zal trouwen. Ger-
rit was geboren te Doesburg op 19 april 1879, zoon van Derk 
Andries Willemsen en Anna Elisabeth Kriemen, en vertrok op 
negentienjarige leeftijd (uitgeschreven op 14 mei 1898) naar 
Arnhem.22

Op 3 maart 1902 blijkt hij een baan te hebben in Amsterdam 
want hij wordt daar ingeschreven als inspecteur van de 
Nederland Bank in Amsterdam, komende uit Wageningen. 
Petronella zal hem met haar kinderen gevolgd zijn maar ze 
wonen niet op hetzelfde adres. Twee jaar later vertrekken ze 
ieder apart naar Den Haag. Begin 1904 gaat Petronella wonen 
in de Joubertstraat 110 en Gerrit August in de Boekhorst-
straat 120a. Op 7 februari 1904 wordt daar haar zoon August 
Zijderveld geboren. Aan het eind van dat jaar trouwt ze dan 
toch, op 2 november 1904, met Gerrit August Willemsen, een 
inspecteur eener levensverzekeringsmaatschappij. Haar 
dochter Gerharda Petronella Zijderveld en haar zoon August 
Zijderveld worden als voor hunne kinderen erkend bij hun 
huwelijk. Na het huwelijk wonen zij in de Terwestenstraat 72. 
Uit dit huwelijk wordt op 7 september 1910 Hendrik Pieter 
Willemsen geboren. Petronella overlijdt te Den Haag op 30 
april 1927.

Bijlage A met details over Anton Christiaan Wittenbrood en zijn familie.

Louis studeerde aan de faculteit der letteren, rechts-en 
godgeleerdheid.23 Eind 1891 verricht de heer Wittenrood, 
medisch student, nog een heldendaad: hij verleent hulp op 
straat aan een ernstig gewonde koetsier.

Anton Christiaan is op 17 augustus 1893 kandidaat arts.24 
Hij vertrekt (inmiddels getrouwd) op 1 augustus 1899 naar 
Indië met de aantekening Ziekenhuis (hij werd/was gynae-
coloog). Curieus is een brief gedateerd op 30 oktober 1938 
(een half jaar voor zijn overlijden) die hij schrijft aan de E. du 
Perron (dichter, criticus en prozaschrijver) met herinnerin-
gen aan diens moeder in Nederlands-Indië.25

Naast de vermelding van Anton Christiaan Wittenrood in de 
alfabetische namenklapper over de periode 1880-1890 
komt hij in het BR van Leiden in de periode 1890-1924 nog 
eens voor. Hij staat dan samen met zijn broer François Lou-
is op 2 november 1895 ingeschreven, komende uit Oegst-
geest (Utrechtscheveer 13). Beiden zijn student; François 

20. 30 december 1891/ Delftsche Courant (Delpher).
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Fragmentgenealogie Wittenrood

Frans Louis Wittenrood, geboren Kramat (Ommelanden van 
Batavia) 28 december 1840, Oost-Indisch Hoofdambtenaar, 
resident van Kediri, overleden Batavia (Weltevreden?) 15 
maart 1895, zoon van Henri Guillaume Wittenrood, vendu-
meester, overleden Batavia 16 oktober 1863, en Anna Chris-
tina Sweebe, overleden Tanah-Njonja (Batavia) 2 mei 1889, 
trouwt Delft 26 augustus 1863 met Anna Suzanna van der 
Doll, geboren Delft 31 maart 1840, overleden Leiden 22 sep-
tember 1895, dochter van Benjamin van der Doll en Alida 
Carolina van der Tak.
Uit dit huwelijk:
1.  Benjamin Henri Guillaume Wittenrood, geboren Batavia 

5 maart 1865, overleden Mataram/Blitar 31 oktober 1911.
2.  Dr. Anton Christiaan Wittenrood, geboren Soerabaja 17 

juli 1866, med.dr. gynaecoloog te Batavia/Den Haag, 
overleden Den Haag 30 mei 1939, trouwt Middelharnis 
6 april 1899 Adriana Hendrika Kolff, geboren Middelhar-
nis 13 mei 1873, overleden Zeist 16 juli 1956, dochter van 
Cornelis Kollf en Anna Elizabeth van den Broek.

3.  Mr. François Louis Wittenrood, geboren Modjokerta 
(Soerabaja) 4 april 1871, president van den Raad van 
 Justitie te Padang, overleden Leiden (Diaconessenhuis) 
31 augustus 1923, trouwt Palembang/Oegstgeest (bij 
volmacht) 2 mei 1901 met Louize Hermine van Sillevoldt, 
geboren Serang (Bantam) 16 september 1875, overleden 
Bennekom (Gld) 31 juli 1964 (gecremeerd Velsen 4 
augustus 1964), dochter van Hermanus Gerardus van 
Sillevoldt en Louise Anna Catharina Vijzelaar.

.

Noten
1 Dit was Lambertus Honselaar, een kleinzoon van Maria Zijderveld. Haar zuster 

Jaapje Zijderveld is de oma van auteur. De zoon van Lambertus Honselaar, ook 
een Lambertus Honselaar, heeft alle foto’s uit het familiealbum gescand en ter 
beschikking gesteld.

2 In de rubriek ‘het portret van …’ is dit echtpaar al aan de orde geweest. Gens 
Nostra, jaargang 64, nummer 10, oktober 2009, blz. 610.

3 https://rollemagenealogie.nl/?page%20id=381.
4 Bevolkingsregister Gemeente Den Haag.
5 www.monumentenzorgdenhaag.nl.
6 Beeldbank Haags Gemeentearchief.
7 Bevolkingsregister Valkenburg, vertrokken personen.
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BEN W. IKE

Agatha Antina Dik is mijn overgrootmoeder. Haar 
voornamen zijn een verfraaiing van de namen Aagtje 
en Antje uit haar Groningse voorgeslacht. Haar 
grootmoeder en overgrootmoeder van vaderszijde 
heetten respectievelijk Aagtje Pieters Munten dam 
en Antje Poppes Nieboer.1

Haar vader was dus Gerrit Roelof (Roelfs) Dik, 
geboren op 19 maart 1830 te Veendam, huis no. 428 
Oosterdiep; schipper. Hij was zoon van Roelf Pieters 
Dik en Aagtje Pieters Muntendam. In het najaar van 
1877 is hij verdronken op zee tijdens een reis van 
New York naar Corfu. Hij trouwde te Veendam op 11 
februari 1857 Johanna Henderika Duintjer, geboren 
te Veendam op 27 augustus 1829, overleden te Gro-
ningen op 30 mei 1902, dochter van Derk Hindriks 
Duintjer en Gepke Ottes Post.

Agatha’s vader Gerrit Roelfs Dik begon als 14-jarige als kajuit-
wachter voor een gage van 3 gulden bij zijn vader aan boord. 
Later was hij schipper o.a. op de schoenerkof Apollos (1854-
1857) en het kofschip Ulrika waarvan hij tevens reder was 
(1866-1867). Hij was in 1875 stuurman op de kof Drie Gebroe-
ders. Agatha was bijna 14 jaar oud toen haar vader en haar 
oudste broer op zee verdwenen. Vier jaar later toen zij 18 jaar 
was, werd zij van de ene dag op de andere doof. Het verhaal 
ging dat zij hevig geschrokken was en daarna stokdoof aan 
beide oren. Zij trouwde te Groningen op 21 maart 1888 met 
Johan Hendrik Ike geboren op 5 maart 1864, handelsreiziger, 
overleden op 10 mei 1927. In de huwelijksacte staat vermeld 
dat de bruid “onder eede verklaart dat haar vader Gerrit Dik in 
den herfst van het jaar 1877 op eene zeereis van New York 
naar Corfu is verongelukt en omgekomen, zoodat zij niet in 
staat is zijne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk 
te verkrijgen en zich geene overlijdens acten van bekendheid 
van overlijden haars vaders kan verschaffen”, welke verklaring 
door de moeder der bruid onder eede wordt bevestigd. Zij 

Agatha Antina Dik

1. Agatha Antina Dik, 1891.

Agatha’s grootvader Roelf Pieters Dik (1797-1861) is uitge-
zeild van Harlingen op 13 oktober 1839 met het smakschip 
Agatha naar Hull.2 Roelf Pieters had dus ook zijn schip ver-
noemd naar zijn vrouw Aagtje Pieters Muntendam.
Uit het huwelijk van Gerrit en Jantje zijn de vijf kinderen gebo-
ren die op de deze foto staan:
1.  Roelof Dik, geboren Veendam 26 december 1857, zeeman, 

overleden augustus 1877. Volgens overlevering op zijn 1e 
zeereis verdronken, op welke reis ook zijn vader omkwam.

2.  Gepka Dik, geboren Veendam 6 sept. 1859, overleden te 
Grand Rapids (VS) op 26 mei 1942.

3.  Derk Hendrik Dik, geboren op ..... maart 1862, broodbakker, 
overleden te Groningen 30 oktober 1930.

4.  Agatha Antina Dik, geboren te Veendam op 13 december 
1863, overleden te Groningen op 10 februari 1930.

5.  Gezina Dik, geboren te Veendam op 1 oktober 1865, over-
leden te Groningen op 13 juni 1932.

PORTRET
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was ondanks haar handicap een hartelijke lieve vrouw met 
veel gevoel voor humor. Toen haar zoon Gerrit die in het bui-
tenland verbleef een tijdje zich niet per brief gemeld had, 
stuurde zij hem een brief: Groningen, datum, Geliefde Zoon, 
Je liefhebbende moeder. Waarop er per kerende post een 
schuldbewust antwoord kwam. Zij communiceerde veel met 
een leitje en griffel; bij verjaardagsvisites ging dat leitje dan 
de kring rond. Haar man, Johan Hendrik Ike had tot begin jaren 
twintig van de 20ste eeuw een winkel in ‘chique dames-
stoffen’ aan de Stoeldraaierstraat 15 in Groningen. Dit pand is 
tijdens de bevrijding van Groningen in april 1945 vernietigd bij 
de ontploffing van een munitiewagen.

Agatha kreeg vijf zoons en drie dochters. Haar oudste zoon 
Benedictus (Berend) Ike (1888-1927) is mijn grootvader.

Ook elders in de familie was er sprake van overlijdens op zee. 
Zo overleed behalve Agatha’s vader ook haar grootvader van 

moeders kant, Derk Hindriks Duintjer op zee, op 26 oktober 
1859. Op een reis van Cardiff naar Veendam is hij overboord 
geslagen van zijn schip de korf Friso en verdronken. De oud-
ste zus van Agatha, Gepka trouwde in 1881 met haar achter-
neef Roelof Pieter Dik, geboren te  Antwerpen op 21 februari 
1855. Hij was zeeloods en overleed op 28 november 1901 op 
zee; tijdens een storm overboord geslagen en verdronken bij 
Schiermonnikoog. Als weduwe vertrok Gepke in 1913 met zes 
van haar zeven kinderen naar familie in Grand Rapids (VS). De 
grootvader van de vrouw van Agatha’s oudste zoon, Frede-
ricus Jans Veldkamp, verdronk op 17 december 1872 in de 
Noordzee bij Helgoland: ‘Door een stortzee overboord gesla-
gen en verdronken, zeilende (met de Anna Margaretha) op de 
hoogte van Helgoland’.

2. Op deze foto uit ca. 1870 is het gezin afgebeeld van Gerrit Roelof (Roelfs) Dik en Johanna Henderika (Jantje) Duintjer, het gezin van mijn 
 betovergrootouders in Veendam. Vooraan van links naar rechts de dochters Agatha Antina en Gezina (met pop), en de zoons Derk Hendrik, en Roelof. 
De oudste dochter Gepka staat naast haar vader.

Noten
1 Groninger Kwartierstatenboek 3,  129-3
2 Leeuwarder Courant 29 okt. 1839
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TINEKE SLOF

Het thuiszitten door de coronamaatregelen had als voordeel dat er veel tijd aan het genealo-
gisch onderzoek kon worden besteed. Daardoor vond ik op de website van het Stadsarchief 
Amsterdam in het notariële archief bijzondere nieuwe gegevens betreffende mijn Engelse 
voorouder Josua Anthony Speed. Hij was lakenbereider en linnenhandelaar in Amsterdam en 
tabakshandelaar in Leeuwarden. Reeds twee keer publiceerde ik in Gens Nostra een artikel 
over Josua, zijn nakomelingen in Nederland en zijn voorouders in Suffolk1. In het tweede arti-
kel kon ik opheldering geven over zaken die in het eerste artikel nog niet bekend waren. En 
nu kan ik opnieuw laten zien dat je de moed niet te snel op moet geven. Je kunt altijd blijven 
hopen op aanvullende gegevens door het verschijnen van nieuwe bronnen op internet en 
doordat er indexen op bronnen komen die je als onderzoeker nooit allemaal zelf door kunt 
nemen. Hulde dus voor al het noeste werk van vrijwilligers en archiefmedewerkers, waardoor 
genealogen telkens weer verder kunnen met hun onderzoek!
Naast die vondsten door nieuwe gegevens op de website van het archief van Amsterdam 
vond ik, ook dankzij internet, een boekje dat waarschijnlijk door mijn voorouder Josua Speed 
is geschreven en dat een verrassende kijk biedt op de geloofsopvattingen van deze man.

Josua’s puriteinse geschrift Loves revenge
Josua verhuisde rond 1603 vanuit Nayland in Suffolk naar 
Amsterdam. Ik vermoedde dat dat vanwege economische 
motieven was omdat de lakenhandel in Suffolk in die tijd in 
verval raakte. Maar tijdens het afronden van het tweede 
 artikel begon ik me af te vragen of Josua daarnaast misschien 
naar het veiliger Nederland was uitgeweken vanwege de 
 vervolging van puriteinen in Engeland. Ik vond namelijk een 
puriteins Engelstalig geschrift van een Joshua Speed, dat in 
1631 is gedrukt in Amsterdam door de Engelse drukker 
Richard Raven. De bijzonder lange titel in oud Engels is: Loves 
revenge. VVherein is briefly shewed from the historie of the 
holy Scripture, the rising, grouth and finall fall of the Man of 
Sinne; with the long and continuall strife betwixt the two 
Seeds, how they have, from time to time, fought to disinherite 
each other: and how that Christ, by his righteous life, and long 

Na 30 jaar onderzoek nog 
altijd nieuwe vondsten 

over Josua Anthony Speed

sufferings, in the end shall get the victory, and justly revenge 
himself upon his adversarie.
De Bodleian Library in Oxford bezit een origineel van dit 
boekje maar men kon mij daar helaas niets vertellen over de 
achtergrond van de schrijver. De naam Jos(h)ua Speed komt 
niet veel voor maar toch is het niet helemaal zeker dat de 
schrijver mijn voorouder Josua Anthony Speed is. In het boek-
je staan namelijk geen achtergrondgegevens over zijn woon-
plaats of plaats van herkomst, zijn leeftijd of namen van fami-
lieleden. Dat het boekje in Amsterdam is gedrukt, bewijst niet 
dat het van mijn in Amsterdam wonende voorvader Josua 
Speed is. Er zijn vele Engelse puriteinse geschriften gedrukt 
in Amsterdam, die daarna Engeland binnengesmokkeld wer-
den. Het enige dat uit het hoofdstuk “The Authors Faith” is af 
te leiden, is dat de schrijver zeer gelovig was en dat hij goed 
thuis was in de bijbel. Dat hoofdstuk begint met deze verzen:
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Do believe in God alone,
Whose love doth passe all breadth & length:
And do relie on other none,
To make the arm of flesh my strength:
My faith is such, not to remove,
Such is my Hope, such is my Love.

He is the onely Lord of lords,
A King of mighty strength and fame,
His Majesty with truth accords,
And great Iehovah is his name:
The first, the last, the totall summe,
Which is, which was, which is to come.

De rest van het boekje van 130 bladzijden is opgebouwd uit 
zulke verzen, waarbij regel 1 rijmt op regel 3, 2 op 4 en 5 op 6. 
Allerlei gebeurtenissen uit de bijbel worden door de schrijver 
in deze versvorm weergegeven. Van Joshua Speed zijn geen 
andere geschriften bekend, dus hij was geen theologische 

veelschrijver. Een deskundige heeft bevestigd dat dit geschrift 
niet door een theoloog of predikant is geschreven want dat 
zou op de titelpagina zijn vermeld. Onder puriteinen was het 
echter niet ongebruikelijk dat leken godsdienstige lectuur 
zoals Loves revenge schreven. Ik stel me zo voor dat Josua ‘s 
avonds na een werkdag bij kaarslicht verhalen uit de bijbel uit-
zocht om die in eigen woorden in rijmende verzen weer te 
geven. Je vraagt je af wat het doel was van het schrijven van 
dit boekje. Zou het een vorm van vrijetijdsbesteding zijn 
geweest of probeerde Josua met het uitgeven van dit werk 
zijn geloof uit te dragen? Enkele regels uit het voorwoord aan 
de lezer lijken op dit laatste te wijzen want hij beschrijft dat 
hij zijn  schrijfwerk verschuldigd is aan zijn land, zijn vrienden 
en allen die hun geloof in Christus belijden:
That labour which I here bestow,
Is but to pay the debt I owe,
Unto my Countrey, and my Friends,
And all which do professe Christs name.

