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WOERDEN

Het oude stadhuis, thans museum. De bouw hiervan begon in 1500, nadat het vorige, vermoede-
lijk houten huis, was afgebroken. Het bovenste gedeelte werd in 1604 in renaissancestijl opge-
trokken. Op 16 juni 1890 werd dit gebouw als kantongerecht in gebruik genomen. De gemeente

nam hel over in 1933 en richtte hel in als museum.
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WOERDEN

In het streven, bij de Genealogische Dag afwisseling te betrachten door
nu eens in de randstad, dan weer daarbuiten een plaats van samenkomst te
kiezen, is ditmaal de keuze gevallen op Woerden, een van die kleine stadjes
in het Hollands-Utrechtse grensgebied waarvan ieder de naam kent, maar
dat velen waarschijnlijk nog nooit bezocht zullen hebben.

Aanvankelijk heerste hier een geslacht van Utrechtse ministerialen, maar
reeds Floris V bracht dit gebied bij Holland, waar het sedertdien toe is blij-
ven behoren. Nadat het met een gracht en een aarden wal versterkt was,
kreeg Woerden in maart 1372 stadsrechten; een gebeurtenis die tien jaar
geleden uiteraard feestelijk herdacht is wat ons toen, als blijvend resultaat,
de voortreffelijke monografie van Nico Plomp, Woerden 600 jaar stad,
bracht. In dit werk (verschenen in de reeksen van de Stichts-Hollandse Bij-
dragen, en de Hollandse Studiën) geeft de auteur voornamelijk een beeld
van de eerste drie eeuwen uit het leven van dit stadje.

Al met al was Woerden toen nog maar klein; pas in de vorige eeuw kwam
het inwoneraantal boven de drieduizend. In kleine huizen aan nauwe stra-
ten woonde men binnen de wallen. De ligging als Hollands meest oostelijke
„vesting" tegenover Utrecht, bepaalde nog vaak de gebeurtenissen; niet
slechts in de Middeleeuwen, maar ook in het voor Woerden zo rampzalige
jaar 1672 toen de stad a.h.w. tussen de Hollandse troepen achter de toen-
malige waterlinie en de Franse troepen in Utrecht kwam te liggen. Nadien
heeft men in de 18e eeuw de wallen eerst gemoderniseerd, maar vervolgens
volkomen verwaarloosd, zodat in november 1813 de bevrijding vanuit Hol-
land als een klucht kon beginnen, maar helaas al te makkelijk in een bloed-
bad eindigen toen de Fransen vanuit Utrecht hier nog éénmaal terugkeer-
den.

Wanneer onze leden op 7 mei hier komen, zal het uiteraard heel anders
zijn, ongeacht of zij nu uit het westen of van de kant van Utrecht af aanko-
men. De poorten die in 1813 door verwaarlozing zelfs niet eens meer geslo-
ten konden worden, bestaan niet meer; Woerden is nu geen vesting meer,
wij komen met de meest vreedzame bedoelingen, maar bovenal: wij zijn er
welkom.

Met dank aan al degenen die een bijdrage wilden leveren, biedt de redac-
tie u hierbij een voor deze Genealogische Dag speciaal samengesteld num-
mer aan.

v. E.
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HET WAPEN VAN WOERDEN

Het wapen van Woerden werd op 24 juli 1816 bevestigd en werd toen als
volgt beschreven:

„Van goud, beladen met een geëchiqueteerde of gelozanjeerde fasce van
lazuur en zilver van drie tires en verzeld van drie lozanjes van sabel, staan-
de twee en chef en een en pointe; het schild gedekt met eene kroon en vast-
gehouden door twee leeuwen, alles van goud."

Het wapen wordt al sinds 1533 in de stadsrekeningen vermeld maar uit
die tijd zijn geen afbeeldingen bekend. Pas op een noodmunt uit 1575 is het
wapen te zien. Het valt op dat de dwarsbalk hier, en eveneens op latere
voorbeelden, rechts- in plaats van linksgeschuind is. Op het in 1642 in ge-
bruik genomen zegel van Woerden komen voor het eerst de schuinlinkse lij-
nen voor.

Opvallend is dat de vergezellende ruiten oorspronkelijk blauw waren.
Het oudste voorbeeld daarvan bevindt zich in een Gouds Glas uit 1592. Op
het diploma van 1816 komen voor het eerst de zwarte ruiten voor, de be-
doeling van deze kleurwijziging is niet duidelijk.

Het is overigens verkeerd de dwarsbalk schuingeruit te noemen. Het
Beierse wapen is schuingeruit (zie de Beijerlanden in de Hoekse Waard);
de dwarsbalk is doorsneden en linksgeschuind.

Verder zijn de in de 17e eeuw toegevoegde schildhouders omziend. Dit
wordt op bovengenoemde beschrijving niet aangegeven. Ook is men verge-
ten het aantal bladeren en parels op de kroon te vermelden. Een volledigere
en modernere blazoenering zou daarom zijn:

„Goud, een dwarsbalk, tweemaal doorsneden en zesmaal linksgeschuind
van azuur en zilver, vergezeld van 3 ruiten van sabel, 2, 1. Het schild gedekt
met een kroon van 3 bladeren en tweemaal 3 parels, van goud, en gehouden
door 2 omziende leeuwen van goud." H 't j

Gegevens voor dit artikel zijn voor een gedeelte afkomstig uit het boek Zegels en wapens van
steden in Zuid-Holland — Zuid-Hollandse Studiën XII-1966 pag. 261-269.
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V.OUDHEUSDEN VAN ITERSON VAN MANSFELT BREDIUS

DE BRAUW RAAT NOLEN DOYER

SCHAL'J STERN VAN KEMPEN TER HAAR
ROMENY

Burgemeesters van Woerden van 1813 af

Willem van Oudheusden, ged. Rotterdam 24.3.1774, burgemeester 1812,
1813 en 1816, overl. Woerden 22.4.1821.
Gijsbert van Iterson, ged. Heusden 22.2.1775, burgemeester 1813 en 1815,
overl. Woerden 1.2.1823.
Mr. Jan Anthony van Mansfelt, geb. Utrecht 5.1.1753, burgemeester 1816,
1819 en 1820, overl. Woerden 16.6.1824.
Sigismundus Petrus Ham van Sluipwijk, ged. Schoonhoven 10.2.1754, bur-
gemeester 1817, 1820, 1822 en 1823, overl. Woerden 22.4.1824.
Mr. Jacobus Bredius, ged. Maarssen 20.8.1773, burgemeester 1820, 1822
en 1824-26, overl. Woerden 23.8.1826.
Dr. Isaak de Brauw, geb. 's-Hertogenbosch 10.11.1784, burgemeester
1826-1851, overl. Amsterdam 17.2.1871.
Cornelis Jan Bredius, geb. Utrecht 10.5.1804, burgemeester 1852-1863,
overl. Woerden 11.9.1873.

128



Hendrik Raat, geb. Wognum 18.11.1815, burgemeester 1863-1865, overl.
's-Gravenhage 1.3.1909.
Johannes Adrianus Muller, geb. Steenbergen 19.9.1813, burgemeester
1865-1871, overl. 's-Gravenhage 1.6.1902.
Johannes Nolen, geb. Nieuw Beijerland 17.3.1841, burgemeester 1871-
1873, overl. Katendrecht 23.1.1886.
Hendrik Doyer, geb. Amsterdam 14.9.1830, burgemeester 1873-1883,
overl. Velp 13.4.1906.
Matthijs Willem Schalij, geb. Usselstein 1.4.1833, burgemeester 1883-1912,
overl. Woerden 29.3.1918.
Jhr. Carel Willem Stern, geb. Rijssen 10.6.1874, burgemeester 1913-1917,
overl. 's-Gravenhage 5.3.1950.
Henri Gijsbert van Kempen, geb. 's-Gravenhage 8.3.1886, burgemeester
1917-1951, overl. Breda 5.6.1978.
Hermanus Hendrikus Cornelis Vos, geb. Apeldoorn 26.4.1910, burgemees-
ter 1951-1965, overl. Woerden 31.8.1965.
Barend Hermann Georg ter Haar Romeny, geb. Engelen 19.2.1925, burge-
meester 1966-1975.
Jan Bos, geb. Ermelo 12.11.1923, burgemeester 1975-heden.

Het wapen van het Groot-Waterschap van Woerden werd per K.B. van
30 december 1933 no. 123 bevestigd en de beschrijving ervan luidt als volgt:

„In goud een golvende dwarsbalk van azuur, waaroverheen een smalle
golvende dwarsbalk van zilver, en vergezeld van drie ruiten van sabel. Het
schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen, en
gehouden door een leeuw en een griffioen, beide van goud, getongd en ge-
nageld van keel."

De tekenaar van het originele diploma heeft het geheel nog op een ara-
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besk gezet hoewel die niet in de beschrijving vermeld wordt. Duidelijk is
dat dit wapen gebaseerd is op dat van de stad Woerden. Het komt al voor
sinds de 17e eeuw en is daarom rijkelijk laat bevestigd. H 't J

Met dank aan de Hoge Raad van Adel, het Centraal Bureau voor Genealogie, het Provincie-
huis in 's-Gravenhage en de archivaris van het Streekarchivariaat Rijnstreek.

MEULMAN BREDIUS V.OUDHEUSDEN ROYAARDS
V.ACHTTIENHOVEN

VAN BOETZELAER DE MONTE
VER LOREN

VAN DER LINDEN

Dijkgraven van het Groot-Waterschap van Woerden van
1813 af

Mr. Jan Meulman, geb. Dalfsen 14.3.1767, dijkgraaf 1813-1847, overl.
Woerden 22.8.1847.
Cornelis Jan Bredius, geb. Utrechi: 10.5.1804, dijkgraaf 1849-1867, overl.
Woerden 11.9.1873.
Thomas Willem van Oudheusden van Achttienhoven, geb. Woerden
22.4.1810, dijkgraaf 1867-1881, overl. 's-Gravenhage 15.9.1881.
Mr. Willem Oljvier Thomas van Oudheusden van Achttienhoven, geb. Bo-
degraven 14.9.1844, dijkgraaf 1881-1892, overl. 's-Gravenhage 28.8.1892.
Mr. Willem Herman Johan Royaards, geb. Utrecht 31.12.1857, dijkgraaf
1893-1911, overl. Utrecht 1.12.1929.
Godfried Leonard Baron van Boetselaar, geb. De Bilt 2.1.1871, dijkgraaf
1911-1941, overl. De Bilt 6.6.1950.
Prof. dr. Johan Philip de Monté verLoren, geb. Zeist 24.6.1901, dijkgraaf
1941-1971, overl. Zeist 8.4.1974.
Prof. mr. Hendrik van der Linden, geb. Alphen a/d Rijn 14.2.1922, dijk-
graaf 1971-heden.
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HET WAPEN VAN INDIJK

Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis van de familie Van Rijn stootte
ik op het wapen van de heerlijkheid Indijk. Volgens het Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden, bijeengebracht door A. J. van der Aa ligt
de heerlijkheid Indijk in het baljuwschap van Woerden, voorheen provincie
Zuid-Holland, thans provincie Utrecht, arrondissement Utrecht, kanton
Maarssen, gemeente Harmelen; palende N. aan Tekkop, O. aan Gervers-
kop, Z. aan het Oude Land van Woerde, W. aan Houtdijk.

„Deze heerlijkheid bevat het gehucht Indijk, benevens enige verstrooid
liggende huizen. Zij telt 77 huizen, met ene bevolking van 560 inwoners, die
meest hun bestaan vinden in de landbouw. Ook is er een watermolen. De
hervormden, die hier 110 in getal zijn, behoren tot de gemeente van Har-
melen. De R.K., van welke men er 350 aantreft, worden tot de statie van
Harmelen gerekend. Er is in deze heerlijkheid geen school, maar de kinde-
ren genieten onderwijs te Harmelen. Het gehucht Indijk ligt 3 uur W.N.W.
van Maarssen en 1 uur N. van Harmelen."