Het testament van Josua Anthoni
In 1623 laat Josua met zijn vrouw Trijntje Olofs door de 
Amsterdamse notaris Jacob Westfrisius een testament 
opmaken2. Josua lag op dat moment ziek op bed, waardoor de 
echtelieden mogelijk dachten dat een testament raadzaam 
was. Het internationale karakter van Amsterdam in die tijd 
wordt hier mooi zichtbaar: de notaris kwam oorspronkelijk uit 
Lier (België), Josua uit Nayland (Engeland) en Trijntje uit 
 Vreden (Duitsland). De korte omschrijving van de interessant-
ste notariële akte laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 
“Testateurs wonen in Vissteech, gescheiden van eerste vrouw 
in Engelant die zich aan hoererij heeft overgegeven”. Josua 
Speed, afkomstig uit een familie en uit een streek met diep-
gewortelde puriteinse sympathieën, had bij zijn eerste huwe-
lijk in Suffolk dus een vrouw die overspel pleegde. Dat was 
een zeer onverwachte wending in het verhaal van mijn voor-
ouder!

Na het ontcijferen van de belangrijkste delen van de akte zijn 
een paar vraagtekens over Josua en zijn eerste vrouw en 
gezin in Engeland opgelost maar zijn er ook nieuwe vraagte-
kens bij gekomen. In mijn eerste artikel vermeldde ik namelijk 
dat er niets bekend was over het lot van Josua’s eerste vrouw 
Alyce Lymer en hun zoontjes Caleb en Josuah die in 1600 en 
1602 in Nayland zijn gedoopt. Doordat Josua in 1608 met 
Trijntje Olofs trouwde in Amsterdam, ging ik er als vanzelf-
sprekend van uit dat Alyce Lymer voor het vertrek van Josua 
naar Nederland was overleden of dat ze mee was gekomen 
naar Amsterdam en daar voor 1608 is overleden. De mogelijk-
heid van een scheiding is nooit bij me opgekomen want ik 
meenda dat een scheiding rond 1600 in Engeland vrijwel 
onmogelijk was. Als je daar informatie over zoekt op internet 
dan lijkt dat inderdaad niet eenvoudig te zijn geweest. Het 

1. Titelblad Loves revenge van Josua Speed (foto auteur).
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waren echter juist de puriteinen, die het huwelijk als een civiel 
contract zagen, en die in de puriteinse kolonies in New 
England (USA) scheidingen mogelijk maakten. De Massachu-
setts Bay Colony, waar Josua’s familielid John Winthrop grote 
groepen Engelse puriteinen naar toe leidde, legaliseerde in 
1629 scheidingen als er een goede reden was, zoals verlating, 
misbruik, overspel of bigamie. Josua’s scheiding in Suffolk 
speelde echter al veel eerder, rond 1603.
Wat in Engeland in die tijd wel kon, was een huwelijk ongeldig 
laten verklaren (annulment) omdat het huwelijk bijvoorbeeld 
nooit was geconsumeerd of omdat bij een van beide echtelie-
den de wil om te trouwen ontbrak op het moment van het 
huwelijk. Het huwelijk heeft dan, achteraf bekeken, nooit 
bestaan. In de notariële akte wordt echter vermeld dat Josua 
wettelijk gescheiden is van zijn eerste vrouw, nadat zij zich ‘in 
notoire en openbare hoerereij heeft verlopen en haer echte 
gebroocken’. Overspel was toentertijd nog geen reden om te 
mogen scheiden en Josua en Alyce lijken ook geen geldige 
redenen te hebben gehad om het huwelijk te laten annuleren. 
Zou Josua werkelijk gescheiden zijn van zijn eerste vrouw of 
was zijn vertrek naar Nederland een vlucht om van zijn vrouw 
af te komen? Kon hij het gezichtsverlies als bedrogen man 
niet aan en wilde hij elders een nieuw leven opbouwen? Was 
het verlaten van zijn vrouw dan misschien de reden dat Josua 

in de dertig jaren dat hij in Amsterdam woonde alleen zijn 
patroniem gebruikte en soms de achternaam Smit(s) omdat 
hij bigamie pleegde? Pas na zijn verhuizing van Amsterdam 
naar Leeuwarden, toen hij al dertig jaar in Nederland was, ging 
hij weer af en toe zijn familienaam Speed voeren.

Vondsten leveren weer nieuwe vraagtekens op. Maar het 
vraagteken waarom ik geen begrafenis van Alyce kon vinden 
voorafgaand aan  het tweede huwelijk van Josua in 1608 is dus 
opgelost. Net zoals het vraagteken wat er is gebeurd met de 
in Engeland geboren zoontjes Caleb en Josuah. In het testa-
ment van Josua in 1623 wordt namelijk vermeld dat de twee 
zonen en hun mij onbekende zusje Susanna een bedrag in 
 guldens krijgen na het overlijden van Josua. Zij worden niet 
universeel erfgenaam zoals de kinderen van Josua met zijn 
tweede vrouw Trijntje Olofs. Josua had bij zijn vertrek uit 
Engeland namelijk de gehele gezamenlijke boedel bij zijn 
 eerste vrouw achtergelaten. Zijn eerste drie kinderen kregen 
daardoor in feite hun legitieme portie al na het overlijden van 
hun moeder Alyce Lymer.

Een nieuw vraagteken is waarom ik dochter Susanna niet in 
de doopregisters van Nayland heb gevonden. Zij moet gebo-
ren zijn toen Josua al in Nederland zat en is daarom misschien 

2. Gezicht op de Beurs van Hendrick de Keyser in Amsterdam. Prent (mogelijk) van Jacob van Meurs (website Rijksmuseum).
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niet gedoopt of onder een andere familienaam gedoopt. Als 
de verklaring van Josua over het overspel van Alyce Lymer 
klopt, is het aannemelijk dat Alyce zich niet meer kon verto-
nen in Nayland en is verhuisd. Dan is haar dochter mogelijk 
elders gedoopt.
Wat ook een intrigerende vraag is, is of er nog contacten 
waren tussen Josua en zijn familieleden in Suffolk waardoor 
hij op de hoogte bleef van het wel en wee van zijn drie oudste 
kinderen. Waarom zou hij anders twintig jaar na zijn vertrek 
zijn Engelse kinderen noemen in een testament? Genoeg 
redenen dus om tijdens een volgende vakantie in Engeland 
opnieuw in de archieven van Suffolk te gaan zoeken naar een 
eventuele scheiding van Josua en Alyce en naar het verdere 
leven van Alyce en haar drie kinderen na 1603.

Josua op de Beurs
Een andere Amsterdamse notariële akte3 van 1633 heeft 
nieuwe gegevens opgeleverd over de activiteiten van Josua 
en Trijntje als linnenhandelaren. Uit de notarieel vastgelegde 
verklaring van Trijntgen Wouters en Annetge Jans wordt dui-
delijk dat Josua en Trijntje niet gewoon ergens in Amsterdam 
een linnenwinkeltje hadden, zoals ik bij mijn eerste artikel 
nog dacht, maar dat zij handelden op de Beurs4. Annetge 
Jans handelde daar in kindermutsen en Trijntgen Wouters 
dreef er een linnenwinkel, net als Josua en Trijntje. Trijntgen 
en Annetge lieten optekenen dat ze van een linnennaaister 
hadden gehoord dat Trijntje Olofs er voor wilde zorgen dat 
de andere linnenwinkels van de Beurs zouden verdwijnen. 
Daarnaast zou Trijntje Olofs de beursregels hebben overtre-
den doordat ze haar dochter kooplieden rechtstreeks naar 
haar linnenkraam liet brengen, waarbij die kooplieden de 
andere linnenkramen negeerden. Waarschijnlijk heeft deze 
klacht iets te maken met een stedelijke verordening uit 1619, 
waarin is bepaald dat alle handel via de Beurs moest lopen en 
dat deze slechts één uur per dag open was van 11.00 tot 12.00 

uur5. Alleen dan mochten kooplieden en verkopers van goe-
deren met elkaar in gesprek gaan en zaken doen. Het roepen 
naar potentiële kopers of ze weglokken bij andere verkopers 
was verboden. Buiten dat uur mochten de partijen zelfs niet 
in de buurt komen van de Beurs of de Dam. Kennelijk heeft de 
dochter Elske Josua (Speed) buiten het Beursgebouw of 
voordat de klok 11.00 uur sloeg al potentiële klanten gewor-
ven en naar haar moeders kraam gebracht en werd dat door 
de andere  linnenhandelaren als oneerlijke concurrentie 
beschouwd.

De grootvader van Josua Speed gevonden
In mijn tweede artikel schreef ik dat ik zeker wist dat de 
grootmoeder van Josua aan vaderskant ene Alice was, die in 
een koopakte de naam Merriells voerde omdat haar toenma-
lige man zo heette. Haar meisjesnaam heb ik nog telkens niet 
kunnen vinden maar uit stukken van een gerechtelijke proce-
dure blijkt dat ze ook nog met een meneer Payne getrouwd is 
geweest. Als mogelijke grootvader van Josua heb ik de naam 
van Richard Speed genoemd omdat dat de enige Speed was 
die ik in de juiste periode in Nayland aantrof en omdat 
Josua’s oudste halfbroer Richard heette. Inmiddels heb ik 
inderdaad een testament van 21 april 1542 gevonden van 
Rychard Spede van Neland, waarin hij zijn vrouw Alice tot 
erfgenaam benoemt. Als zijn zoon Anthony, de vader van 
Josua, en de andere kinderen in het testament genoemd 
 zouden zijn, had ik nog wat meer zekerheid gehad maar voor-
lopig heb ik deze Richard als volgende generatie aan de 
Speed-voorouders toegevoegd. Zodra het weer kan, ga ik in 
Suffolk verder zoeken naar vermeldingen van Alice in de peri-
ode dat ze weduwe werd van echtgenoot Speed en hertrouw-
de met een meneer Merriels. En tot die tijd is het de moeite 
waard om internet in de gaten te blijven houden voor nieuw 
ontsloten bronnen of voor aanwijzingen in onderzoek van 
andere genealogen.

Noten
1 Gens Nostra september 2016 en maart/april 2017.
2 Gemeente Amsterdam Stadsarchief (GAS) https://archief.amsterdam/

archief/5075/533A (Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnum-
mer 533A, aktenummer 418180).

3 GAS, https://archief.amsterdam/archief/5075/595
4 De eerste Beurs in Amsterdam, gebouwd door Hendrick de Keyser, was gereed 

in 1611 en stond aan het Rokin. Rond een niet-overdekt middenplein dat als 

beursvloer dienst deed, stonden 42 genummerde pilaren. Kooplieden die een 
vaste standplaats hadden, waren daardoor makkelijk te vinden. Op de beurs 
werd aanvankelijk vooral in goederen gehandeld maar in de loop van de 
zeventiende eeuw begon de effectenhandel toe te nemen.

5 Frijhoff, Willem & Prak, Maarten (red.), 2004, Geschiedenis van Amsterdam 
1578-1650. Centrum van de wereld, Amsterdam, uitgeverij SUN, ISBN 
9789058751379 (p. 159-160).
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In deze rubriek Vanalles kunt u van alles verwachten wat met 
genealogie te maken heeft. Het is een wegwijzer in het 
digitale doolhof van websites, boeken, tijdschriften en regels. 
In deze rubriek geven we u tips, trucs en adressen. Vanalles is 
een inspiratiebron voor de genealoog. Het is een leidraad 

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

VANALLEScolumn, websites
afbeeldingen, kranten, boeken

Om moverende redenen, welke buiten mijn competentie lagen, 
heeft u deze rubriek af en toe moeten missen. Vanaf nu zijn 
we er weer!
Intussen heb ik mijn slogan ‘wees wijs met criminelen bij uw 
voorouders’ tijdelijk ingeruild tegen ‘wees wijs met varende 
voorouders’ en ben ik in de scheepvaart gedoken. Waarbij ik 
wel moet zeggen dat de pakkans bij kapiteins iets hoger ligt 
dan bij ‘gewone’ zeelieden. In verband met de doorlinking voor 
de Gens Nostra-lezers van de digitale versie staan vanaf nu 
alle links voluit geschreven. De papieren lezers kunnen 
gewoon het adres intikken zonder http(s) of www.

Eén van mijn varende voorouders geeft nog wel wat proble-
men. Zo zoek ik al enige tijd, zonder resultaat, naar wat mijn 
commandeur ter zee Wolter(us) Keun (ook Kuen) uit Nieuwe 
Pekela precies deed. Hij had dat beroep tussen ongeveer 1775 
en 1810. Was hij bij de marine? Of commandeur bij de walvis-
vaart? Voorlopig dus even parkeren. Meer resultaat heb ik 
met de vele kapiteins waar ik tussen 1760 en 1870 onderzoek 
naar doe. Ik (her)ontdekte hierbij dat ‘minder is meer’ erg 
goed werkt bij het zoeken in kranten op www.delpher.nl. Eerst 
zocht ik op voornaam met achternaam, daarna met voornaam 
en voorletter, vervolgens met alleen voorletters en achter-
naam. Zoeken op alleen de achternaam bleek sneller te wer-
ken. Immers een stukje tekst kunt u al bij de zoekresultaten 
zien. Even een voorbeeldje: Pieter Hendriks Klatter (Pieter H. 
Klatter, p.h. Klatter enz.) tikte ik in als Klatter. Bij doorlezen 

haalde ik ‘mijn’ kapiteins, vaak onder de rubriek Zeetijdingen 
of passeerden de Sont, er snel uit. Denk bij zoeken in kranten 
wel even aan de mogelijkheid tot selectie volgend blad (>). Er 
kunnen meerdere schepen met dezelfde naam varen, naams-
verandering kwam ook vaak voor. Selecteer ook nog even 
(links) Externe kranten. En denk aan het gebruik van een * 
indien u niet weet of er een d of t moet staan.

Nu heb ik het geluk dat mijn varende voorouders (mannen en 
vrouwen) voornamelijk in het noorden zitten. Derhalve had ik 

eerst al op de website van het Noordelijk Scheepvaart 
 Museum (www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl) in de mon-
sterrollen gezocht. Documenten waarmee de kapitein kon 
aantonen wie er aan boord waren.
Onder Collectie en Onderzoek, Onderzoek, Database mon-
sterrollen, zitten 34.552 zeelieden en 4.935 schepen. De rollen 
lopen van 1807 tot 1937. U kunt zoeken op Familienaam, 
Scheepsnaam en Woonplaats. Uiteraard zijn er veel meer 
websites waarop u onderzoek kunt doen naar schippers, 
daarover een volgende keer meer.

Onderweg in het varende wereldje kwam ik veel termen tegen 
die mij onbekend waren. Mijn oplossing; de ‘vreemde’ termen 
intikken op www.google.nl. Het brengt u mogelijk op pagina’s 
waar meer interessants staat. Zo kwam ik bij het zoeken op 
‘averij grosse’ de betekenis te weten; schade veroorzaken om 
meer schade te voorkomen, het begrip is nu nog actueel.
Mogelijk wilt u zich eerst beter inlezen in de scheepvaart. Dat 
kan door het lezen van hoofdstuk 7 (Schepen en schippers) 
van de gratis onderzoeksgids van Groningen. Te vinden op htt-
ps://www.groningerarchieven.nl onder Onderzoek/Tips bij 
onderzoek: Download hier de complete Onderzoeksgids. Op 
de site https://archief.amsterdam/uitleg/indexen staat ook 

informatie over schippers, evenals over de 
andere op hun site  te doorzoeken items zoals 
Marktkaarten 1922-1954, Patiënten registers 
1818-1899, Woning kaarten 1924-1989, Veroor-
deelden 1880-1917 (vaak met foto) en nog veel 
meer moois. Er gaat een wereld voor u open. 
Terug naar de schippers!
Inlezen in uw nieuw (op te starten) onderzoek/
onderwerp is altijd nuttig. Evenals bekijken 
wat er over is geschreven, als achtergrondin-

formatie en mogelijk voorkomt het dubbel werk. Ik leverde 
eens een artikeltje (een naamlijst) in bij een blad, waarna we 
ontdekten dat het tientallen jaren daarvoor al eens was gepu-
bliceerd. Denk ook aan boeken over dit (en natuurlijk ook 
andere) onderwerp.

Omdat in ieder geval één van mijn voorouders zijn schip (en 
zijn leven) verloor leek het me een aardig idee te onderzoeken 
of er over wrakken meer te vinden is. Ik vond https://wrakken-
museum.nl, schepen die bij Terschelling zijn vergaan. Onder 
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ANTONIA VELDHUIS

wrakken kunt u ruim 150 gezonken schepen vinden. De selec-
tie (alfabet, naam) kunt u veranderen door op het kopje Naam, 
Vlag, Soort schip of Vergaan te klikken. Het oudste wrak is 
van 1756, de Nederlandse galjoot Stad Bergen. Aanklikken 
van de afbeelding van het schip geeft de naam van de gezag-
voerder op het moment van vergaan, lading, tonnage enz. en 
wat er in het wrak gevonden is.

Een andere website met info over wrakken is https://www.
noordzeeloket.nl. Duizenden wrakken (scheepswrakken maar 
ook vliegtuigwrakken) liggen op de Noordzeebodem. Evenals 
verloren lading en scheepsonderdelen. U kunt hier posters 
downloaden in pdf-formaat met de locaties van vergane 
objecten die bekend zijn. Per periode is er steeds een wrak 
uitgelicht waarbij, naast een afbeelding, een korte beschrij-
ving staat. Wilt u meer locaties, tik dan op google trefwoor-
den in zoals kaart wrakken noorwegen, kaart wrakken enge-
land enz. Gewoon een kwestie van proberen.
https://www.cultureelerfgoed.nl geeft, na het intikken van 
het woord wrakkentelling in het zoekscherm een pdf rapport 
over dit onderwerp. Hierin een lijst van bij de VOC en Marine 
vergane schepen.
Intikken op https://www.youtube.com van de woorden wrak-
ken noordzee geeft diverse filmpjes over dit onderwerp. Ik 
hoop nog eens de locatie van de in november 1852 bij Christi-
aanszand gezonken kof de Twee Gezusters uit Harlingen te 
vinden, het schip waarop mijn voorvader Keun kapitein was.

Wilt u in een document kijken dat nog niet is gedigitaliseerd, 
dan kan dat vaak via www.familysearch.org. Om te zoeken of 
te bladeren moet u zich wel even (gratis) registreren. Meestal 
kom ik bij het gezochte boek door op www.google.nl in te tik-
ken (voorbeeld): lidmaten Zutphen 1750 familysearch. (Eén 

van) de eerste treffers zegt 
Scans bij FamilySearch van 
aktes …... Aanklikken van 
deze link brengt u op de boe-
ken waartussen u kunt kie-
zen. Eén van de eronder 
genoemde items aanklikken, inloggen en bladeren maar. Tip: 
kijk wel eerst even op www.geneaknowhow.net of het door u 
gewenste niet al is gedigitaliseerd.

Tip: Ik had mijn browser afgesloten, maar bedacht even later 
dat ik toch nog even mijn laatst bezochte website terug wilde 
zien. “It’s a simple” om een oude slogan van ex-collega Peter 
te citeren. De toetsencombinatie ctrl h brengt u weer naar de 
laatste site. Of, indien u een andere eerder bekeken website 
wilt zien, door het intikken van een woord in het vakje (boven-
in) Geschiedenis doorzoeken.

Martha Kist mailde het volgende stukje: “18 februari (2022) 
vond de digitale lezing ‘MamaMito – de eerste onderzoeks-
resultaten’ plaats, waar Prof. dr. Maarten Larmuseau en histo-
rica Maite De Beukeleer ons introduceerden in de wondere 
wereld van vrouwelijke familiegeschiedenis en mitochondri-
aal DNA. Er waren ruim 480 enthousiastelingen die de volledi-
ge lezing rechtstreeks volgden. De interactie via stemming en 
chat was overweldigend, waarvoor dank! Omdat velen het 
misten is er besloten het evenement op te nemen en de opna-
me online te plaatsen. Ben je wel benieuwd wat er allemaal 
aan bod kwam? Via ‘Herbeleef MamaMito – de eerste onder-
zoeksresultaten’
https://historiesvzw.be/nieuws/herbeleef-mamami-
to-de-eerste-onderzoeksresultaten/ kan je de opname van 
deze boeiende lezing bekijken.”
Tineke Slof gaf de link naar WikiTree Familietree: https://
www.wikitree.com. Ze schreef: “Als je geen account hebt dan 
krijg je reclame van Ancestry die ik nogal storend vind maar 
dat heb je dus niet als je een account hebt aangemaakt. Als je 
bijvoorbeeld de profielpagina van mijn beppe Trijntje Bilstra - 
WikiTree Profile opent, dan zie je die lastige info van Ancestry 
over een deel van mijn informatie heen. Als ik inlog, heb ik 
daar geen last van.” Ik (Antonia) heb het meteen geprobeerd. 
Intikken van bovengenoemde naam gaf me gegevens plus 
grafsteen en een paar pracht foto’s.

Misschien was u altijd al van plan een artikel te schrijven over 
uw onderzoek. Gens Nostra en de plaatselijke bladen van de 
NGV ontvangen het graag. En heeft u nog nooit iets ingele-
verd? Waarom zou een ander het wel kunnen en u niet? Of 
zoals de quote die wordt toegeschreven aan Pippi Langkous: 
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het’. Gewoon doen! De 
redacties helpen u graag.  
Schrijf en surf ze! 
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1. Petrus Lambregts (1894-1984). >

PETER VAN ROODEN

Petrus Lambregts, geboren Zundert 8 mei 1894, arbeider, 
werkman, overleden Kapellen (België) 9 november 1984, zoon 
van Josephus Lambregts (1867-1921) en Johanna Paenen 
(1869-1962), trouwt Essen (België) 28 augustus 1919 Joanna 
Petronella van Meel, geboren Essen (België) 9 april 1899, 
overleden Kapellen (België) 24 april 1985, dochter van Fran-
ciscus van Meel (1873-1940) en Cornelia Rossen (1875-1960).
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
1.  Maria Cornelia Lambregts, geboren Essen (België) 24 mei 

1920, overleden Roosendaal 29 december 1971.
2.  Joanna Maria Lambregts, geboren Kalmthout (België) 1 juli 

1922, overleden Leamington Spa (G.B.) 6 april 2008.

Petrus Lambregts werd geboren als tweede zoon in het gezin 
van boswachter Josephus Lambregts en zijn vrouw Johanna 
Paenen met wie hij op 10 oktober 1891 te Zundert trouwde. 
Als Petrus vier jaar is, verhuist hij met zijn ouders en twee 
broers naar het Belgische Essen net over de grens bij Zun-
dert. In 1913 wordt in België de algemene dienstplicht inge-
voerd, dit vanwege het dreigende oorlogsklimaat, en ook 
Petrus moet in dienst. Bijgaande foto zal uit dit tijd stammen. 
Het is onbekend wat Petrus heeft meegemaakt in de Grote 
Oorlog van 1914-1918. Hij overleeft deze in ieder geval. Zijn 
jongere broer Joannes overlijdt op 30 april 1918, maar gezien 
zijn jeugdige leeftijd van zestien jaar is het de vraag of hij 
gesneuveld is.

In de zomer van 1919 trouwt de dan 25-jarige Petrus met de 
20-jarige Joanna Petronalla Meel en het daarop volgende jaar 
wordt er een dochter geboren die Maria Cornelia wordt 
gedoopt. In 1922 volgt een tweede dochter die Joanna Maria 
wordt genoemd. Blijkbaar is het gezin hiermee compleet, 
want meer kinderen worden er in dit gezin niet geboren. In 
1943 wordt Petrus voor het eerst opa als zijn oudste dochter 
van een zoon bevalt. Hierna volgen nog meerdere kleinkinde-
ren en in 1966 wordt hun eerste achterkleinkind geboren. In 
1984 beleven Petrus en zijn vrouw hun 65-jarig huwelijk, maar 
niet lang daarna overlijdt Petrus op 90-jarige leeftijd.
Kleinkinderen en achterkleinkinderen weten jaren later nog 
goed te herinneren hoe Petrus en zijn vrouw op hun oude dag 
nog in een huisje te Horendonk (gem. Essen) woonden waar 
de tijd stil gestaan leek te hebben. Centrale verwarming was 
er niet en water werd verkregen middels een ouderwetse 
waterpomp. De kelder stond vol met weckpotten en het toilet 
was buiten te vinden, in een houten schuurtje met kranten-
papier als toiletpapier. Vooral voor de jonge achterkleinkinde-
ren deed dit alles aan als een Anton Pieckachtige omgeving 
waarvan uiteindelijk niks bewaard is gebleven. Na het overlij-
den van Petrus en zijn vrouw is het woonhuis enkele jaren 
later gesloopt.
De foto is gemaakt door een onbekende fotograaf in onge-
veer 1913/1914.

Petrus Lambregts

PORTRET
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Hein H. Jongbloed, Diepenheim uitgediept 1. De leen- en borg-
mannen van de graven van Dale-Diepenheim in Oost-Neder-
land en Westfalen 1216 à 1217 – 1324, Zoetermeer 2021, 536 p., 
ill., index; uitgave in eigen beheer, ISBN 9789490858667, 
informatie via jongbloed.diepenheim@gmail.com.

In het archief van de bisschoppen van Utrecht in het Utrechts 
Archief bevindt zich een leenregister (een leenrol) met de 
middeleeuwse lenen van de graven van Dale-Diepenheim. De 
heerlijkheid Diepenheim en het graafschap Dale - de auteur 
spreekt gemakshalve van de graven van Dale-Diepenheim - 
kwamen eind 12e eeuw bij elkaar toen de graven van Dale zich 
in Diepenheim vestigden. In 1331 werden de lenen overgedra-
gen aan de bisschop van Utrecht.
Het leengebied van Dale-Diepenheim strekte zich 
grofweg uit van de Bommelerwaard in het westen 
tot circa 40 km ten oosten van Osnabrück en in het 
noorden van de lijn Zwolle – Lingen – Goldenstedt 
tot in het zuiden de lijn Bommelerwaard - Gennep - 
Xanten – Castrop – Bielefeld. We hebben het dus 
over Oost-Nederland en het Duitse Westfalen. 
Diepenheim, 25 km ten westen van Enschede, ligt 
ongeveer in het centrum van dit gebied en de 
burcht Dale (Dahl) ligt aan de zuidgrens op de zuid-
oever van de Lippe. Op de achterzijde van het 
omslag van het boek is het spreidingsgebied met 
behulp van een landkaartje in beeld gebracht.
Behalve de leenrol worden in een aparte paragraaf 
- in vergelijking met de leenrol zeer beperkt van 
omvang - de borglenen en borgmannen behandeld. Borgman-
nen zijn leenmannen die ter compensatie van hun verplichte 
verblijf op een borg (burcht) (de residentieplicht), als aanvul-
lende voorziening, de inkomsten van een of meer borglenen 
genoten. Borglenen en borgmannen zijn begrippen die vol-
gens de auteur geen grote belangstelling genieten onder his-
torici maar die wel raken aan de grote geschiedenis vanwege 
de vraag waarom zij juist in een bepaalde periode ontstonden.
In een apart hoofdstuk, ook beperkt van omvang, geeft de 
auteur een verbeterde versie van het verslag van de Daalse 
leendag die op 9 december 1324 plaatsvond. Zo’n verslag is 
zeldzaam maar in dit geval van minder belang voor Nederland. 
De drie onderdelen vormen samen de bewaard gebleven 
leenadministratie van de graven van Dale-Diepenheim en hun 
rechtsvolger.
De leenrol is weliswaar een afschrift dat dateert uit de eerste 
helft van de vijftiende eeuw maar is daarom niet minder groot 
van betekenis. Het bevat een opsomming van de oudst beken-
de lenen die op het huidige grondgebied van Nederland 
betrekking hebben. Ook de manier waarop de leenrol geïnter-
preteerd en bestudeerd moet worden maakt het document 
uitzonderlijk. Het Dale-Diepenheimse register geeft namelijk 
geen enkele rechtstreekse informatie over de periode waar-

op de lenen betrekking hebben en qua exacte ligging zijn er 
ook vraagtekens. Bovendien ontbreken in het afschrift uiter-
aard de bijkomende kenmerken van een origineel register 
die  bij de identificatie van de lenen behulpzaam kunnen zijn. 
Terwijl er wel rekening gehouden moet worden met lees- en 
schrijffouten die bij het maken van het afschrift kunnen zijn 
ontstaan. Ten slotte is de leenrol zwaar beschadigd en de inkt 
is door verloop van de tijd soms onduidelijk geworden of zelfs 
helemaal verdwenen.
Om met de laatste moeilijkheid te beginnen. De auteur heeft 
uiterst gedetailleerd onderzoek moeten verrichten. Regel 
voor regel is het document onderzocht waarbij geen letter, 
geen puntje, geen vlekje of welk ander minuscuul kenmerk 

dan ook, aan de aandacht van de auteur 
is ontsnapt. Zelfs (vermeende) letters 
en kenmerken die ontbreken omdat een 
deel van de pagina verloren is gegaan, 
worden in het onderzoek betrokken. Met 
recht detectivewerk waarvan de auteur 
uitvoerig verslag doet. En daarmee kom 
ik bij een punt van kritiek. De uitgebreide 
beschrijvingen vergen veel van het voor-
stellingsvermogen van de lezer. De rode 
draad vasthouden, is soms een opgave 
op zich. Was de kwaliteit van de afbeel-
dingen beter geweest - alle pagina’s van 
de leenrol zijn afgedrukt - dan had een 
deel van de beschrijvingen achterwege 
kunnen blijven.

Omdat het register zelf geen directe informatie bevat om de 
lenen te dateren en soms exact te lokaliseren, was de auteur 
aangewezen op informatie uit andere bronnen. Het boek is 
dan ook voor het overgrote deel gevuld met gedetailleerde 
op de literatuur en originele documenten gebaseerde redene-
ringen. Om de lezer in die redeneringen te betrekken worden 
alle denkbare en schier ondenkbare mogelijkheden tegen 
elkaar afgewogen. Onderwerpen zoals de inrichting van de 
middeleeuwse samenleving (onvrijheid, het leenstelsel en 
ministerialiteit versus edelvrij) ontbreken daarbij niet. Ook 
menig juridisch – en rechtshistorisch begrip passeert de 
revue. Zo leren we het verschil kennen tussen een dienstman-
leen en een manleen en dat Daalse dienstmanlenen vererfden 
op het jongste kind van een leenman en Diepenheimse op het 
oudste kind. Niettemin, er hadden meer begrippen verklaard 
mogen worden, omdat veel voorkennis van de lezer wordt 
verlangd. Een aparte begrippenlijst had niet misstaan.
Een onmisbare hulpmiddel bij het identificeren van de lenen 
was een reeds bekende goederenlijst van graaf Hendrik van 
Dale uit 1188. Zo kon de auteur concluderen dat niet de volle-
dige leenregistratie van Dale-Diepenheim bewaard is geble-
ven. Uit het gehele onderzoek is gebleken dat de registratie 
van de lenen in 1216/1217 begint en ongeveer eindigt in 1320. 

BOEKRECENTIES
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(Het in de titel genoemde jaartal 1324 heeft betrekking op de 
datum van de leendag).
Waarom moeten genealogen dit boek ter hand nemen, behal-
ve natuurlijk vanwege de nuttige achtergrondinformatie? In 
de bewijsvoeringen komen niet zelden vragen over familie-
verhoudingen ter sprake compleet met alle daarbij horende 
aspecten zoals vernoemingsgewoonten, volgorde van compa-
ritie en vermelding in oorkondes etc. Van een aantal middel-
eeuwse families zijn de genealogieën zodanig van belang dat 
de auteur deze families apart in schema heeft gebracht. Ik tel-
de zeven van zulke schema’s: Van Rechede, Van Meinhövel, 
Van Senden, Von Weddern, Van Warmelo, Van Bevervoorde en 
Van Zebelingen. In de middeleeuwen geïnteresseerde genea-
logen zullen opveren bij het zien van een veertigtal personen 
die de auteur in geen andere bron heeft aangetroffen. De 
auteur werpt nog een intrigerende vraag op - overigens zonder 
hem te kunnen beantwoorden – hoe werden in oorkonden 
vrouwen bij leven van hun man genoemd en veranderde die 
aanduiding als de man was overleden?
Tot slot nog enige kritiek op de opmaak van het boek. Niet dat 
de auteur op dit punt veel te verwijten valt want wegens 
desinteresse in de uitgeverswereld heeft hij het boek in eigen 
beheer uitgegeven. Dan is het begrijpelijk dat hij op deze kos-
ten heeft bespaard. Niettemin, een professionele opmaker 
had een minder gecompliceerde hoofdstuk-/paragraafinde-
ling ontworpen met uniformer vormgegeven kopjes. Een eind-
redacteur had de tikfoutjes en andere slordigheidjes uit de 
tekst gehaald. Tegenover het gebrek aan interesse van de uit-
gevers staat – neem ik aan – dat de auteur morele steun heeft 
ontvangen van de “Vereeniging tot beoefening van Overijs-
selsch regt en geschiedenis” en van “Gelre vereniging tot 
oefening van Gelderse geschiedenis, Oudheidkunde en Recht”. 
Deze verenigingen hebben het boek respectievelijk onder de 
nummers 54 en 64 in hun serie “Werken” opgenomen.
De auteur heeft een bijzonder boek afgeleverd dat bewonde-
ring en respect afdwingt en waarmee genealogen en historici 
hun voordeel kunnen doen. Een namen- en leengoederenindex 
evenals een topografische index ontbreken natuurlijk niet. En 
dit is pas het eerste deel uit een serie van drie delen “Diepen-
heim uitgediept”. Deel twee gaat nader in op de genoemde 
goederenlijst van graaf Hendrik van Dale uit 1188. In deel drie 
komen vragen aan de orde zoals wie waren de graven van 
Dale-Diepenheim en wat was hun plaats en betekenis in de 
geschiedenis en wat weten we van hun voorgangers de 
twaalfde-eeuwse heren van Diepenheim. De drie delen zijn 
bewerkingen van het proefschrift van de auteur, dat meer dan 
1.000 pagina’s in A-4 printformaat telt, inclusief ruim 3.900 
voetnoten, en waaraan hij 25 jaar heeft gewerkt. Een waar 
levenswerk. (Casper A. van Burik)

Dik Roelofsen, Roelofsen in 
vogelvlucht en Knelis Roelofs 
(Arnhem, 1694-1757) en zijn naza-
ten, 2021 (2e druk, met correc-
ties en aanvullingen), 200 p., ill., 
index; uitgave in eigen beheer, 
ISBN 978-94-93226-62-3, infor-
matie via dkrlsn@gmail.com.
Deze familie stamt af van Corne-
lis (Knelis) Roelofs en zijn beide 
echtgenotes Grietje Everts van 
Hulsteijn en Anna Hendriks Wil-

lemse; zij woonden in Arnhem in de eerste helft van de acht-
tiende eeuw. Deze uitgave is een uitgebreide herziening van 
een in 2017 verschenen uitgave van de hand van dezelfde 
auteur. Het eerste deel van deze publicatie bevat meer alge-
mene gegevens over de naam Roelofsen en de verspreiding 
van de familie, gevolgd door allerlei gegevens over bijzondere 
en meer prominente familieleden. Het geheel wordt in het 
tweede deel besloten door een genealogie van de familie. 
(HvF)

Jan van Bolhuis, Een geslacht van Zanten uit de Betuwe en 
het Gooi, waarin verwerkt kwartierstaat en parenteel van 
Thomas van Zanten en Alida Petronella Langelaar, Wilder-
vank 2021, niet gepagineerd, ill., index; uitgave in eigen beheer.
Naast een algemene inleiding omvat deze publicatie de 
genealogie van de familie Van Zanten, die afstamt van een 

Gerrit van Santen en diens echt-
genote die vermoedelijk de 
naam Lijsbet zal hebben gedra-
gen. Dit is beredeneerd aan de 
hand van gegeven gevonden van 
een drietal personen afkomstig 
uit Haaften. De familie verblijft 
vervolgens in het Gooi. De 
opstelling van de genealogie is 
per generatie gegeven en per 
generatie zijn bijzonderheden 
vermeld betreffende deze daarin 
voorkomende personen. De 

genealogie behandelt in totaal twaalf generaties. Er zijn nog 
drie kwartierstaten opgenomen van vrouwen, getrouwd met 
een Van Zanten. Dat handelt respectievelijk om Alida Petro-
nella Langelaar (* Zeist 10-2-1871, † Orange City 1-10-1950), 
Aartje Hagedoorn (* Naarden 18-10-1825, † Naarden 20-8-
1900), en Anna Antonia Kappers (* Winterswijk 7-2-1800, † 
Naarden 23-8-1856). In een bijlage getiteld “Peril of emigra-
ting” wordt verhaald van de belevenissen van familieleden die 
naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd. (HvF)
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Arjan Kwakernaak, Iconen in Rijswijk. Teddy Scholten. Vedet-
te door Songfestival, Rijswijk 2021, 71 p., ill., index; uitgave van 
de Stichting Rijswijkse Historische Projecten, ISBN 978-90-
78689-33-1, informatie via https://museumrijswijk.nl.