Na het herstel van de onafhankelijkheid in november 1813, wordt bij Soe-
verein besluit van 24 juni 1814 De Hoge Raad van Adel opgericht. Een van
haar taken was (en is) ook de registratie van wapens van alle steden, dor-
pen, heerlijkheden, districten en corporatiën, met het verzoek „om zich ten
spoedigsten te adresseren van Hoogen Raad van Adel, om te verkrijgen of
confirmatie van wapenen of vergunning om deselve te mogen hebben". Met
brief van 15 juli 1817 schrijft de Schout van Indijk aan den Hoogen Raad
van Adel het volgende:

„Ter voldoening aan U Hoog.Ed.Gestr. Missive in dato 4 juli 1.1. no 146,
heb ik de eer dezelve hierbij te doen toekomen, eene afbeelding van het
Wapen van den Indijk; welke Heerlijkheid tegenwoordig in het bezit van
den Heer A. van Beusechem Heer van Harmelen is, zijnde hetzelfde wapen
sedert onheugelijke jaren door de gezegde Heerlijkheid gevoerd worden;
bestaande hetzelve volgens nevensgaande afbeelding in een zilver veld
waarop verbeeld staat een Dijkgraver of Aardwerker in een grijze pei of
kleeding met beide handen rustende op eene gaap; welk wapen voor meer
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dan zestig of zeventig jaren ook alzoo op de Regeeringsbank in de Kerk te
Harmelen is uitgebeeld en door den Geregtsbode altoos op deszelfs Rus ge-
dragen geworden. Aangenaam zal het mij zijn indien dit wapen mag worden
toegestaan om als het gewone zegel der Gemeente te worden gebruikt."

Genoemd wapen werd door de Hoge Raad van Adel bevestigd op 24 de-
cember 1817, met de navolgende beschrijving. Van zilver, beladen met een
man rustende op een spa alles in natuurlijke verwen en staande op een ter-
ras van synopel.

Vanouds zat in het noordoosten aan het land van Woerden een vreemd
uitsteeksel: Indijk en Tekkoop. Het is een ontginning van Amstel. Ook na-
dat het Amstelland bij Holland was gevoegd bleven Indijk en Tekkoop met
Loosdrecht en Mijdrecht nog eeuwenlang onder Amstelland ressorteren.
Bij de Wet van 27 april 1820, Staatsblad no. 13, werden deze polders naar
Utrecht overgebracht. Het grondgebied van Indijk kwam bij de gemeente
Harmelen, zodat het wapen van Indijk verviel. De gemeente Indijk heeft
haar wapen maar 2 jaar, 4 maanden en 3 dagen gevoerd.

E. B. VAN RIJN

GOUVERNEURS EN COMMISSARISSEN DES KONINGS
EN DER KONINGIN IN ZUID-HOLLAND

1. Jhr. mr. dr. Frederic Auguste van Leyden van West-Barendrecht, geb.
Haarlem 18.2.1768, gouverneur 1814-1817, overl. 's-Gravenhage
25.11.1821.

2. Mr. Adam Franc.ois Jules Armand graaf van der Duin van Maasdam,
geb. Deventer 13.4.1771, gouverneur 1817-1844, overl. 's-Gravenhage
19.12.1848.

3. Mr. Johan Adriaan ridder van der Heim van Duyvendijke, geb. Rotter-
dam 15.1.1791, gouverneur 1844-1847, overl. 's-Gravenhage
14.10.1870.

4. Jhr. mr. Leonard Robert Gevaerts, geb. Dordrecht 5.9.1774, tijdelijk
gouverneur 1848, overl. 's-Gravenhage 12.10.1864.

5. Mr. Eugène Jean Alexandre graaf van Bylandt, geb. 's-Gravenhage
1.7.1807, commissaris 1848-1853, overl. 's-Gravenhage 21.2.1876.

6. = 3, commissaris 1853-1862.
7. Mr. James Loudon, geb. 's-Gravenhage 8.6.1824, commissaris 1862-

1871, overl. 's-Gravenhage 30.5.1900.
8. Mr. Cornelis Fock, geb. Amsterdam 29.11.1828, commissaris 1871-

1900, overl. 's-Gravenhage 9.5.1910.
9. Mr. Jacob Gerard Patijn, geb. Wadenoyen 7.4.1836, commissaris

1900-1911, overl. 's-Gravenhage 27.3.1911.
10. Emile Claude baron van Sweerts de Landas Wyborgh, geb. Nijmegen

25.5.1852, commissaris 1911-1928, overl. 's-Gravenhage 3.1.1928.
11. Jhr. mr. dr. Herman Adriaan van Karnebeek, geb. 's-Gravenhage

21.8.1874, commissaris 1928-1942, overl. 's-Gravenhage 29.3.1942.
12. Mr. Emanuel Johannes Matheus Hubertus Bolsius, geb. 's-Hertogen-
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VAN LEYDEN VANDERDUYN VAN DER HEIM GEVAERTS

VAN BYLANDT LOUDON FOCK PATUN

SWEERTSDE VAN KARNEBEEK B0L5IUS RUTGERS
LANDAS WYBORGH

KLAASE5Z

bosch 22.8.1886, tijdelijk commissaris 1942-1945, overl. Leiden
20.11.1952.

13. Dr. Abraham Arnold Lodewijk Rutgers, geb. Amsterdam 24.7.1884,
waarnemend commissaris 1945, overl. Wassenaar 26.9.1966.