In 2019 won Duncan Lawren-
ce voor Nederland het Euro-
visie Songfestival. Dat was 
aanleiding voor het Museum 
Rijswijk om oud inwoonster 
van Rijswijk Teddy Scholten, 
winnares uit 1959 in Cannes 
met het liedje Een beetje, 
met een tentoonstelling in 
het zonnetje te zetten; dit 
boekje met veel illustraties 
is daarvan het gevolg. Doro-

thea Margaretha (Teddy) van Zwieteren (1926-2010), 
getrouwd met Henk Scholten, actrice, zangeres en door het 
Songfestival een van de Nederlandse vedettes. (HvF)

Kees Schaepman, Soldaten van God. De Nederlandse strij-
ders in het leger van de paus, Zutphen 2021, 167 p., ill., index; 
uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen, 
ISBN 9789462497528, informatie via www.walburgpers.nl.
Zoeaven komen in mijn familie niet voor. Mogelijk was de pas-
toor in Tholen niet ijverig genoeg om zonen van zijn parochie 
in te willen lijven bij de vrijwilligers die bereid moesten zijn lijf 
en leden in te zetten voor het redden van het wereldlijk gezag 
van paus Pius IX. Of misschien waren mijn familieleden te 
honkvast en te weinig avontuur-
lijk. Als medewerker van het 
Rijksarchief in Noord-Holland 
kreeg ik af en toe wel te maken 
met de held van Lutjebroek, Pie-
ter Jansz Jong, die sneuvelde in 
1867 bij de herovering van Monte 
Libretti, nadat hij naar men zegt 
eigenhandig veertien tegenstan-
ders met de kolf van zijn geweer 
had gedood; hij werd geëerd als 
een van de helden uit deze strijd 
om de Kerkelijke Staat. Het 
leverde Lutjebroek een straat-
naam op, een monument voor de gesneuvelde en de naam 
voor het plaatselijke voetbalteam. De achtergrond van de 
strijd die zich in het midden van Italië afspeelde in de decade 
voor 1870 kende ik globaal. Vele anderen zullen dit verhaal 
echter nauwelijks kennen. Lezen van dit boek zal daarin ver-
andering brengen.
De auteur neemt ons eerst mee naar het eerste kwart van de 
negentiende eeuw, toen men tijdens het Congres van Wenen 
van 1814-1815 probeerde de maatschappij van voor de Franse 
revolutie, van voor de Napoleontische oorlogen weer te her-
stellen. Duidelijk beschrijft hij hoe dit door de veranderende 
wereld – veranderingen die deels al in de achttiende eeuw hun 

wortels vonden – werd gedwarsboomd. Een van de Italiaanse 
vorsten kreeg daar ook mee te maken, de relatief jonge en 
aanvankelijk liberaal ogende paus Pius XI. Want naast leider 
van een wereldkerk was de paus ook een van de vele Italiaan-
se vorsten, wiens rijk zich in die tijd in het midden van Italië 
uitstrekte van kust tot kust. De kerkelijke staat scheidde op 
die manier het zuidelijk gedeelte (het koninkrijk Napels) van 
het Noordelijk gedeelte, dat voor een groot deel tot de 
invloedsfeer van de Oostenrijkse Dubbelmonarchie behoor-
de, al bestond het wel uit diverse formeel soevereine staten. 
In de periode tot 1860 speelden verschillende ontwikkelingen 
een rol die uiteindelijk zouden leiden tot de eenwording van 
Italië. De in gang gezette achteruitgang van de Dubbelmonar-
chie, de aspiraties van Giuseppe Garibaldi om tot een verenig-
de Italiaanse republiek te komen, en de al even hardnekkige 
aspiraties van de koningen van Sardinië om over een verenigd 
Italië te gaan regeren betekende dat de Kerkelijke Staat 
onder vuur kwam te liggen en af ging brokkelen.

In het boek wordt geschetst hoe slecht de organisatie van het 
leger van de Kerkelijke Staat was en over hoe weinig troepen 
men kon beschikken. Een andere complicerende factor was 
dat er onder de bevolking grote ontevredenheid heerste, wat 
betekende dat voor de verdediging niet zonder meer op hen 
kon worden gerekend. De staat werd aanvankelijk wel 
gesteund door buitenlandse mogendheden, wat de doodstrijd 
aanzienlijk vertraagde. Het enige land dat steun door de zen-
ding van troepen gaf was Frankrijk, het keizerrijk onder Napo-
leon III. Dat dit alles onvoldoende was wordt uit het verhaal 
duidelijk. Een oplossing werd gevonden in het werven van vrij-
willigers. Die werden gelokt met de oproep het “erfgoed van 
Petrus” te redden. Politiek werd op die manier met religie 
gecombineerd. Duidelijk wordt dat de werving niet elk land 
even succesvol verliep. Mede door de onvermoeibare inzet 
van enkele personen – met als belangrijkste persoon de 
Amsterdamse pater Cornelis de Kruyf – leverde Nederland 
met ruim 3100 mannen het grootste contingent van de circa 
11.000 zoeaven. Frankrijk en België lagen op de tweede en 
derde plaats, met respectievelijk zo rond de 2950 en 1650 
vrijwilligers. Opvallend was de lage opkomst van personen uit 
overwegend rooms-katholieke landen als Oostenrijk, Spanje 
en Portugal.

Redden deed het de Kerkelijke Staat niet, ondanks enkele 
successen zoals de slag bij Mentana in 1867, en het heldhafti-
ge optreden van de zoeaven als hulpverleners bij het door 
cholera getroffen Albano, eveneens in 1867. Toen het einde 
daar was, kwam het snel. In verband met het uitbreken van de 
Frans-Duitse oorlog in 1870 trok Frankrijk zijn troepen terug 
uit de belegerde Kerkelijke Staat. En zonder die steun kon het 
leger van de paus geen stand houden. Om erger te voorkomen 
gaf Rome zich in 1870 over aan de troepen van koning Victor 
Emanuel, die daarmee koning van een verenigd Italië werd. 
Het zou nog meer dan een halve eeuw duren voor de situatie 
rond de positie van de paus als wereldlijk vorst werd gere-
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geld: in 1929 ontstond Vaticaanstad als onafhankelijke staat. 
De zoeaven die in 1870 nog in Rome waren mochten naar huis. 
Hoewel ze thuis geestdriftig ontvangen werden, was er ook 
sprake van ontgoocheling. Waar de meesten niet op hadden 
gerekend was dat ze door in dienst van de paus te treden hun 
Nederlanderschap hadden verloren, wat vooral een probleem 
was als zij een beroep op financiële ondersteuning wilden 
doen.
Maar het lijkt er op dat de Nederlandse zoeaven achteraf 
geen spijt hadden van hun keuze. Ze streden immers voor een 
goede zaak. Aanvankelijk georganiseerd in diverse genoot-
schappen ontstond in 1892 de Algemeene Nederlandsche 
Zouavenbond. In dat jaar werd een grootse manifestatie 
georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat 25 jaar eerder 
het corps zijn grote zege bij Mentana had beleefd. De man die 
zich zo had ingespannen voor de werving van Nederlanders, 
pater Cornelis de Kruyf maakte dat niet meer mee, hij over-
leed in 1874. De laatste commandant, baron Athanase de Cha-
rette werd bij deze gelegenheid uitgenodigd en uitbundig toe-
gejuicht. Vaak werden zoeaven nog geëerd door hen in 
optochten en bij processies een prominente plaats te geven. 
De laatste zoeaaf overleed in 1946. Daarmee eindigt het boek 
echter niet.
Interessant is dat de auteur vervolgens ingaat op Nederland-
se staatsburgers die zich net als de zoeaven, gedurende de 
twintigste en eenentwintigste eeuw in vreemde krijgsdienst 
begaven. Los van de handvol zoeaven dat zich voor de strijd 
aanmeldde bij de Carlistische troonpretendent in Spanje in 
de negentiende eeuw, schets hij hoe het de Nederlandse strij-
ders tijdens de Spaanse burgeroorlog verging. En hij snijdt 
ook de deelname van Nederlanders aan de Waffen-SS tijdens 
de Tweede Wereldoorlog aan, en de situatie rond de Syrië-
gangers in de laatste jaren. Wat zijn de overeenkomsten en 
verschillen tussen deze groepen. Daarmee trekt hij zijn 
beschrijving breder dan de oudere publicaties over de zoea-
ven, die in sommige gevallen dichter bij heldenverering ston-
den dan dat ze geschiedenis beschreven. Het boek is hand-
zaam, en het is plezierig geschreven zodat het voor een breed 
publiek toegankelijk is. Over individuele zoeaven is er niet 
veel in te vinden, maar er zijn legio publicaties die daarin voor-
zien; voor een deel zijn die opgenomen in de literatuurlijst die 
in dit boek is afgedrukt. Het boek is een aanrader voor een 
ieder die meer wil weten over het bestaan van de zoeaven, 
maar zeker ook over de achtergrond waartegen het avontuur 
van die ruim 3100 landgenoten zich afspeelde. (HvF)

Jeanine Dekker en Huib Uil (red.), Zierikzee acht eeuwen 
stad, Goes 2021, 272 p., ill., index; uitgave van Uitgeverij Het 
Paard van Troje, ISBN 978 90 71937 95 8, informatie via info@
paardvantroje.nl.
Als een stad vele eeuwen bestaat, dan moet dat gevierd wor-
den. Sommige steden kunnen kiezen in welk jaar de festivitei-
ten plaats zullen vinden. Een deel van mijn familie heeft nog 
herinneringen aan de manifestatie Zierikzee 1100 jaar. Dat 
sloeg echter niet op een viering van het verlenen van stads-

rechten, zoals gebruikelijk is. 
Wanneer die rechten precies 
werden verleend is niet dui-
delijk, vermoedelijk ergens 
in de periode 1217-1220, met 
een uitbreiding van de rech-
ten in 1248. Die eerste verle-
ning is aanleiding geworden 
tot het laten verschijnen van 
het hier gesignaleerde boek.
In drie onderdelen wordt de 
geschiedenis van Zierikzee 

geschetst, beginnend met de periode tot 1550, om vervolgd te 
worden met de periode 1550-1795, en de afsluitende periode 
van 1795-1996. Een slotbeschouwing besluit het geheel. Alle 
aspecten van het stedelijk leven passeren de revue. Uit het 
eerste gedeelte wordt duidelijk dat Zierikzee in de middel-
eeuwen uitgroeide tot de tweede stad van Zeeland, het hoef-
de alleen Middelburg boven zich te laten. Binnen de gecombi-
neerde graafschappen Holland en Zeeland nam het de derde 
plaats in. Maar de geschiedenis leert dat er nooit sprake is 
van eeuwigdurende welvaart. Zierikzee kende ook dieptepun-
ten. Ooit bracht de visserij grote welvaart, en de handel in 
meekrap, een rode kleurstof gewonnen uit de wortel van de 
Rubia tinctorum. Er konden kapitalen mee verdiend en ook 
verloren worden. Maar zoals men lezen kan, die welvaart 
bleef niet.

Wat ooit de sterkte was van Zierikzee, een goede ligging aan 
het water, met mogelijkheden tot het bereiken van het ach-
terland en de zee, werd later een handicap. Vanaf de achttien-
de eeuw zette het verval in, Zierikzee werd een relatief sla-
pend stadje. In zekere zin werd dat ook de redding. In andere 
steden verdwenen de stadswallen en stadspoorten, werden 
kenmerkende gevels aangepast aan de nieuwe mode. In 
 Zierikzee bleef veel van dat moois bestaan. Zierikzee groeide 
pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw uit haar jasje, 
want toen ontstond het eerste uitbreidingsplan. Van een han-
delscentrum, dat ook veel verdiende aan visserij en meekrap 
ontwikkelde Zierikzee zich tot het bestuurlijk centrum van 
het eiland Schouwen-Duiveland, en ontwikkelde het zich in de 
tweede helft van de twintigste eeuw tot een welvarend toe-
ristisch centrum. In het boek wordt de schrijver Eduard Dou-
wes Dekker (Multatuli) geciteerd, die de stad in 1875 bezocht: 
‘Nooit was ik ergens aangenamer dan te Zierikzee.’ En inder-
daad, in Zierikzee is het goed toeven. Je kunt er tijdens 
 wandelingen de sfeer van vroeger proeven. En als men moe is, 
dan zijn er vele terrassen waar het in de zon goed toeven is. 
Wie goed beslagen ten ijs wil komen, die moet zeker de stads-
geschiedenis lezen, door deskundige auteurs op een plezieri-
ge manier beschreven. Het boek is verder prachtig uitgevoerd 
met vele mooie illustraties. Voor een ieder die Zierikzee lief 
heeft, of lief gaat hebben is het boek een aanrader! Dit boek is 
niet aanwezig in de bibliotheek van de NGV. (HvF)
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Christoph E.G. ten Houte de Lange, Alle Diderik de Jonge, 
Jan Spoelder, Wapenspreuken van Nederlandse geslachten, 
Zwolle 2021, 209 p., ill., index; uitgave van WBOOKS, ISBN 978 
94 625 84631, informatie via info@wbooks.com.
In Nederland verscheen nooit eerder een publicatie waarin 
gepoogd werd een systematisch overzicht te geven van de in 
Nederland in gebruik zijnde wapenspreuken en wapenkreten, 

al zijn in het verleden wel enige 
overzichten gepubliceerd. De 
spreuken vormen onderdeel van 
het familiewapen, meestal weer-
gegeven in een lint onder het 
schild. Wapenkreten – die veel 
minder gebruikelijk zijn – worden 
weergegeven boven het helm-
teken, al zijn uitzonderingen 
mogelijk. Naast de uitleg van de 
 achtergrond van wapenspreuken 
en wapenkreten gaan de auteurs 
voor zover mogelijk ook in op de 
betekenis. Dat is vooral bij de 

Latijnse spreuken mogelijk, bij de andere talen meestal lastig. 
Dat zal liggen aan het feit dat die in het Latijn vaak ontegen-
zeglijk ontleend zijn aan klassieke auteurs. Kort en bondig 
wordt ingegaan op de achtergrond van de wapenspreuken en 
wapenkreten en de voorgeschiedenis die deze hebben. De 
toelichtingen op de spreuken in het bijzonder zijn geordend 
op de taal waarin ze zijn weergegeven: Latijn, Frans, Neder-
lands, Fries en overig. Ook is er een toelichting op de wapen-
spreuken met een vergelijkbare spreuk in een andere taal.
Het repertorium van wapenspreuken en wapenkreten, alfabe-
tisch geordend met daarbij afbeeldingen van de familie-
wapens vormt het meest omvangrijke deel van deze publica-
tie. Het boek is voorzien van diverse indexen; naast het 
algemene namenregister worden ook indexen gegeven op 
familienamen met de vermelding van de wapenspreuk of 
wapenkreet. Maar ook de wapenspreuken / kreten zijn nader 
toegankelijk via indexen op de gebruikte talen (Latijn, Frans, 
Nederlands, Fries, Duits, Engels / Schots, Deens, Italiaans, 
Spaans etc.). Er zijn aan het boek enige beperkingen, alleen 
die familie zijn behandeld die gerekend kunnen worden tot de 
adel van het Koninkrijk der Nederlanden, en het patriciaat uit 
dezelfde periode (vanaf begin 19e eeuw). Omdat zoals al 
 aangegeven nooit eerder een poging is gedaan om tot een 
systematisch overzicht van alle gebruikte spreuken en kreten 

te komen, kan gezegd worden dat deze publicatie ondanks de 
aangegeven beperkingen in een leemte voorziet. In de inlei-
ding wordt door de auteurs overigens geconstateerd dat met 
het verschijnen van dit boek nog lang niet alle aspecten de 
revue hebben gepasseerd. Het voorwoord wordt dan ook 
afgesloten met: “Moge dit boek tevens inspireren tot verdere 
bestudering van die aspecten van het verschijnsel ‘wapen-
spreuk’ die nog voor verder onderzoek in aanmerking komen.” 
Daar kan ik het mee eens zijn. Er is zeker nog ruimte voor 
nader onderzoek als aanvulling op dit mooie naslagwerk, dat 
fraai is uitgevoerd met mooie en relevante illustraties. (HvF)

Verder ontvingen wij:
Kees Bruin, Goede namen. Adel en patriciaat in naoorlogs 
Nederland, 2021, 271 p., ill., index; uitgave van WBOOKS, Zwol-
le, ISBN 978 94 625 8460 0, informatie via info@wbooks.
com.

J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), Met man en macht. De militaire 
geschiedenis van Nederland 1550-2000, 2003, 463 p., ill., 
index; uitgave van Uitgeverij Balans, ISBN 90 5018 600 9.
Standaardwerk over de militaire geschiedenis van Nederland. 
Het boek is verdeeld in een zevental hoofdstukken, met daar-
in weer afzonderlijke paragrafen. De hoofdstukken zijn: Staat, 
legen en vloot in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), De 
Republiek als grote mogendheid onder druk (1647-1763), Een 
klein land in het nauw (1763-1815), Nederlandse militaire pre-
sentie in Oost-Indië (1815-1949), Franse en Duitse dreiging 
(1815-1949), De Koude Oorlog (1949-1990), Epiloog: Heroriën-
tatie in de jaren negentig.

Gerard M. Schippers, Garen, band, wol & saijet. Een biografie 
van de familie Winkeler, een gewone familie in Nederland, 
2021, 298 p., ill.; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-77887-
05-9, informatie via www.gerardschippers,nl.

Sebo H. Abels, Doopsgezinde families in de Groninger Veen-
koloniën en Selwerd [1586-1811], Eexterzandvoort 2011-2013, 6 
delen, 3098 en 248 p.; Deel 1: A-F; Deel 2: G-I; Deel 3: J-K; Deel 
4: Ko-R; Deel 5: Rij-Z; uitgave in eigen beheer, ISBN 978-90-
807051-0-4.
De delen 1 tot en met 5 bevatten beschrijvingen van families 
en personen, deel 6 geeft achtergronden over de doopsgezin-
den in Groningen. (HvF)
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Nederland

Amstel Mare, jg. 31, 2020 nr.119. M. van Munster: Bovern-
kerkerpolder 250 jaar droog [historie, overzicht molens; 
 Banninck]; A. de Boer: Terug naar Amestelle: onderzoek kerk-
heuvel Ouderkerk; W. Groeneweg: Het bombardement op de 
Charlotte van Montpensierlaan: 24 februari 1945 [herinnerin-
gen; Waller, Couturier, van Altena].

Amstelodamum, jg. 107, 2020-4. F. Blom: Het Kack-huys van 
de Hel [onderzoek in boekhouding Stadsschouwburg: kluch-
ten zijn publiekstrekkers, vulgair en boertig]; L. Marquaille: 
De ongeschoeide karmelieten in Amsterdam 1662-1730 
 [historie; Rovenius, van Neck]; W.J. van Grondelle, E. Vermij: 
Van immigrant tot rijke koopman [Zweedse immigranten ‘Got-
landers’; Swarth, Lunge, Fahraeus, Laurin]; R. Baars: Parel 
Canel en Oranjewater Rins [drankenfolder, archief Calkoen].

Aold Hoksebarge, jg. 53, 2020-4. C. Wentink, W. Oltwater: De 
ambachtelijke schoonheid van de hoekpanden van Schilder-
man [architect]; C. Wentink: Bank 
Frankenhuis herinnering aan een 
industrieel verleden; W.H. Nijhof: 
Hoe de ploddenfabriek van Fran-
kenhuis overleefde [verwerking 
katoenafvalstoffen, vanaf 1870]; 
Blankenburgerstraat, 122, 123 en 
124 (23) [verv.; Pruimers, Ottink, 
Averbeek, Bloemenkamp, Wie-
lens, ten Pas, Onland, Busschers, 
Frankenhuis]; E. Ooink: Begraaf-
plaatsen (6 en slot): Uitvaarten 
in de kerkdorpen [Hengevelde, 
Beckum, Rietmolen; klopjesgraf: 
Olthuis]; F. Waanders: Proces en vonnis tegen twee Haaks-
bergse klokkenluiders (1) [verbod op klok luiden voor eredienst 
1798; Waanders, Bouwmeester].

Archievenblad, jg. 125, 2021-1. S. van As: Voor iedereen een 
thuis in het Haags Gemeentearchief [kritische kijk op eigen 
collecties, ‘er mist iets’]; M. Victoriashoop: De maatschappe-
lijke missie van The Black Archives [diversiteit is vanzelfspre-
kendheid]; G. Stroo: Acquisitie van verenigingsarchieven.

De Baron [Kesteren e.o.], jg. 4, 2021-1. J. Honders: Het verhaal 
achter de Duikerskampweg [in Lienden-Ingen; historie]; 
J.  Honders: De Verhuizensestraat een oude pelgrimsroute? 
[oude route hangt vermoedelijk samen de Commanderie van 
Ingen]; R. van Doorn: Hofstede De Spiegelenburg [sinds 1661 
beschreven; Wtenweerde, van Eck, van Driel, Wilbrenninck]; 
Kwartierstaat Teunis Winkelman [(1916-1997), 31 kwn.; -, van 
Dodewaard, Sip, van de Waardt]; D. Pepplinkhuizen: De 
afstamming van dokter Guépin uit Ommeren [Jean Pierre G. 
(1906-1972), kwartierstaat 6 gen.; –, Klapmeijer, Santhagens, 
de Munnick]; J. Honders: De families Van Hellenberg en Hubar 
[gegoed te Maurik, Eck en Wiel, Ingen].

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 26, 2020-3. R. Hopster: Dr. Jan 
Grashuis, 1896-1978 [veearts, wetenschapper, boer]; G. Kei-
zer: Soldaat in Suriname. Een tijd om nooit te vergeten 
[1954/55].

Bijdragen en Mededelingen Gelre, jg. 111, 2020. M. Bergevoet: 
Jacobus van Mekeren. Een Horssense knape in 1407 ver-
moord in Parijs [schildknaap van hertog Lodewijk van Orléans; 
onderzoek naar zijn herkomst en de Franse connectie; zoen 
van Jan zonder Vrees 1415]; A. Stufkens e.a.: ‘Inclusief Gelre’, 
een verschuiving in de Nederlandse kunstgeschiedenis [200 
jaar receptiegeschiedenis van het Nijmeegse kunstenaars-
geslacht Maelwael-van Lymborch in Nederland]; M. Bloem, 
J. Oosterman: Mary of Guelders – a donor portrait reconside-
red [miniaturen uit het gebedenboek van Maria van Gelre 
(1380-ca. 1429]; H.H. Jongbloed: Heumens oudste historie. Een 
bezoedeld verleden ontsmet [genoemd in 1188, onderdeel van 
het Van Dale-Diepenheim goederencomplex]; J. van der 
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verv. = vervolg.
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 Meulen: Grillige landschappen, 
grillige heerschappen [ruimtelij-
ke afbakening heerlijkheden in 
het rivierengebied 15e-16e eeuw; 
Ooij, Persingen, Bylandt, Milli-
gen, Ter Lede en Oudewaard; rol 
Liffart heer van Ooij 1532-1573]; 
D. Haagsman: Incident met een 
bonenstaak in Bataafs Buren: 
een revolutionaire rechtszaak? 
[commissaris belast met de 
registratie voor militaire dienst-

plicht in Asch mishandeld met stok en bonenstaak, 1799; pro-
cesgang; Akkersloot, van Mourik, van Wijk, Haagsman, van 
Tuijl, van Weelderen]; S. Verhoeven: Toezien, vstleggen en 
bestrijden [infectieziekten en geneeskundig toezicht in de 
19e eeuw]; S. Vries: Liefdadige dames en behoeftige naaisters 
[Damesvereniging Dorcas te Zutphen, 1844-1927; Brands- 
Pasman, Cores de Vries, Mispelblom Beijer, Mulert, Quarles 
van Ufford, Ringeling].

Blazoen [heraldiek], jg. 6, 2020-4. A.J. De Jong: De wapenkaar-
ten van Caspar Specht (1654-1710) [Utrechtse heraldiek; tien-
tallen familiewapens; Steenwinkel, familiearchief Grothe]; 
T.  Joosten: Albrecht Dürers ‘Carolus Rex Hispaniae’ [heraldi-
sche en genealogische toelichting op de portretten en 
wapens van Karel van Habsburg, Filips de Schone, Ferdinand 
van Aragon, Isabella van Castilië, Johanna de Waanzinnige 
e.a.]; A.C. Zeven: Het Album Amicorum van Johan van Sallandt 
[verdwenen, gedeeltelijk beschreven door Jolles 1937; o.a.: 
Schellart, Bentynck, Varick, Poelgheest, Burmania]; K. Padberg 
Evenboer: Ryhiner [500 jaar oud geslacht uit Bazel]; B. Grot-
hues: David P. Burkart, een heraldicus uit Wisconsin, USA 
[heraldische kunstenaars]; J. Röell: De gelijkenis tussen het 
wapenschild van Sint Eloy en dat van de familie Wttewaall 
[wapen: een smidshamer getopt met een kroon]; Wapenbrie-
ven van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek [Titsing, 
Bosman, Vreeling, Oude Vrielink, Meilink, Bougie, Den Boer, 
Nijk]; Wapen van der Werve [aanvulling]; C. ten Houte de 
 Lange: Andermaal Godin; een gemiste kans verbeteringen 
aan te brengen en fouten te herstellen [correctie op artikel in 
Blazoen jg. 6 (2020) nr. 3; met kwartierstaat; Reynst, Sulyard].

Bulletin [Museum Hoekse Waard], 2020 nr. 139. F. van der 
Straten: De middenstand in Mijnsheerenland in vroeger tijden 
[lijst middenstanders met branche]; W. Spaan, R. van der 
Waal: De canon in coronatijd; Genealogie & streekhistorie 
[aanwinsten oud rechterlijk archief].

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 36, 2020-3. N. Verhagen: 
De wording van Naarden-zuid [Jurissen, van Rossem, Sandt-
man]; C. Leenders: De blekerijen van Bussum [historie, ligging; 
lijst met 41 blekerijen]; E. Bor: Hoe de heuvels rond Naarden 
en Bussum verdwenen; E. Bor: Schrijvers die op het Willem 
zaten [Biegel, Geel, Verbaas, Ditters]; N. Verhagen: Een kleine 

geschiedenis van het openbaar onderwijs in Bussum; E. Bor: 
Willem Cornelis Bauer: Nederlandse architect en Amerikaan-
se kunstschilder [kolonie Walden; Frederik van Eeden, Jo 
 Bonger].

Dwars Op [Voorhout], 2020 nr. 70. M. van Buul: Scouting in 
Voorhout bij de Boerhaavegroep; K. den Elzen: Antonius-
school. Van Gemeenteschool tot Avonturier; K. den Elzen: Een 
schoolmeester in Voorhout [Arend Prosman, (1775-1834), exm. 
Kroesbeek; tevens voorzanger en deurwaarder van het Vrede-
gerecht]; E. van der Hoeven; Honderd jaar ‘Heeren’ schutters 
[eeuwfeest schutterij St. Hubertus]; L. van Steijn: Epidemieën 
in Voorhout [overzicht]; K. den Elzen: De late komst van een 
drinkwaterbedrijf; K. den Elzen: St. Bartholomeus 175 jaar 
zelfstandig.

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 25, 2020-3. 
A.C.  Lokker: Van het platteland naar de stad, inwoners van 
Goeree en Overflakkee in Zeeuwse poortersboeken (2): Zie-
rikzee [lange chronologische lijst vanaf 1340; Faijaert, Clerx, 
van Casant, Gossaert (uit Ath), Dopmakere, Zeeman, van den 
Brande, de Cock van Nerijnen]; E. Lassing: Uit de archieven: (1) 
Adolfsland [boedelbeschrijvingen 1686-1711; van der Wisse, 
Cardux, Taen, Duijcker, Gebuis] en (2) Nieuwe Tonge [jonge 
boefjes veroordeeld 1876]; M. Zaaijer: Bouwwoningen gele-
gen in de polder van Dirksland en de eigenaren hiervan in de 
periode 1604-1830 (2) [verv.; Hoogwerf(f), Valaree-van der 
Nat, Dedel, Hameteman].

Geestgronden[Egmond], jg. 27, 2020 nr. 79. K. Floor: Brieven 
van de burgemeester (2) [verv. Wimmenum in 1840; S.C.S. Hol-
land, Wittebrood (op Groenland), Scherpenzeel-Blom, Swaan]; 
L. Lassche: De typhusepidemie in Egmond aan Zee 1870-1871 
[historie] en: Liefdadigheid naar Vermogen [Diependaal]; N. de 
Jong-Lambregts e.a.: Geofysisch onderzoek abdij Egmond- 
Binnen [restanten nader onderzocht]; H. Stam: ‘Op stropers-
pad’ [herinneringen].

Gen. [CBG}, jg. 27, 2021-1. D. van Aken, W. Willems: De gebroe-
ders van Aken [Betuwse clan van Haagse groenteboeren; 
familieverhaal]; M. Larmuseau: MamaMito. Voormoeders zoe-
ken voor de wetenschap [NB: zie ook Vlaamse Stam 2021 nr. 1]; 
M. Cohen: Rood en bruin. De verscheurde familie Wouden-

berg [politieke kloof binnen 
gezin]; J.  de Roos: Heeft u niets 
anders te doen? De eerste vrou-
wen in het lokale bestuur [over 
discriminatie en openbreken 
mannenbolwerken]; I. Meyjes: 
Wekker van de natie [Joan Derk 
van der Capellen]; R. Habiboe: 
Molukkers in Nederland en het 
kiesrecht [historie ontwikkeling]; 
J. Verkleij: Boerenfamilie op het 
pluche [van der Salm uit het 
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Westland; 19e-20e eeuw]; M.  Zoeteman: Een politica in de 
familie. Klopt het verhaal? [Suze Groeneweg]; J. Boggia: Dra-
ma in Nijmegen [Amsterdams gezin getroffen door onheil; 
Boggia]; S. Wielenga: ‘Stamboomonderzoek groeit’ [over de 
koers van het CBG]; V.  Weterings: Beroofd en berecht, ver-
moord en vermist [oorlogs archieven in Nationaal Archief]; L. 
Beaufort: Een engel tjesmaker in de familie [proces tegen Cor-
nelis Beaufort 1918].

Genealogisch Erfgoed Magazine [GEM], jg. 29, 2021-1. D. Kra-
nen: Roel Boomstra veroverde opnieuw wereldtitel dammen!; 
Red.: Gracieuse. Magazijn voor Neerland’s Vrouwen [tijd-
schrift van 1862-1936 gescand, op Delpher in te zien]; R.K. 
Vennik: Pieter Teyler van der Hulst, een kind van de Verlichting 
[(1702-1778), religieuze en wetenschappelijke erfenis; stam-
reeks 5 gen.]; M.Maas: Leon Boedels (1866-1930) – De man 
met de hoge hoed [levensschets]; H. van den Broek: Een oud 
Carnavalsvermaak: het gansrijden; A. Bakker, A. Kussendra-
ger: De bekostiging van de vuurtoren van Oude Wetering (1); 
J.W. Koten: Hoe we handiger kunnen zoeken op internet [inlei-
ding, voor beginners]; Red.: Enquête door de Staatscommis-
sie [verv., 1892].

Genealogysk Jierboek 2020. In memoriam Andries Koornstra 
1959-2020 [met parenteel vanaf Doeytse Hettes, 11 gen., 
1568-heden]; R. Postma: De Sevensma’s fan Sleat [kwst. van 
Sipke Pieters Sevensma (1749-1791); 8 gen.; kofschippers met 
uitgebreide informatie over hun reizen]; P. Nieuwland: Ypkje 
[parenteeel van Gaele Jarichsz (voor 1511- voor 1543) uit Pop-
pingawier, 14 gen., 1511-heden; Heslinga, Haxta, Hoppinga, 
Kerkhof, Halbesma, Klompstra, Brouwer, Walstra, Veenstra, 
Koops/Koops de Vries, Schreinhout, Boxum, Bergsma, Kooi-
stra, Nauta]; Y. Brouwers: Lauswolt [lakenkopers uit Beetster-
zwaag, 5 gen., ca. 1550-1737; met schema vertakkingen]; 
Wapenregistratie [Algra, Broersma, Harings, Kracht, van dere 
Leij, Ploeg, Veenstra].