14. Mr. Lodewijk Albert Kesper, geb. Gouda 18.5.1892, commissaris 1945-
1955, overl. Voorburg 26.3.1961.

15. Mr. Jan Klaasesz, geb. Ulst 5.2.1907, commissaris 1956-1972.
16. Mr. Maarten Vrolijk, geb. 's-Gravenhage 14.5.1919, commissaris

1972-heden.
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DE WOERDENSE AFSTAMMELINGEN VAN
LUCAS VAN LEIDEN

De beroemde schilder Lucas van Leiden (1494-1533), die in 1526 huwde
met Lijsbeth van Boshuizen, liet uit dat huwelijk geen kinderen na'. Wel
had hij één kind uit een voorechtelijke verbintenis, „een dochter, die negen
dagen voor het overlijden van haar vader een zoon ter wereld bracht. Toen
men met de jonggeborene van de doop terugkwam, vroeg hij naar de naam
van het kind en toen men hem antwoordde dat na hem nog een Lucas van
Leiden over zou blijven, nam hij dat zeer kwalijk, menende dat men naar
zijn dood verlangde.

Deze kleinzoon, genaamd Lucas Dammissen, overleed te Utrecht in het
jaar 1604, oud eenenzeventig jaren, en was een tamelijk goed schilder,
zoals ook nog is Jan de Hooij, diens broeder, schilder bij de koning van
Frankrijk2."

Deze mededeling van de schilder-schrijver Karel van Mander wordt door
stukken in diverse archieven bevestigd. Marijtgen — zo heette de dochter
— was gehuwd met Dammes Claesz de Hoey of De Hoy, een uit Utrecht
afkomstige schilder, die te Leiden wordt vermeld van 1534 tot 1559. Onder
de afstammelingen van Dammes en Marijtgen waren nog generaties lang ta-
lentvolle kunstenaars. Van Mander noemt in de eerste plaats Lucas Dam-
missen en in de tweede plaats Jan de Hooij, die na zijn leertijd te Leiden
naar Italië vertrok en vandaar naar Frankrijk, waar hij zich aan het hof van
Hendrik IV zo geliefd maakte dat de koning hem tot kamerdienaar en op-
zichter over al zijn schilderijen benoemde. Tot zijn dood in 1615 toe be-
kleedde De Hoey deze „voordelige ambten . . . in rust en met veel ach-
ting3".

Dat er behalve Lucas en Jan nog meer kleinkinderen van Lucas van Lei-
den werden geboren blijkt uit diverse stukken betreffende de nalatenschap
van Lucas Jansz van Wassenaar, overleden in 1634, die in 1629 bij testa-
ment 4000 gulden naliet aan de afstammelingen van zijn „oudoom" van va-
derszijde, de schilder Lucas van Leiden4. Dit legaat had verscheidene getui-
genverklaringen ten overstaan van notarissen tengevolge, waaruit blijkt dat
de volgende personen in 1635 door zichzelf en door elkaar als rechthebben-
den werden beschouwd: Roelandt Cornelisz de Hoey, glaskoper te Rotter-
dam, Dammis Hugensz de Hoey, landmeter te Woerden en zijn zuster Ca-
tharina Hugensdr. de Hoey, gehuwd met Bartholomeus Cornelisz, kuiper te
Woerden, Jan Lucasz de Hoey te Schiedam, Lucas Lucasz de Hoey te
Utrecht en Grietgen Lucasdr. de Hoey, gehuwd met Coenraet Willemsz,
koperslager (hij tekende Coenraet Willemsen Koevoet), Glaude de Hoey
en Jean de Hoey, schilders te Fontainebleau. Roelandt Cornelisz de Hoey is
ongetwijfeld dezelfde als Roelant Cornelisz die als „oom" in 1614 Jan Lu-
casz uit Utrecht vergezelde bij diens ondertrouw te Schiedam. Naar Roe-
landt en eventuele afstammelingen is bij mijn weten nog geen onderzoek
gedaan.

Jan Lucasz de Hoey te Schiedam, Lucas Lucasz de Hoey te Utrecht en
Grietgen Lucasdr. de Hoey waren ongetwijfeld kinderen van de door Van
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Mander genoemde Lucas Dammissen, die zich te Utrecht vestigde5. A. Bijl
Mzn. schreef in 1948 enige artikelen over de Schiedamse en Vlaardingse af-
stammelingen van Jan Lucasz de Hoey6. Daaraan valt toe te voegen dat Lu-
cas Jansz de Hoy, kleermaker, in 1656 poorter van Leiden werd en dat
Machtelt Jansdr. de Hoy (1657-1713) huwde met Abel Kneppelhout, waar-
uit vele bekende afstammelingen7.

Over de Franse afstammelingen van Lucas van Leiden zijn enige ver-
spreide gegevens te vinden in kunsthistorische literatuur8.

Huych Dammasz de Hoy
In dit artikel willen we in het bijzonder aandacht schenken aan Dammis

Hugensz de Ho(e)y, Catharina Hugens de Ho(e)y en hun Woerdense fami-
lieleden. Dammis en Catharina waren kinderen van Huych Dammasz. Er
zijn geen contemporaine bronnen gevonden waaruit blijkt dat Huych Dam-
masz een zoon was van Dammas Claesz de Hoey en Marijtje Lucasdr.,
maar gezien de verklaringen van hun kinderen, samen met de overige af-
stammelingen van Lucas van Leiden afgelegd, behoeven we daaraan niet te
twijfelen. Huych Dammassen kocht in 1564 een huis in de Rietvelderstraat
ZZ te Woerden (thans het westelijke deel van de Voorstraat). Hij werd bij
die gelegenheid „kistemaker van Leyen" genoemd, waaruit blijkt dat hij als
schrijnwerker de kost verdiende. De meeste van zijn werkstukken zullen
spoedig nadat zij gereedkwamen onder de aarde bedolven zijn, maar af en
toe had hij meer eer van zijn werk. Zo liet het stadsbestuur hem in 1574 een
nieuwe stedekist maken. Toen in 1584 op de kermis een plaat van de graven
en gravinnen van Holland werd gekocht die men in de raadskamer wilde
hangen, moest Huych Dammasz hem inlijsten9.