Gens Germana [WGOD], jg. 46, 2020-4. J.J. Duivenvoorden: 
Stamreeks Leiss/van der Lis [afkomstig uit Butzbach in de 

Wetterau/Hessen; 4 gen., 1570-
1708, vóór 1687 naar Den Haag; 
van Sull (met wapen)]; C.A. Tak-
kenberg: De praktijk [hoe te zoe-
ken met behulp van websites en 
OFB’s; Schäfer/Scheefer uit 
Elmshausen in Hessen]; Leden 
stellen zich voor: T. Dijck [het 
Elverfeldt Regiment; uit Duder-
stadt, via Meppen naar Drenthe]; 

Stamreeks Arens zur Horst [5 gen., 1661-1878].

‘s-Gravendeel, 2021-1. A. Mol: Kroniek van een dorp: ‘s-Graven-
deel in het jaar 1879; A. den Boer: Dagboek van Corrie Baars 
[bevrijding]; P.A. van Waardenburg: De watersnoodramp van 
31 januari op 1 februari 1953 [historische beschrijving]; A. den 

Boer: Houten hompen of klompen [klompen maken]; J. Visser: 
Emigratie naar Carambeí in de loop der jaren (5) [verv.]; J. Ver-
donk:  Stamreeks van Hendrik Barth [(1914-1985), 5 gen.; uit 
Holten (bij Fulda)];

Hangkouserieën [Hillegom], jg. 29, 2021-1. P. Maat: Hillegomse 
bloembollenvelden van vroeger (4) [verv.]; A. Maas: Histori-
sche vogelvlucht door Hillegom [HisGis]; A. Maas: Begraven 
door de eeuwen heen Hillegomse begraafplaatsen en gebrui-
ken tot 1900]; D. Zwaan: Kunsthandel Adriaan van Zonneveld 
[familiebedrijfshistorie].

Heemkunde Hattem, 2020 nr. 165. M. Sypkens Smit: Pastorie 
en dokterswoning maar (tenslotte toch) geen zeepfabriek (3) 
[verv.]; M. Sypkens Smit: Veranderend aanzicht van het land-
schap van Hattem (slot) [met 26 afbeeldingen]; G.J. Liefers: 
Rondom het leven van Tobias Hendrik Jaspers (1851-1934) (2) 
[verv.]; T. Juk: Protestantse schilderingen in Hattem (1) [in de 
Andreaskerk]; M. van der Leeuw:  Historisch kadaster van het 
schependom van Hattem (31) [Meulenbeld/t, Brouwer, Tulle-
ken, van Heerde, Wijnen, Scholten, Bone, Wildeman, Rothuis, 
Bredenbroek].

Heemtijdinghen [Stichts-Hollandse Hist. Ver.], jg. 56, 2020-4. 
N. Stoppelenburg: Een vergeten gemeenschap in Oudewater 
[Joden, sedert 1747; van Os, van Minden, Rozenthal, Vos, Klijn-
kramer, van Praag; lijst slachtoffers van de Shoah]; J. van Es: 
Spoorwegpionier William Bake [(1783-1844), * Woerden; mili-
tair; ijveraar voor spoorverbinding Amsterdam-Keulen].

Hilversums Historisch Tijdschrift, 2020-4. Themanummer 
Hilversum en de zorg. W. Dral: Vaccinatie en registratie [van 
Hengel, Valkenhoff, Ludeking]; I. de Ronde: Bessmettelijk 
[gemeentelijke voorzieningen ter 
isolatie; historie]; I. de Ronde: 
Ramp bij van Beusekom 
[tapijtwever, weduwnaar; ver-
liest in 4 dagen 5 kinderen aan 
roodvonk, 1858]; A. Koenders: De 
Hilversumse afdeling van het 
Witte Kruis [historie; Penn, 
Geradts]; E. de Paepe: De gezon-
de scholier; medici op Hilver-
sumse scholen, en: De Hilver-
sumse GG & GD.

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 38, 2021-1. A. Coops: 
Gooilust versus ‘De Kinine’ [vroege milieuactie van F.E. 
Blaauw, 1928]; W. Fecken: Volksweerbaarheid in ‘s-Gravendeel 
[historie vereniging, 1901-1913]; G. van Rijn-Luijer: Over huizen 
gesproken [‘de Ruige Hoek’ Stichtse kade].

Historische Kring Eemnes, jg. 42, 2020-4. H. van Hees e.a.: 
Kleermakers door de eeuwen heen (7) [verv.; Houtappels, van 
Aken, Vlug, Schouw]; J. Groeneveld: Boter en een snoek voor 
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de proost [Eemnesser leengoed van het kapittel van St. Jan 
sinds 1369; lijst gebruiker/eigenaar 1357-1536 met bronopga-
ve]; 75 jaar Vrijheid [interview met Kees Hoofd]; H. van der 
Voort: Bestuurders van Eemnes 1811-2020 (1) [historie]; H. van 
Hees: De polito van kleermaker Hendrik van Hees [=overjas; 
aanvulling]; Ton Keijzer. Kouwe bakker in Eemnes [interview]; 
J. Out: Nog een 100-jarige in Eemnes: Dirk Vredenburg [1733-
1834].

Holland, 2020-4. M. Draaisma: Een ruimte vol gebed en 
gezang [het Zevengetijdencollege binnen de Pieterskerk in 
Leiden; doel en historie; memorietafel van Boudijn van Zwie-
ten 1552 met wapenafbeeldingen per persoon (let op breu-
ken!)]; R. Beck: Overleven in de grote stad [sociale netwerken 
zeemansvrouwen in 17e eeuws Amsterdam]; D.M. Metz: De 
Nieuwe Achtergracht [vergeten hart Amsterdamse diamant-
industrie 1845-1996].

Jaarboek Die Haghe, 2020. K. van Strien: Schandaal in Den 
Haag [gecompliceerd geval van overspel, verhaald door de 
Franse auteur Diderot in 1781; de Pinto, Steinhausen, Du 
Guesselin, Pieck van Zoelen]; H.J. Smid: J.H. van Sillevoldt en 
de moeilijke beginjaren van de eerste Haagse HBS; H. Klomp: 
De Haagse Kalkzandsteenfabriek Kranenburg 1899-1907 
[Haagse bouwondernemers; Goekoop, Boon, Brevet, Schiff, 
Zanen, Segboer]; J. de Leeuwe: Machiel Vrijenhoek. Wethou-
der in oorlogstijd; C. Glaudemans: ‘Ik weet niet of ik jullie nog 
eens terugzie’ [Joodse Hagenaars in Nederlandse werkverrui-
mingskampen 1942]; K. Neisingh: Geheim agenten op Clingen-
dael verhoord [Jordaan, Boellaard]; Beknopte biografieën van 
Nel Noordervliet-Jol (1918-2019), Gerard van Otterloo (1950-
2019), Lippe Oosterhof (1924-2019).

Jaarboek Hist. Ver. Rijswijk, 2020. Thema 75 jaar bevrijding, 
met o.a. ‘Ik kon die Duitse soldaten wel aanvliegen’ en Drie 
ingrijpende gebeurtenissen in het kinderleven van Joop 

Nederpelt [herinneringen]; F. Rol-
lema: Unieke vondst op de vlie-
ring van een Rijswijkse woning 
[‘1580 Meijers geslaght’ tesamen 
met andere spullen uit 1937; 
zoektocht naar herkomst]; C. 
Nonhof: De middeleeuwse ont-
ginning van Rijswijkerbroek [his-
torie vanaf ca. 1150; abdij van 
Egmond]; R.A. van der Spiegel: 
Opnieuw de pastoor van Rijswijk 
[aanvullingen op artikel van 2017; 
heer IJsbrand Willemsz, heer Wil-

lem Wel]; R.A. van der Spiegel: Het droevige einde van Marit-
gen Jansdr [zelfmoord 1530; begrafenisgebruiken; van Zwie-
ten]; W. Dammers: Schoolplaat ‘Een Hagepreek bij de 
Hoornbrug bij Rijswijk, augustus 1566’ [historie schoolplaten 
en hage preken]; R. Poortier: De ‘Ryswycksche Weduwe- 
Beurs’(1760) [zorg voor weduwen, historie; Snel, Riem, van 

Oosterhout, Hoet, Bellekom, Bots, Blansefooy]; F. Holtkamp: 
Van moestuin en boomgaard tot ‘dorp van glas’ [3 eeuwen 
tuinbouw; historie ontwikkeling vanuit buitenplaatsen; van 
Hogendorp]; M. Thieleman: Mario Talamini (83): sneller heim-
wee naar Rijswijk [uit Italië, 5 gen. ijssalonhouders/ijsverko-
pers].

Jaarboek Numaga, 2020. C. van Bochove e.a.: Nijmegenaren 
bij de VOC: noodsprong of weloverwogen stap? [wetenschap-
pelijk onderzoek met belangrijke nieuwe inzichten; onder-
zoekspopulatie 1899 mannen; persoonsnamen komen alleen 
als voorbeeld voor; Parras, van Waneni, Smit, de Wijsel, 
Reijers, Wolter]; A. van den Brand: Vrijmetselarij en sodomie. 
Nijmegen 1752-1753 [Borkenstein, Veltkamp, Stumpel]; P. van 
der Heijden e.a.: De kasteeltuin van Ubbergen [historie; Vijgh, 
van Steelant, van Welderen, Dommer van Poldersveldt]; J.K.H. 
van der Meer: De oudste boekhandel van Nederland [1633-
1888; van Hervelt, van Campen, Ten Hoet, van Londen, Gerret-
sen]; Y. Driever: De medicijnkast van dokter Jan Berends 
[(1818-1913); Gordijn].

De Kleine Meijerij, jg. 71, 2020-4. B. & F. van Gorkum: Genealo-
gisch onderzoek via DNA naar de verwantschap tussen Berry 
en Frans van Gorkum [beiden van één stam, echter niet gene-
tisch! Haplogroep Berry: R-Z18 een subgroep van R-U-106 
(R1b), Frans: E-V13, afkomstig van Albanië, Albanezen in de 
Tachtigjarige Oorlog; afstammingsreeksen]; H. Haen: 
Beschouwingen over het hout van Udenhout; W. de Bakker: 
Het ontstaan van het landgoed de Hondsberg te Oisterwijk 
[ca. 1390, Durendaal; die Jode, Bac, van Brederode, van Yseren 
van Doerne, van der Diesen]; W. de Bakker: Het oudste sche-
penprotocol van Oisterwijk [1418; promotie-onderzoek Mark 
Vermeer].

De Kostersteen [Bennekom], 2021 nr. 155. A. Nooij: Twee 
akkers in het Bennekomse bos [Prins, Pannekoek, Vreede]; 
J.  van Eck: De Tramhalte in Bennekom [historie]; D. Rintjema: 
De Melkfles [historie melkfabriek 1933-1967]; J. van Eck: 
Alhier begraven: Elbertus Jochemsen [(1855-1934), beknopte 
schets]; K. Heitink: Wim Angenent (1927-2020) ter nagedach-
tenis [aquarellist, archeoloog]. Bijlage: H. Gijsbertsen: Kroniek 
1946-2021: 75 jaar Historische Vereniging Oud-Bennekom.

Kringblad [HK Bemmel], jg. 31, 2021-1. P. Thissen: Bemmel 
bezet, bevrijd en geplunderd 1944-1945; E. Damen: Weder-
opbouw; J. Vos, R. Haegens: De muzikale familie Vos [familie-
verhaal]; P. Oostervink: Het adellijk huis ‘De Ho(o)ge(n) Eest’ te 
Bemmel, zijn eigenaren en bewoners [vanaf 1695; van Heert, 
van Bronckhorst, Schoonderbeek]; P. Oostervink: ‘De Kerken-
hof’ van Ressen (2) [verv.]; D.A.G.J. Schils: Overpeinzingen op 
een wandeltocht van Nijmegen naar Bemmel (3) [verv.].

Krommenieër Kroniek, 2020 nr. 100. W. Esman: Geschiedenis 
25 jaar HGC; J. Rem: De zeildoekindustrie in Krommenie 
 [herdruk uit 1997]; E. Koning: Honderd jaar linoleumindustrie 
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[herdruk uit 1999]; J. Rem: Siga-
renmakerijen in Krommenie [his-
torie; Baars, Middelkamp, Mole-
naar]; A. van Daalen: Hotze de 
Roos, schrijver van de Kamelon 
serie [levensschets].

De Kroniek [Schermer-De Rijp], 
jg. 38, 2021-1. F. Hoek: Uitgeverij 
van Raven [familiebedrijfshisto-
rie vanaf 1855, bekend van de 
wandplaten voor scholen]; F. 

Hoek, E. Berkhout: Introductie Biografisch Portaal ‘Dorpsge-
zichten’ [smoelenboek, AVG-regels, voorbeelden]; M. de Jong-
de Herder: Schelmenstreken en avonturen van een architect 
uit de De Rijp [Cornelis de Jong, 20e eeuw]; C. Ney-Bruin: Boer 
zoekt vrouw [molen De Wester; Molenaar, Koning]; E. Berk-
hout: Bijnamen in Graft en De Rijp [oorsprong; lijst met namen 
en bijnaam]; F. Hoek: Het blikken huis [aan de Menningweg van 
vóór 1810, herkomst naam; Steeman, de Jong, Koelemij, Hop]; 
E. Berkhout: 50 jaar De Walvis [historie pand vanaf 1836; de 
Wit, Hartog, Veen, Bus, Laan, Nibbering].

Kroniek [Schouwen-Duiveland], jaarboek 2020. W. Veenstra: 
Boven water? Op zoek naar het kanon van Zierikzee (1552) 
[historie, Admiraliteit van Zeeland; de Halut, Cocq, de Mon-
dragon, Anna van Oostenrijk]; R. Paesie: ‘Hollendertiden’. 
Noorse zeelieden in Zierikzee in de achttiende eeuw [Baster, 
van der Doe]; A. Offerhaus: Het Zierikzee Herbarium [onder-
zoek naar inhoud en oorsprong; Clutius, Seyen, Hermann, 
Commelin, Block, Poulle, Schutter]; A. Baars: De catechismus-
preken van Johannes Beukelman (1704-1757); M. Herben, 
A.  Peele: Johannes Baars, orgelmaker met een crimineel 
 verleden [(1732-1799), ‘leende’ 76 loden orgelpijpen, van dief 
tot orgelmaker en chirurgijn; Murre, Knipscheer]; J. Kouwen: 
Luthers Zierikzee [historie; Baum, Schuman, Bernard]; J.G. 
Steenhof de Jong: Ambtenaar in oorlogstijd [J.J. de Bruyne in 
Zierikzee 1944-45].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 23, 2021-1. W. van Zijderveld: 
Zigeuenrs in Lexmond [historie, reacties bevolking en vervol-
ging sinds 17e eeuw]; E. van den Burger: Kranen en bh’s in één 
winkel [familiebedrijfshistorie; Stravers, Burggraaff]; J.J. Kool: 
De 24 uurswinkel van Goofie [Govert Middelkoop (1919-
2003)].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 48, 2020-4. J.H. 
Hanssen: Jan Geenen, zijn grafsteen uit 1675 en vier genera-
ties nageslacht [uit Neer en Kessel;  met diverse schema’s 
van  dispensatie wegens bloedverwantschap alsmede vier 
afstammingsreeksen naar de auteur, de kindeen Verheijen, 
Bernd Geenen lid RvC brouwerij de Lindeboom en Bert van 
Laer voorzitter sectie Genealogie LGOG; Aebens, Stevens, 
Nijskens, Tobben, van Lier, Vullers]; H.J.L.M. Boersma: De graf-
tegel van het echtpaar Blonden-Willems [vondst in Eijsden, 

onderzoek naar dit echtpaar, 
Hendrick Blonden (1615-1702) 
was schepen van de heerlijkheid 
Breust]; M. Graef: Willem Waijen 
en Mathia Veugelers onderzoek 
naar verwantschappen in Beeg-
den en Heel; schema’s huwelijks-
dispensaties Schreurs-Aerts, op 
‘t  Broeck-Puts, Coenen-op ‘t 
Broeck].

Mars et Historia, jg. 54, 2020-4. 
R. Enthoven, P.C. Boer: Heldendood Karel Doorman een 
mythe; J. van der Werf: De vestingwerken van Naarden; M. 
Lohnstein: Kraagbelegsel kolonel Generale Staf KNIL veldte-
nue model 1941.

Mededelingen [HK West-Betuwe], 2020-4. D. & B. van Aken: 
Van boer in de Betuwe naar groenteboer in Den Haag [trek 
van 6 broers van Aken uit de Betuwe na WOI, verhalende 
familiegeschiedenis]; H. ter Heege: Eenlijfstraf met conse-
quenties in Tuil 1823 [Arie Kooijman, 8 j. oud overleden na 
stokslagen van schoolmeester Justus de Witt; lijfstraffen zijn 
verboden]; N. van Ooijen: Buurtschap ‘t Roth bij Geldermalsen, 
weerbarstig, ook met zijn grenzen [topografie]; A. Swets, 
R. Mink-Gijzen: Ben Molthoff [interview; langdurig vrijwilliger 
HKWB].

Met Gansen Trou [MGT/Onsenoort], 2020-11. P. Henken: De 
spoorbrug in de Baardwijkse Overlaat [aanleg 1881; historie 

en teloorgang]; B. Meijs: De kro-
niek van het Gertrudisgesticht 
te Nieuwkuijk... (5) [verv.].
   Idem, 2021-1. S. van Hulten: Het 
Dr. Mollercollege in Waalwijk 
[ontstaan HBS, historie; herinne-
ringen, van Beurden, Moller, 
 Veltman (Nobelprijswinnaar)]; 
N.  Dircksens: Heusden, de 
Onneembare Vesting [historie 
vestingwerken, kaart, maquette; 
Alva, de Vargas]; G. Mommer-
steeg: openbare verkoop vanwe-

ge faillissement van Jonkheer Jos de la Court [1903; beschrij-
ving geveilde percelen en kasteel Onsenoort, kopers; de 
Béthune].

Misjpoge, jg. 33, 2020-4. R. van Gelder: Vragen aan opa (3): 
Pinto in Amersfoort [verv.]; H. Snel: Eleazar alias Leendert 
Bamberg, stamvader van een artiestengeslacht [goochelaars 
en toneelspelers; fantasie en werkelijkheid ontrafelt aan de 
hand van archiefonderzoek]; H. Snel: Zwachtels van fijn linnen 
[besnijdenisregister]; D. Geusebroek: Mokum heden en verle-
den (2) [verv.]; F. Barends: De Amsterdamse diamantindustrie 
(3): Verhoudingen tussen werkgevers en werknemers.
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Nieuwsblad VOL, jg. 19, 2020-3. J. Rijksen: Bollenlijn. De tram 
van Haarlem via Lisse naar Leiden; 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].
 Idem, 2020-4. H. Snoep: Eerste II stedentocht [geen elf 
maar twee stedentocht op de Leidse trekvaart 1888; Pander, 
Mulier]; Winters van toen bij Halfweg; L. van der Geer: Hoe 
klootschieten tot een veroordeling leidde [weddenschap in 
Lisse 1749; van Graave, van der Klugt, Wassenaar, Teunisse, 
Reks, Triest]; R. Grimbergen: Pareltje met een Surinaamse 
glans [Andries van Hasselaar, chirurgijn, maakte de barre 
tocht naar Rusland mee 1812/13 en de slag bij Waterloo 1815, 
maar vond wat hij in 1827/28 in de leprozenkolonie Batavia in 
Suriname aantrof veel erger].

Nijmeegs Katern, jg. 34, 2020-5. R. van Hoften: Luctor et 
Emergo. Tehuis voor maatschappelijke schipbreukelingen, 
1912-1958; P. Altena: John Gabriel Stedman, Venus en Nijme-
gen [(1744-1797), vaandrig in de Schotse brigade, dichter in de 
jungle van Suriname]; H. Ullrich-Scheyda: Kranenburg onder 
het Nationaalsocialisme.
 Idem, jg. 35, 2021-1. R. Wolf: Harry Boerboom, dwangarbei-
der en vrij man in Frankrijk (1941-1945); A. Cruysheer, B.J. van 
der Veen: De raadselachtige munt met de koningkroon: Wil-
lem, Otto en Nijmegen [Willem II van Holland, Otto II van Gel-
re]; P. Altena: Goddank, geen bloed over de Nijmeegse straten 
[Plooierijen 1702; stad ontzet door Goderd van Reede van 
Amerongen, graaf van Athlone].

‘t Onderschoer, jg. 42, 2020-4. M. Hoekstra: Hermandad in 
Denekamp: van bureau tot meldpunt; W. Brandsma: De 
geschiedenis van het witte herenhuis (1) [Sloet, Brandsma, 
Scholten]; F. Klijndijk: Het bijzondere van joodse begraafplaat-
sen [Hoornstra, Vorst, Frank]; H. Krajenbrink: Evert Jan 
Kamerhuis: het leven in Lattrop en Denekamp (1) [(1902-1952), 
commies; herinneringen]; A. Tukkers: Arnold Tukker: van een-
voudige etherpiraat naar de lokale radio.

Ons Voorgeslacht, jg. 75, 2020 nr. 736. R.A. Van der Spiegel: 
Een optimus missionarius: Johannes Bertina, pastoor van Nib-
bixwoud [(ca. 1738-1778), van Italiaanse afkomst]; J.G. Lagen-
dijk: Boom/Leegendijck te IJsselmonde/Charlois [3 gen., ca. 
1628-1773; Boom, Vasse, Carabijn/Kerbijn]; J.F. Wendte: Vogel-
kopers uit Hazerswoude te Amsterdam (1637-1679) [van 
Sluijs: 5 gen., ca. 1555-1747; Moij-Koij: 4 gen., ca. 1631-1728; van 
den Bosch: 2 gen., ca. 1653-na 1679]; B. de Keijzer, H.M. Kuy-
pers: Geeertruydt Jansdr van Muylwijck, een nog onbekend 
kind van Jan van Muylwijck Mathijsz [aanv. en corr. op OV 
2020:373-386]; Aanv. en corr. op Hollandse en Utrechtse 
Parentelen vóór 1650 [op HP-1: van der Burch van Wijnesteyn 
en beleningen; UP-1: de ware Philips [Vermaet] (Steven Phi-

lipsz, Philips Evertsz), van Schayck; UP-1: Rietveld; UP-3: Har-
toch, Lockhorst, van Oostrum; UP-4: van Teylingen; Ver-
eem-Weerlant; UP-5: Pauw; UP-7: Ram, de Voocht van 
Rijnevelt, van Vloeswijck, Honthorst; UP-8: Eerst van Royen 
en zijn zeven zonen (omvangrijke aanvullingen en correcties)].
 Idem, jg. 76, 2021 nr. 737. L. van der Hoeven, T. van der 

Vorm: Voor het voetlicht (5): 
interview met Ben de Keijzer 
[terugzien en vooruitzien op 
genealogiebeoefening en archie-
ven]; C.A. Van Burik: De Momber-
kamer van de stad Utrecht. 
Voogdij in de 17e en 18e eeuw 
[uitleg over de bron, de gebrui-
ken, de werkzaamheden van de 
momberkamer, het archief en de 
ontsluiting; onderzoek toege-
licht met het voorbeeld van der 
Lingen (3 gen., 1646-1810)]; B. van 

Dooren: Surfen door het Dordts archief [tips en methodiek 
voor het zoeken, waarschuwingen voor valkuilen; aanvullingen 
kwst. Hendrika Bisschop (zie Gens Nostra 2013:131-144, en 
1992:196-197); de Gelder, de Visser, Jonckheer, van Leijden].
 Idem, 2021 nr. 738. W.T. Molema-Smitshoek: Fragmenten 
uit mijn kwartierstaat in ‘s-Gravendeel (3): De familie Stooc-
ker [4 gen., 1595-1740; Haverboer, ‘t Jong/’t Jonck, Lapper, van 
Moerkerken, Woister, van der Linden, Stout]; J.F. Wendte: Een 
adresboekje uit 1767 [voornaamste winkeliers te Amsterdam 
volgens boekverkopers Eleveld en Selleger; naamlijsten met 
adres naar beroepsgroep; genealogie van beide boekverko-
pers, 4 gen.]; B. van Dooren: Het Popperiaanse Zweyn, over 
Jan, zoon van Willem Otten († ca. 1486) en de Arkel-afstam-
ming [Zweyn blijkt de zeldzame naam Zweym te zijn en de 
afstamming uit van Arkel onbewezen]; R.A. van der Spiegel: 
Het kohier van het morgenboek van Poortland over 1529 
[transcriptie bron; o.a. van Buyten, Stouten, Verhoech, Thou, 
Sonck]; J.F. Wendte: Een geslacht Swaan (Heteren, Overbetu-
we) [6 gen., 1649-1922; van Verssen (Veerhuijsen), van der 
 Lingen, van Zijl, Lam, Timmer, Leijgraaf, Plettenberg, 
Onstenk]; L. van der Hoeven: correcties en aanvullingen Bles-
kensgraafse familie Van Krimpen.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 38, 2021-1. M. Kruijt: Bent u deze personen toevallig 
tegengekomen? [bijzonderheden over ongure, zwervende 
personen in Hengelo (Gld.)]; H. Navis: ‘t Olde Boaten, van boer-
derij en landgoed naar minicamping [te Aalten; parenteel Jan-
tje/Jenneken te Bockel (*1657) en Henderske Rikken (*1669), 5 
gen.; Baten, ten Have, Kortbeek]; G.J. Goorman: De kinderen 
en kleinkinderen van Hendrik Hennink (1672-v.1723) en Hen-
drikjen Mullers (c.1672-n.1723) [4 gen.; Boerme, Groothuis, 
Hogelaar, Kiffen, ten Damme, Leusink, Scholten, Kubben, 
Rostang, Jasinck]; R.M.J. Seesink: De naam Seesink [geslacht-
snaam of hoevenaam]; W. Groot Enzerink: Janna Nijland, 
Rudolf van Dorth tot Medler en hun kinderen (slot) [verv.; 3 
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gen., 1684-1823]; G. Storkreef-Braakman: Parenteel van Har-
men Kock [6 gen., 1759-1974; Reuvekamp, Lankhorst, Iliohan].

Oud-Dordrecht, jg. 38, 2020-3. K. Klok, G. Landtsheer: Het 
departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van ‘t 
Algemeen (1790-1973) (1) [historie; Fonds van Dongen; scho-
len]; M. Lefeber-Karres: Margaretha van Godewijck (5) [verv.; 
geen dag zonder pennestreek]; G. van Engelen: De Spanjes-
trijders van Dordrecht, een dossier (2) [verv.; Trudel de Vries, * 
1914, verpleegster; Jules Osterloh, *1917, Krijn Breur (1917-
1943)]; K. van der Vaart: Archiefonderzoek naar de bebouwing 
van een straat vanaf 1543 [ervaringen, bronnen]; K. Sigmond: 
De viering van 50 jaar Onafhankelijkheid in 1863; E. van 
Dooremalen: Drager van het Zilveren Herdenkingskruis 1813-
1815: Steven de Ruiter (1787-1877) [levensschets; Mackensie]; 
M. van de Sandt: Herinneringen aan Voorstraat 429 en 431 
[van de Sandt, Nieveler, Bröcker, Trossel]; M. van Mourik 
Broekman: Piet van der Wees, een ondernemende Dordte-
naar [verteld verleden]; A. Busch: François Palm, de Arend 
Maartenshof , en het Korps Mariniers [(1620-1674), eerste 
steenlegger van het hofje 1624, scheepssoldaat, kolonel; 
levensschets]; H. Aardoom: Belastingen in vroeger tijd (2) 
[verv.; belastingontduiking en fraude]; H. van Heeren: Wanneer 
werd het Maas-Merwedegebied Hollands? (2)  Bestuurlijke 
structuren en loyaliteit; A. Busch: De families Masion en 
 Linders in het Jaarboek 2020 [aanvulling en correcties; fami-
liedrama].

Oud Rhenen, jg. 39, 2020-3. J. van Oostveen, A. van Oost-
veen-Bonnema: Archeologisch onderzoek naar de gasthuis-
kapel in 1994 [met o.a. Historie gasthuis]; W.H. Strous: De Rhe-
nense broers Aalbert en Steven Kroes [als militair naar 
Ned.-Indië 1816 resp. 1827]; L. Schoemaker: Gezicht op de Rijn-
poort te Rhenen [schilder J.F. Christ (1790-1845), levens-
schets]; S. van Doesburg e.a.: Honderd jaar landgoed De 
Tangh [historie; Waller]; W. Hulsman: Witte kerk Bantuinweg 
herdenkt 100-jarig bestaan [Oud Gereformeerde Gemeente; 
Boone, Vijverberg]; J.M. Doorman:Gerrit Stegeman, gesneu-
veld op de Grebbeberg [uit Vriezenveen, ingekwartierd in 
Rhenen; mobilisatietijd en strijd]; C. Baars: Het bewogen 
leven van Evert Baars [van schurk tot slachtoffer oorlogstijd].

Oud Wageningen, jg. 48, 2020-4. C. van den Anker: Van een kil-
le ontvangst naar cultuurgebonden wonen [opvang 300.000 
Indische Nederlanders]; J. Mooibroek: ‘We hebben in 1905 iets 
raars beleefd’ – een moordaanslag in Wageningen [Spitzen, 
schrijversnaam Geert Teis Pzn., met hagel beschoten door 
een leerling]; P. Leenknegt: De gouden bergen van Wagenin-
gen-Hoog [vastgoedperikelen een eeuw geleden]; C. van den 
Anker: Opgedolven: Raden Sewandono 1901-1963 [van 
Javaanse adel, in 1950 naar NL, wetenschappelijk medewer-
ker LUW].
 Idem, jg. 49, 2021-1. B. Kernkamp: Vijf verdwenen huizen 
aan de markt (1) [bouwhistorie]; E. van de Weerd: 17 april 1945. 
Wageningen zonder slag of stoot bevrijd [historie]; P. Leenk-

negt: Hoe Wageningen volks-
ziekte nummer 1 tuberculose 
bestreed [overzicht]; R. den Dulk: 
Jan Carel Bloemers – de man die 
Wageningen van drinkwater 
voorzag [(1894-1984); machinist 
1923-1960 van bronwaterleiding; 
levensschets].

Oud-Scherpenzeel, jg. 32, 2020-
4. A. Stuivenberg: 1920 – Scher-
penzeel – een eeuw geleden 

[school met de bijbel]; H.  van Woudenberg, W. van den Berg: 
Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners: De Haar [histo-
rie vanaf 1426; van Colveschoten, van Lantscroon, van 
Jutfaes, van Boschuysen, van Brienen, Gijsberts, van Donc-
kelaer, van de Haar].

Oud Woudenberg, 2021-1. Vertel eens van vroeger [J. Goe-
maat-van Egdom]; Revival van een kunstenaar [Max Himpe 
(1920-1975)]; ‘Fortificatie de Schans’- voorbeschouwing [Ben-
tincgh, van Zuylen van Nijvelt, van Wieringen];

De Proosdijkroniek, jg. 36, 2020-4. J. Frankenhuizen: Hoe cho-
lera de geneeskunst beïnvloedde en onze streek meenam 
[algemeen]; P. van Buul, M. Dekker: Vinkeveense gemeentepo-
litiek in de jaren zeventig (2) [verv.]; H. Hoogenhout: Gevolg 
van een herindeling in oorlogstijd [netelige kwestie 1941]; C. 
Woerden: Johannes Voorhout fijnschilder uit Uithoorn [(1647-
1717), beknopte levensschets; Brouwer]; G. & M. Stappers: 
Schildersbedrijf Mulckhuyse [160 jaar familiebedrijf]; S. Veer-
huis: Geheym-schryver van Staat en kerke der Vereenigde 
Nederlanden (2) [verv.]; A. Bloed: Drs. Th.A.M. Elsen. Vinke-
veens laatste ‘echte’ burgemeester.

Rotterdams Jaarboekje 2020. Lijst 11 ‘In memoriam’ van 
bekende Rotterdammers [o.a. Jules Deelder, prof. Witteveen]; 
W. van Giersbergen: Keetje van de Laar (1836-1910): het leven 
van een ongehuwde kunstenaarsdochter in Rotterdam [nala-
tenschap: correspondentie met kunstenaars, tekeningen, 
(foto)albums etc.; Hauck, Bakker, van Wijngaerdt, Rochus-
sen]; J. Gussenhoven: ‘Daar kan iets groots gebouwd!’ [weder-
opbouw]; A. Koster: Sterker door strijd: honderd jaar homoe-

mancipatie in Rotterdam; J. van 
den Noort: Een dynamische wijk: 
het ontstaan van aktiegroep Het 
Oude Westen (1970); T. Sinke: 
‘Wil je honger en ellende, kies 
dan Schalker en zijn bende. De 
Rotterdamse CPN 1944-1952.

Scyedam, jg. 46, 2020-4. D. Alle-
welt: Gusto in de Tweede 
Wereldoorlog (2) [verv.]; M. 
Ames: Schiedamse sociëteit De 
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Vrijheid 1945 bestaat 75 jaar [historie]; R. Maarleveld: 
Afscheidsinterview museumdirecteur Deirdre Carasso; H. 
van den Boogert: Werken en wonen op een kerkhof [kroniek; 
Willemse, van den Boogert]; C. Nieuwendijk: Dienstplicht op 
Midden-Java [herinneringen; Heinsbroek]; T. Bezemer: Herin-
neringen aan de jaren ‘40 (3) [verv.].

n Sliepsteen, jg. 36, 2020 nr. 144. W. Bulter: Over het gewaar-
de erve Lutke Welle in Lonneker [Kroese, Hassink]; J. Brum-
mer: 100 jaar B.L.W. Visser [familiebedrijf]; B. van Kuik: Boek-
handels in Enschede (3) [verv.; Adolfs, Pennink]; M. Scholten: 
Tjeerd van der Zee (1849-1912) [burgemeester 1884-1896]; G. 
Bekkering: Berend Berkenvelder [(1823-1871), timmerman/
aannemer; Lammerink, Oosterloo].