Huych Dammasz was gehuwd met een van de twee dochters van de
Woerdense schilder Steven Hermansz. Deze Margje Stevens stierf als we-
duwe, niet lang voor 1607. Het ouderlijk huis ging toen over op hun zoon
Steven Huyghens, schilder, die het in 1612 overdeed aan zijn broer Dam-
mis. Steven kocht in dat jaar een huis aan de oostzijde van de Rijn, waar hij
in of tegen 1624 kinderloos overleed10.

Dammis Hugensz de Hoy
Aan Dammis Huygens werd in 1610 door het stadsbestuur het maken van

een nieuwe stedekist opgedragen ter berging van de belangrijkste archief-
stukken. Die kist, in 1611 voorzien van twee afbeeldingen van het stadswa-
pen, is nog altijd te zien in het oude stadhuis, dat nu museum is.

Dammis was behalve schrijnwerker ook gezworen landmeter. Ook van
zijn bekwaamheid in dat vak kunnen wij nu nog kennismaken, want in het
Rijksarchief in de provincie Utrecht zijn drie kaarten van zijn hand aanwe-
zig. Twee daarvan, daterende uit 1619 resp. 1628, betreffen percelen land
in de naaste omgeving van Woerden; de derde, uit 1631, is een kaart van de
Lek ten oosten van Ameide. Daarnaast zijn in archivalia nog een aantal op-
drachten aan hem vermeld gevonden, waarbij niet bekend is of de kaart
waarvan sprake is wellicht nog ergens bewaard is gebleven. Hij onderteken-
de als „Dammis Hugensz" of „Dammis Hugensz de Hoij"".
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De steclekist van Woerden, in 1610 vervaardigd door Dainmis Hugensz de Hoy (Gemeente-
museum Woerden).

Behalve dat hij in 1623 weeshuismeester was van het toen ongeveer vier-
duizend inwoners tellende stadje, valt nog van hem te vermelden dat hij uit
zijn huwelijk met Geertgen Matteusdr. twee kinderen naliet, namelijk Lu-
cas, die hieronder volgt, en Hugo Dammesz de Hoy, die van 1629 tot zijn
dood in 1653 notaris en stadssecretaris te Oudewater was. In de boedelbe-
schrijving die diens weduwe in 1657 liet opmaken, lezen we dat hun huis aan
het Heiligleven ruim van schilderijen was voorzien. In de achterkamer hin-
gen „een fruytagie schilderij, een conterfijtsel van de secretaris De Hoy,
een conterfijtsel van de inventarisante, een conterfijtsel van des inventari-
santes suster, een schilderij met een kerck, een cleyn lantschapjen. Twee
conterfeytsels van kinderen staen in de schoorsteen". In de voorkamer hin-
gen „een schilderij van een keucken, twee conterfeytsels van grootvader en
grootmoeder van des inventarisantes overleden man zaliger, een conterfeyt-
sel van Gielis Bes, vijff caertgens".

Secretaris De Hoy had twee dochters en één zoon, Gerard, die in 1653 en
1656 procureur voor het gerecht van Oudewater was12.

Lucas Dammisz de Hoy
Lucas was evenals zijn vader schrijnwerker en gezworen landmeter te

Woerden. Ook van hem zijn enkele kaarten bewaard gebleven, te weten
een fraaie kaart van de Hoflanden buiten Woerden uit het jaar 1646 en een
aantal schetskaartjes en landmeetkundige berekeningen betreffende perce-
len uit de omgeving van Woerden uit de jaren 1656 en 1657. Ook is er nog
een achttiende-eeuwse kopie van een kaart die hij in 1640 samen met Ste-
ven Pauw had getekend. Uit archivalia zijn ook van hem meer kaarten be-
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De Kromwijker Poort in de 17e eeuw. Detail van een kaart uil 1646 door Lucas Dammisz
de Hoij.

kend, waaronder een in 1649 gemaakte kaart van het Groot-Waterschap
van Woerden13.

Lucas de Hoy was leproosmeester te Woerden in 1637 en gasthuismeester
in 164814. Zijn beide huwelijken bleven kinderloos.

Catharina Hugens de Hoy
We keren terug tot Trijntje, de tante van Lucas, die in 1635 ook als af-

stammelinge van Lucas van Leiden werd genoemd. Zij was gehuwd met
Bartholomeus Cornelisz, kuiper te Woerden, vermeld 1594-1652. Op latere
leeftijd voerde hij de toenaam Van Swaneveld. Ook de zoon uit zijn eerste
huwelijk en de vier kinderen uit zijn huwelijk met Catharina Hugens de
Hoy voerden die naam, waarvan de herkomst niet duidelijk is. Wel was er
ten noorden van Woerden, onder het kerspel Kamerik, een gedeelte van de
polder Teckop dat Swaneveld heette. De boerenfamilie die daar in de ze-
ventiende eeuw woonde werd eveneens Van Swaneveld genoemd, maar er
is tot nu toe geen verband gevonden met de Woerdense kuiper.

Hugo van Swaneveld
Hugo, zoon van het zojuist genoemde echtpaar, was schilder te Woerden.

Hij decoreerde voorwerpen met het stadswapen, schilderde de psalmbor-
den in de kerk en verguldde torenhanen. Van zijn hand zijn enkele illustra-
ties bewaard gebleven in een gedichtenbundel in handschrift, van zijn
plaatsgenoot Johan Farret15.

Hugo van Swaneveld was in 1656 en 1657 kwartiermeester in het witte
vaandel van de schutterij te Woerden16. In 1668 vertrok hij naar Leiden,
waar hij in de Haarlemmerstraat woonde en op 7 september 1678 in de
Hooglandsekerk werd begraven. Zijn huis in de Haverstraat te Woerden
had hij in 1670 verkocht, zijn huis in de Hofstraat werd in 1675 bij openbare
veiling gekocht door zijn neef Dammis Cornelisz Swanevelt. Deze was een
zoon van Hugo's broer Cornelis, die kuiper was te Woerden. Cornelis had
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twee zonen, Jan en Dammis. De afstammelingen van Dammis woonden nog
generaties later als verwer en glazenmaker te Woerden.