De Sneuper [HV NO-Friesland], jg. 33, 2020 nr. 140. T. Delfstra: 
Allerheiligenvloed 1570. Ramp voor Oostdongeradeel? [fei-
ten, bronnen, lijsten slachtoffers; ooggetuige: Jan Fruytiers]; 
R. Tolsma: Van een pastorie, schoolhuis & bakkerij [schade 
door dijkdoorbraken (1570) leidde tot achterstand in onder-
houd en pachten; vergelijking met de beneficiaalboeken van 
1543; verkeerde zuinigheid bij ver- en nieuwbouw]; A. Staal: 
Fedde Dirks le Fèbre, Amelander schoolmeester-dichter 
[(1851-1898), levensschets]; R.J. Broersma: De dorpswapens 
van Westergeest & Zwagerbosch; R. Tolsma: Mellema te 
Oostrum [verdwenen state; Remmersma, Feitsma, Eelckama, 
van Scheltinga]; O. Vries: Nij sicht op Salomon Levy [verv.]; M. 
Venema: Mijn Friese wortels [Meindertsma, van der Veen, 
Koopmans].

Speuren en ontdekken [Ouder-Amstel], 2020 nr. 127. W. van 
der Velden: ‘s Avonds een man, ‘s morgens een man: Jan Kool-
haas [(1885-1963), bakker, wethouder en bestuurder in 
Ouder-Amstel; levensschets, 3 gen.; Postema, Vermeulen, 
Eikelenboom, Out, Hogenhout]; W. van der Velden, P. de Nooij: 
70 jaar slagerij Stronkhorst op een eeuwenoud slagersadres 
[Dorpsstraat 36 al 240 jaar slagersadres; historie].

Stad & Ambt [Almelo], jg. 29, 2021-1. J. van der Horst-Hem-
mink: De Schuilenburg [monumentaal landhuis, voorheen het 
Wendelgoor genaamd; van Wulf-
ften Palthe, Haarhuis]; W. Leus-
sen: Christelijk Lyceum Almelo 
een halve eeuw geleden; G. Brou-
wer: Stadsrechten Almelo [histo-
rie, zegels; van Almelo, van 
 Heekeren van der Eese]; F. Huis 
in ‘t Veld: Almelo, dé turfhaven 
voor Twente van de 17e tot in de 
20e eeuw [historie]; H. Krol: De 
eerste stoommachine in Twente 
[bedrijfsgeschiedenis, 1830; Hof-
kes].

De Stamboom [Sliedrecht e.o.], jg. 23, 2021-1. Z. Erkelens-Aan-
en: De Zilvervloot uit 1702 [aantekeningen in doopboek Wijn-
gaarden; predikant ‘t Gilde, van Stuyvenberg]; Z. Erke-
lens-Aanen: R. Vlot & Zn. Verhuizingen [bedrijfshistorie; 
kwartierstaat 8 gen., 143 kwn.; –, Houweling, Verspuij, Kroon]; 
Kwartierstaat Cornelia de Groot [correctie en aanvullingen; 
vervolg kwn. 636-810; Suin (Chuene/Chuaine) x Mortassin, 
Puijker, Rietvelt, Hoekwater; Cornelis Aartse Vervoorn (met 
testament 1756)].

De Stelling [Weststellingwerf], jg. 40, 2021 nr. 155. L.H. Oosten: 
En nog draait de wereld door [familiegeschiedenis Oosten]; J. 
Roorda: Het kerkje aan de Westvierdeparten. Een uniek 
kunstwerk van Rinny Siemonsma; H. Deems: Arbeiderstrek 
van Nederland naar Duitsland in de tweede helft van de 
negentiende eeuw; H. Deems: Verbod om vee op wegen of op 
vandaar zichtbare plaatsen te doen dekken [1954!]..

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 35, 2020-4. I. Stok: 
Watermolens in IJsselmonde [Stok, van de Griend]; M. Ver-
hoef: De mannen van 1970: Theo Laseroms [voetballer, levens-
schets; kwartierstaat 31 kwn.; –, Schrauwen, Hellemans, de 
Veth]; R. Vennik: Buurtpreventie in de 19e eeuw, de Klapwaker 
[historie]; J.D. van Rikxoort: De Burgerwacht van IJsselmonde 
[ingesteld 1932]; H. Aardoom: Verhalen uit de Vierschaar: zoek 
nooit ruzie met je huisarts [1741; Stoop, Rokool]; Arrestanten-
kaarten van Rotterdam (3): wonend in IJsselmond [naamlijst 
L-Z].

Tussen Vecht en Eem, jg. 38, 2020-4. J. Odekerken: Hoezo ‘De 
Zegepraalende Vecht’? [bespreking boek uit 1719]; H. Beuk: 
Vroege chemische industrie in 
Baarn [kalkovens, historie; van 
Crimpen, van Dashorst, Scheer-
der, Nieuwland, van Roomen]; J. 
Cammelbeeck: Respijt voor de 
‘Gooische moordenaar’ [bus ver-
vangt tram 1947]; P. Hoogenraad: 
Dominee, rokkenjager en land-
verrader. Portret van Gerrit van 
Duyl (1888-1952); M. Boersen: 
Tijmen de Saijer: Blaricumse erf-
gooier en pastoor (1603-1658) 
[levensschets en betekenis];

Tweestromenland, 2020 nr. 186. W. van Oss e.a.: Epidemieën 
in Tweestromenland (2): virale en andere ziekten [verv.; histo-
rie]; A. Maters: Zwieren en zwaaien op het ijs [historie schaat-
sen]; H. de Kleijn: Het mysterie van ‘t Slotje [historie vanaf 
1369; van Buren, van Malbergh, van Haruwen, van Galen, 
Goris, de Quay]; J. Holwerda: Het Sterrebosje van Huis te 
Leeuwen [historische beschrijving]; Kwartierstaat van Antoon 
van Welie [(1866-1956), portretschilder; –, Wijnakkers, Ver-
ploegen, van de Gheijn].
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Uitgelicht [NH archief], 2020 nr. 15. W. de Wagt: Vredestichter, 
verbinder, trooster, probleemoplosser [interviews met Jaap 
Pop]; N. Vriend: Fotografisch Geheuge. Naar een online collec-
tie Fotopersbureau De Boer; P. Vlegels: Uit de schatkamers 
van het Noord-Hollands Archief [diverse onderwerpen].

Van Zoys tot Soest, jg. 41, 2020-4. H. Valkenet: Drie genera-
ties (hoef-)smid aan de Kerkstraat (2 en slot) [Valkenet]; 
R. van Hal: De kraamkliniek van Huize Nieuw-Mariënburg [his-
torie; Goedhals, Vlam]; J. de Mos: Heidewijck van de familie 
Pichot [historie huis en familie (herkomst uit Bergerac, 1690)].

Vechtkroniek, 2020 nr. 54. B. Jagt: Toneelvereniging ‘Het 
Voetlicht’ [historie]; Kees Meijer vertelt... Vreelandse boerde-
rijen [van der Lee, Verkaik, Willig, Zeldenrijk]; W. Mooij e.a.: 
Het trekschuitverkeer en de jagersstal in Nieuwersluis [histo-
rie]; W. de Kruijter: Molenaars van korenmolen ‘De Hoop’ 
[Schuurman, van Dijk, Treure]; A. Cruysheer: De middeleeuwse 
stad Vredelant [historie].

Veluwse Geslachten, jg. 45, 2020-4. G.H. Klopman: Genealo-
gie van de Geest, dl. C. Nakomelingen van Maas Maassen [5 

gen., 1734-1973; Hooijer, Rijks, 
Hooft, Stevens]; A. Oosterbroek: 
Oosterbroeken van de Veluwe (1) 
[uit Epe; 5 gen., ca. 1685-1982; 
Bourgonje, van Keulen, Camp-
huis, Riphagen]; C. van Silf-
hout-van Ravenswaaij: Frag-
mentgenealogie familie Raap 
[uit Veenendaal; 5 gen., ca. 1563-
1733; Elbertsen, van Ravenswae-
ij, Binnendijck, van der Horst]; 
P.J.R. Vermaat: Van den Born, 
deel III: de nazaten van Gijsbert 

Hendricksz (1) [uit Heelsum; 4 gen., ca. 1690-1901; van Heuven, 
van der Heijden, Friethof, de Leeuw, Outhof, Severs]; Aanvul-
lingen en correcties [Meilink]; Vragen en antwoorden [Lok-
horst, Smienk].

Vosholkroniek, 2020-4. G. van Rijn: Langeraarseweg 87 
[bedrijfs- en familiegeschiedenis; timmer- en aannemersbe-
drijven van Heteren, van Nieuwenhijzen, van Rijn; 1827-1978]; 
W. Akerboom: Een porseleinen tabakspijp voor G.J. Gengoux 
(1858) [*1803, uit Malmedy, naar Amsterdam 1840 en Haarlem 
1849; Alard, Dickman]; P.J. Van Rijn: Over Van Rodenrijsen en 
Van Rijnen [5 gen., ca. 1700-1996; familieaantekeningen uit 
1786 en 19e eeuw; Janmaat, van der Meer, Droogh, Kneppers].

Werinon [Nederhorst den Berg], 2020 nr. 100. M. Hilberts: 
Nederhorst den Bergh na de bevrijding (3): 1948 [verv.]; H. Bak: 
Daten anno 1890 [bemiddeling marskramer, carte visite; 
Voorend, Bak, Nieuwendijk]; G. Baar: Leen Houtop, een 
oer-Berger [interview, * 1935; herinneringen]; T. Kuijs: De 
Spaanse griep ook in Nederhorst den Berg? [algemeen]; G. 

Baar: Polderwerkers [foto 1886]; T. Kuijs: Het wapen van 
Nederhorst den Berg; G. Baar: Wil van Deutekom, een onver-
moeibare vrouw [medeoprichtster Historische Kring]; G. Baar: 
Hoe een zwaar getroffen dorp zich hervond [na de bevrijding, 
wateroverlast en schade].

Westfriese Families, jg. 61, 2020-3. Het molenaarsgeslacht 
van Schagen [7 gen., 1743-1997; lijst molenaars Heer Hugo-
waard; Kos, Hobree, Poland, Kool, Melten, Beerepoot, Schol-
ten]; O. Oomes: De familie O(o)mes [uit Onderdijk; 10 gen., 
1699-heden; Schouten, Koomen, Bakker, Hetsen, Oudejans];.

Wi Rutu [Suriname], jg. 21, 2021-1. P. Bol: Historisch overzicht 
van ziekte en gezondheidszorg in Suriname [met kaarten, 

overzicht volksziekten, benamin-
gen en instellingen; lijst werkers 
in de medische sector; Timotibo, 
Fermin, Kuhn, Coupijn, Graven-
berch, e.a.]; P. Ringeling: Uitstel, 
maar geen afstel van manumis-
sie en huwelijk van Frederika 
Hecht-van den Bergh [ondanks 
‘koop voor den vrijdom’ in 1828 
duurde het 16 jaar voordat zij 
echt vrij waren; familiegeschie-
denis]; W.L. Man A Hing: Suri-
naams-Chinese namen van ‘vrije 

immigranten’  en hun spellingsvarianten [overzicht met lange 
lijst namen, kwalificaties en voorkomen in NFB (Ned. Familie-
namenbank)]; M. Ponte: twee slaafgemaakte Afro-Surina-
mers op koloniaal familieportret [Bosch Reitz, Inniss, Lupson, 
Ricket, Bosselman]; G. Steinbusch: Het succes van online 
familie-onderzoek. Een voorbeeld: de zoektocht naar Elisa-
beth Weerselo [zeer leerzaam!, nauwkeurig bronnenonder-
zoek]; V. van der Meer: Geert en Charlotte, de matroos en de 
wasvrouw [van Urk, Nandriessen].

Zeeuwse Familiepraet, jg. 35, 2020-2. Jubileumnummer. A. 
Flik weert: De Duivelandse familie Van de Stolpe [boerderij bij 
Nieuwerkerk, 1682; beschrijvende stamboom]; D. Martens: 
Kwartierstaat Marinus Adriaense Huyge [(1660-1724), 5 gen., 
29 kwn.; Huyssen, Hoondert, van Schuylen, Drossaert, Danc-
kaerts, Dominicus]; J. Zondervan: Neveling – een wel heel uit-
zonderlijke voornaam in Zeeland [stamboom vernoemingen 
naar Neveling (in alle schrijfwijzen), 8 gen., ca. 1625-1900; 
Tromp, van der Pijl, de Vos, Willemsen, de Boer/Boere, 
Lukaart, de Bruine, Korshuise, Amelunxen, van Dijke]; A. Ach-
terberg: De cirkel is rond [over kwartierherhaling; Harinck, 
Schaalje]; E. Dekker: Anthonij van Hoven: van Belsele tot 
Hulst [(ca. 1675-1757), leidde een zwervend bestaan, huwt 3x]; 
M. Neuteboom-Dieleman: Het graf van Gillis van den Bogaer-
de in de Oude Kerk te Middelburg [commotie rond grafschen-
nis 1629]; T. Hooftman: Dood spoor en merkwaardige zaken 
[onderzoekservaringen, werken met verschillende bronnen]; 
K. de Koning: Inwoners van Sint-Annaland in 1748 [alf. inwo-

Gens Nostra 2022 – Jaargang 77  nummer 3  –  189 Terug naar inhoud



Tips van de Boekenmakers van Probook
Je hebt het bestanden voor jouw boek gereed, je bestelt het 
boek op onze website, maar dan?! Wat gebeurt er met jouw 
bestand?

Heb je gekozen voor een bestandscontrole, dan controleren wij 
eerst de bestanden voor je. Je krijgt vervolgens feedback zodat 
je de bestanden kunt aanpassen. Het gebeurt weinig dat wij in 
een bestandscontrole niets vinden, dus twijfel je over je bestan-
den dan is het zeker aan te raden. Wij controleren bijvoorbeeld 

of de formaten kloppen en de uitlijning van het omslag 
en de marges logisch zijn. Wij lezen de boeken 

niet inhoudelijk door, dit zou immers te veel tijd 
kosten.

Heb je gekozen voor een ongebonden proef, 
dan is dat de volgende stap.
Wij drukken jouw boek zoals het uiteindelijk 
gaat worden, alleen wordt deze niet volledig 

afgewerkt. Je kunt zo wel zien hoe jouw 
bladspiegel wordt, hoe de afbeeldingen 

uitvallen op het gekozen papier en je kunt natuur-
lijk de tekst nog eens goed nalezen op papier. Na de 

proef kun je nieuwe bestanden aanleveren of een akkoord geven. 
Daarna nemen wij de gehele oplage pas in productie. Dan begint 
het echte werk, jouw boek wordt gedrukt!

Wil je meerdere boeken laten drukken, dan raad ik aan om 
minimaal een bestandscontrole of een ongebonden proef te 
kiezen, beide is helemaal veilig. Het is namelijk 
zonde als wij jouw oplage maken en dat het 
niet wordt zoals je voor ogen had. Kies je 
deze twee opties namelijk niet, dan 
worden de bestanden direct gedrukt 
zonder enige menselijke controle. Alles is 
bij ons zoveel mogelijk geautomatiseerd, 
jouw bestanden worden door ons systeem 
geautomatiseerd op de juiste volgorde op 
de pers gezet.
Het boek wordt namelijk in een speciale volg-
orde geprint om genaaid af te kunnen werken. 
 Vervolgens loopt het boek stap voor stap door onze productie. 
Het wordt genaaid, voorzien van schutblad, gelijmd, eventueel 
voorzien van kapitaalband en leeslint, de omslagen worden 
gemaakt en vervolgens wordt het binnenwerk en het omslag aan 
elkaar bevestigd. Benieuwd hoe dit hele proces in zijn werk gaat? 
Op onze homepage vind je een filmpje hoe een boek geprodu-
ceerd wordt. Als laatste worden de boeken met zorg verpakt en 
is het wachten tot de deurbel gaat!

Michelle van Deuveren - Probook

nerslijst]; D. Martens: Genealogie Rubbe Bos(ch) [5 gen., 1593-
1747; Vriese, Laurus]; K. de Bree: Een nalatenschap in het jaar 
1702 [oorlogstijd, ontruiming boerderij, bewoners, inventari-
satie, ligging landerijen, veiling goederen, de erfgenamen: hoe 
verder; de Bree].

Zicht op Haringcarspel, jg. 29, 2020 nr. 59. T. Koenis: De pen 
ter hand voor Jan Slot (2) [verv.]; D. de Kraker: De Eeuwige 
Dokter Groenhart (6) [verv.; Antilliaanse tijd, overlijden]; 
C.W.A. Baltus: 125 jaar bakkers in Valkkoog [van 1859-1984; 
Gude, Hartog, Zwakman, Ruiter, Hartland, Kistemaker]; S. 
Schipper: Pastoor in de fout of niet [1820; beschuldigingen 
weerlegt in notariële akte; Vinckers, Durleu, Habbe]; W. Kok: 
Een koppie met Ted Bruin [interview, herinneringen].

Zijper Historie Bladen, jg. 38, 2020-4. Themanummer 75 jaar 
Vrijheid. H. Katuin: Brug naar het verleden [herinneringen; 
Schuijt, Dekker, Boontjes-Eriks, de Groot-Brouwer]; H. Stapel: 
Teunis Brouwer (1850-1927), een vergeten redder (2) [verv.].

Verder ontvingen wij:

Kroniek Arent thoe Boecop, 2020 nr. 66. 75 Jaar vrijheid [spe-
ciale editie, herdenkingsnummer].
Oud-Woudenberg, 2020-3.
Urker Volksleven, jg. 47, 2020-5.
Van ‘t Erf van Ermel, 2020 nr. 97.
Vrogger [Nijkerk], 2020-4.
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