Herman van Swaneveld
De bekendste zoon uit het huwelijk Van Swaneveld-De Hoy was Herman

van Swaneveld. Via Parijs (1623) ging hij naar Rome, waar hij grote be-
kendheid kreeg als schilder, etser en graveur van landschappen. Zijn vakge-
noten gaven hem de bijnaam „Eremiet" (kluizenaar). Hij woonde te Rome
van 1624 tot 1641, daarna afwisselend te Woerden en in Parijs. In 1644 was
hij „peintre ordinaire du Roy" en in 1651 werd hij lid van de „Academie
Royale de Peinture et de Sculpture"17. Zonder twijfel was hij de meest be-
gaafde kunstenaar onder de Woerdense afstammelingen van Lucas van Lei-
den.

Parenteel

I. Huych Dammasz {de Hoey), geb. Leiden, kistenmaker te Woerden,
vermeld 1564-1584, overl. voor 1607, zn. van Dammes Claesz de Hoey,
schilder te Leiden, en Marijtje Lucasdr van Leiden, tr. Margje Stevensdr.,
overl. als weduwe kort voor 1607, dr. van Steven Hermansz, schilder te
Woerden.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1. Steven Huygensz, vermeld 1607 en 1612, schilder te Woerden 1618, kin-

derloos overl. voor 162418.
2. Claertgen Huygens, vermeld 1607, kinderloos overl. voor 1624.
3. Dammis, volgt Ha.
4. Catharina, volgt Ilb.
en wellicht:
5. Lucas Huygensz, kuiper te Woerden 1596, die dan voor 1607 kinderloos

overleden zou zijn19.

Ha. Dammis Hugensz de Hoy, schrijnwerker en gezworen landmeter te
Woerden, vermeld 1610-1643, weeshuismeester 1623, tr. Geertgen Mat-
teusdr., overl. na nov. 165120.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1. Lucas Dammesz de Hoy, schrijnwerker en gezworen landmeter te Woer-

den, vermeld 1637-166121, leproosmeester 1637, gasthuismeester 164814,
tr. (1) voor nov. 1650 Jannetje Leenderts van Nes; tr. (2) Linschoten 14
maart 1652 Neeltgen Dirxen Schey, wed. van Jan Farreth. Beide huwelij-
ken waren kinderloos.

2. Hugo, volgt lila.

lila. Hugo Dammisz de Hoy, notaris en stadssecretaris te Oudewater,
begr. ald. 4 mei 1653, tr. Oudewater 24 april 1627 Maria Gerrits Taets van
Cordenoort, dr. van Gerrit Taets van Cordenoort en Margriete van der Eg-
gen22.
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Uit dit huwelijk:
1. Gerrit de Hoy, ged. Oudewater 30 sept. 1629, procureur ald. 1653 en

1654, vermeld 1656.
2. Margaretha de Hoy, ged. Oudewater 15 okt. 1634, begr. ald. 28 mei

1721.
3. Geertruyt de Hoy, ged. Oudewater 21 sept. 1642, vermeld 1656.

Ilb. Catharina Hugens de Hoy, vermeld 1624 en 1635, tr. na 3 maart
1596 Bartholomeus Cornelisz {van Swaneveld), kuiper te Woerden, vermeld
1594-1652, wedr. van Lysbeth Jans, overl. voor 3 maart 159623, zn. van Cor-
nelis Hubertsz en Aefgen.

Uit het eerste huwelijk een zoon Jan Bartholomeusz van Swanevelt, kui-
per te Woerden, vermeld 1596-1661, tr. Marrichgen Jansdr., waaruit twee
kinderen: Jan Jansz Swanevelt, metselaar, tr. Barbara Vriesen en Lijsbet
Jans Swanevelt tr. Hendrick Jacobsz de Haes. Zij behoren niet tot de des-
cendenten van Lucas van Leiden.

Uit het huwelijk Van Swaneveld-De Hoy (volgorde onbekend):
1. Cornelis, volgt Illb.
2. Hugo van Swaneveld, schilder te Woerden, vermeld van 1634 af, kwar-

tiermeester witte vaandel schutterij 1656-1657, verhuisde naar Leiden
1668, begr. ald. (Hooglandse kerk) 7 sept. 1678.

3. Herman van Swaneveld, kunstschilder, etser en graveur te Parijs 1623,
Rome 1624-1641, Woerden 1641-1643, Parijs 1643-1646, Woerden 1647-
1649, Parijs 1649 tot zijn overlijden eind 165524, tr. (huw. voorwaarden
Parijs 5 aug. 1644) Marie Laminoy, dr. v. Antoine Laminoy, in leven
landmeter te Fontainebleau, en Francoise de Hoey (die een zuster was
van Claude de Hoey en een dochter van Jean de Hoey, de oudoom van
Herman van Swaneveld); zij hertr. Fontainebleau 27 nov. 1655 René
Brice, sieur de Grandval, portemanteau du Roi17.

4. Lucas Bartholomeusz van Swanevelt, opgenomen in het gasthuis te
Woerdens krachtens resolutie van de vroedschap dd. 12 december 1679,
overl. aang. Woerden 7 okt. 1697.

5. Annichgen Bartholomeus Swanevelt, vermeld 1652, tr. (1) Stans Jacobsz
de Rijck; tr. (2) tussen 18 maart 1650 en 24 febr. 1652 Crijn Aertsz Vos-
seschans, wedr. van Geertge Leenderts van Nes25.

Illb. Cornelis Bartholomeusz van Swanevelt, kuiper te Woerden, overl.
voor 15 mei 1681, tr. (1) Lijsbeth Jansdr. Rijnevelt, overl. voor 8 nov. 1651;
tr. (2) Weyntje Laurusdr. van Bemmel, overl. aang. Woerden 3 okt. 170326.

Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt IVa.
2. Dammis, volgt IVb.

IVa. Jan Cornelisz van Swanevelt, tr. Woerden 13 dec. 1667 Elisabeth de
Moy, dr. van Huybrecht de Moy en Teuntjen Dames.

Uit dit huwelijk:
Huybrecht van Swanevelt, ged. Woerden (geref.) 14 sept. 1668.
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IVb. Dammis Cornelisz {van)'Swanevelt, overl. aang. Woerden 13 febr.
1704, tr. ald. 8 dec. 1671 Geertjen Gijsberts van Broeckhuysen, jd. in de Pie-
tersstraat, overl. aang. Woerden 25 okt. 1708.

Uit dit huwelijk:
1. Marrigje, volgt Va.
2. Cornelis, volgt Vb.
3. Lijsbeth Dammisse Swanevelt, ged. Woerden (luthers) 4 juni 1679, werd

communicante 6 febr. 1719, begr. Woerden 15 jan. 1753.

Va. Marrigje Dammisse Swanevelt, begr. Woerden 7 dec. 1753, tr. ald.
(geref.) 17 juni 1707 Gerrit Corsse Rietveld, ged. ald. (luthers) 31 jan. 1677,
grutter, diaken ev. luth. gem., overl. aang. en begr. Woerden 8 okt. 1714,
wedr. van Neeltje Verburg, zn. van Cors Dircksz Rietveld.

Uit dit huwelijk, geb. Woerden: \ .
1. Marrigje Gerrits Rietveld, ged. (luthers) 10 april 1708, werd communi-

cante 21 maart 1725. - - -V.
2. Kors Gerritsz Rietveld, ged. (luthers) 24 april 1709, werd communicant

17 febr. 1749, diaken 1751.
3. Dammes Gerritsz Rietveld, ged. (luthers) 30 nov. 1710, werd communi-

cant 14sept. 1767, diaken 1754,1768-1770, ouderling 1771.
4. Geertje Gerrits Rietveld, ged. (luthers) 22 juli 1712, overl. aang. Woer-

den 19 mei 1721.
5. Dirck Gerritsz Rietveld, ged. 22 april 1714, overl. aang. Woerden 14

aug. 1720.

Vb. Cornelis Dammisz Swanevelt, ged. Woerden (luthers) 6 sept. 1676,
werd communicant 1 april 1706, diaken 1707, 1708, 1710, kerkmeester
1714..1728, begr. Woerden 19 juni 1730, tr. (ondertr. ald. 7 dec. 1710) Bea-
trix Schreuder, jd. van Leiden, overl. aang. Woerden 13 april 1739; hertr.
ald. (geref.) 6 maart 1735 Klaas Verhooren, jm. van Boskoop.

Uit dit huwelijk, geb. Woerden:
1. Dammes Gerritsz Swanevelt, ged. (luthers) 10 jan. 1712, overl. aang.

Woerden 17 juni 1716.
2. Gerrit, volgt Vla.
3. Geertje Cornelisse Swanevelt, ged. (luthers) 2 mei 1717, werd communi-

cante 5 april 1740, naaister (1742)27, tr. (ondertr. Woerden 4 febr.) 1752
Dirk Ravensburg, van Zwammerdam, wedr. van Geertje Snel.

4. Dammis Cornelisz Swanevelt, ged. 24 sept. 1719.

Vla. Gerrit Cornelisz Swanevelt, ged. Woerden 3 okt. 1714, werd com-
municant 29 maart 1737, „verwer en glazenmaker, doende kruidenierswin-
kel" (1742), diaken 1739-1740, ouderling 1751..1764, tr. Woerden (gerecht)
6 juni 1740 Christina Breumelhof, ged. Woerden (luthers) 30 nov. 1709, dr.
van Hendrik Breumelhof en Aafje Glimmer.

Uit dit huwelijk, geb. Woerden:
1. Cornelis Swanevelt, ged. 23 juli 1741, overl. aang. Woerden 14 aug.

1741.
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2. Gerrit Swanevelt, ged. 21 juni 1745, werd communicant 14 sept. 1763,
diaken 1771.

3. Cornelis Swanevelt, ged. 18 sept. 1746, begr. Woerden 26 april 1747.

N. PLOMP

Noten

(Gebruikte afkortingen: ARA = Algemeen Rijksarchief, GAW = Gemeentearchief Woerden,
NA = Notariële Archieven, RA = Rechterlijke Archieven, RAU = Rijksarchief in Utrecht.)

1 Een recent, goed leesbaar boek over Lucas van Leiden, met literatuuropgave, is: R. Vos,
Lucasvan Leyden, Bentveld/Maarssen 1979.

2 Karel van Mander, Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche
schilders, Amsterdam 1764 (ed. Jacobus de Jongh naar de oorspr. ed. van 1614) blz. 85 en
86.

3 Van Mander, a.w. blz. 86, noot van De Jongh.
4 F. Dülberg, Die Nachkommer des Lucas van Leyden, in: Oud-Holland 17 (1899) 156-162;

F. D. O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis II 144.
5 W. J. C. Rammelman Elsevier, De kleinzoon van den schilder Lucas van Leyden, in: De

Nederlandsche Spectator (1875) 177-178; W. A. Wijburg. De Kemp. in: De Nederlandsche
Leeuw 79 (1962) 245-246; J. A. L. de Meyere, Utrechtse schilderkunst in de tweede helft
van de 16e eeuw, in: Jaarboek Oud-Utrecht 1978, 106-191.

6 A. Bijl Mzn., Vermaarde schilders en hun nageslacht, in: Nederlandsch Archief voor Ge-
nealogie en Heraldiek 6 (1948) 26 e.v.; Maandblad „De Nederlandsche Leeuw" 1922, 1923
en 1924.

7 Nederland's Patriciaat 65 (1980/'81) 202.
8 U. Thieme en F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler 17 (Leipzig 1924)

230-231.
9 12.3.1564: ARA, RA Woerden 77; 26.3.1579: idem 78; GAW, stadsrekeningen 1572-1575,

1584.
10 16.2.1607: ARA, RA Woerden 44; 25.11.1612: GAW, k2nr3; 24.7.1624: ARA, RAW 45.
11 1619: RAU, Dom 1577; 1628: RAU, Sint Marie 1226; 1631: RAU, Top. atlas 235; 1622:

RAU, Oudmunster 2774; 1635: GAW, stadsrek.
12 22.5.1653: RAU, NA Oudewater 6553 (oud nr.); 1656, 1657: GA Oudewater, weeskamer

23.
" 1646: ARA, Coll. Hingman 2429; 1705: idem 2561; ARA, Coll. Hss. 3e afd. 282; GAW,

stadsrek. 1648; Archief Groot-Waterschap voor Woerden rek. 1650.
14 C. J. A. van Helvoort, De stad Woerden, Hilversum 1952.
15 GAW, kerkrek. 1635, stadsrek. 1634, 1638. 1639. 1649, 1650, 1659, RAU, arch. kerkvoog-

dij Zegveld, kerkrek. 1637.
16 GAW, vroedschapsresolutiën.
17 1644: Réunion des Sociétés des Beaux Arts des Départements 26 (1902) 450-451; 1651: P.

Cornu, Table des precès-verbaux de l'Academie Royale de peinture et de sculpture 1648-
1793, vol. II, p. 110.
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19 25.6.1596: ARA, NA 8497.
20 1643: GAW, weeshuisrek.; 1651: ARA, NA 8505 folio 206.
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22 Huw. voorw. in: Maandblad „De Nederlandsche Leeuw" 1919 kolom 29.
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16

SALOMON
ISAAC

HAMBURGER

zn. van Isaac
Jacob

Hamburgeren
Vogel Anschel

Oppenheim

klercnkoper

* Amsterdam
1764/67

t Ulrechl
1.4.1860

17

BETJE MEIJER
LEVIE/

LEVISON

dr. van Meijer
Juda Lcvison en

(Han)naatjc
Levic

* Amsterdam
ca. 1783

t Utrecht
15.3.1816

ondertr. (2) Utrecht 29.4.1803

8

MEIJER SALOMON
HAMBURGER

koopman

'Utrecht 10.12.1815
t Utrecht 1.6.1882

CE Utrecht

18

SALOMON
HEIJMAN
DE VRIES

zn. van Hciman
Salomon de Vries
en Kresia Lcvie

Harpman

schoolmeester te
Utrecht

' Amersfoort
3.2.1776

+ Amsterdam
2.8.1853

19

ROOSJE ISAAC
VAN EMBDEN

dr. van Isaac van
Embden en
Aaltje . . .

* Amsterdam
ca. 1778

t Utrecht
29.7.1843

08 Utrecht 23.10.1802

9

AALTJE DE VRIES

* Utrecht 2.10.1814
t Utrecht 1.6.1848

10.5.1837

4

SALOMON MEIJER HAMBURGER

venter

* Utrecht 1.6.1838
t Utrecht 23.4.1901

GD Utrecht
2

* Utrecht 1.7.1866

i

* Woerden 11.7.1898

20

HARTOG
EMANUEL
CANEEL

zn. van Emanucl
Canccl en Lca

Hcimans

koopman

* Aurich
ca. 1758

t Wildcrvank
26.6.1840

21

SUSANNA
SALOMONS

dr. van Salomon
Heijman en Sara

Samuels

* Emdcn
ca. 1769

t Groningen
16.9.1835

W

10

HEIMAN HARTOG
CANEEL

koopman

besn. Groningen 19.3.1802
t Groningen 5.1.1861

2?

LAZARUS
MOZES VAN
DER HOVE

zn. van Mozcs
Jbchems van der

Hoveen Bcljc

koopman,
besnijder
(Mohcl)2

* Slochtcrcn
ca.1757

+ Groningen
23.1.1844

23

FROUWKE
SANDERS VAN

DER ZIEL

dr. van Sandcr
Abrahams en
Matje Jonas

* Veendam
ca. 1765

i Groningen
22.10.1826

CO (Veendam voor 1794?)

II

KLAARTJE LAZARUS
VAN DER HOVE

'Groningen 1.7.1804
t Groningen 13.2.1850

CE) Groningen 2.5.1830

5

LEENTJE CANEEL

'Groningen 20.1.1835
t Utrecht 30.5.1904

26.4.1865

HERMAN SALOMON HAMBURGER
winkelier te Utrecht

t vern.kamp Sobibor 23.4.1943
GD Amsterdam

SALOMON HERMAN
(Wijziging van de familienaam ii

Schrijver, publ
OD Gouda 19.3.1924 Ev;
* Rotterdam 10.4.1905

Samenstelling: B. Keizer en E. Th. R. Unger
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24

ISAACJOSEPH
COHEN

(SCHAVRIEN/
SCHWERIN)

zn. van Joscph
Saul Cohcn en

Klara Lammens

loterij-
handelaar

* Amsterdam/
Hoorn ca. 1766
t Amsterdam

1.2.1814

ondertr. Amster

25

KEETJE
ANDRIKS

ASSER

dr. van Andries
Isaac Asser en
Ruchama Levie

(Rees)

* Amsterdam
ca. 1770

t Amsterdam
25.6.1828

dam 21.11.1800

12

SAULISAAC COHEN
SCHAVRIEN

schoenpoetser

besn. Amsterdam 8.3.1805
t Amsterdam 16.10.1854

26

LEVIE
ABRAHAM

HALVERSTAD

kleermaker

" Loosdrccht
ca. 1767

t Amsterdam
6.9.1832

ondertr. Amste

27

HANNA
MEIJER VAN

ZWOL

dr. van Meijer
Menachicm

* Amsterdam
ca. 1774

t Amsterdam
15.4.1857

rdam 29.7.1796

13

MARIANA LEVIE
HALVERSTAD

• Amsterdam 1805
t Amsterdam 1.2.1883

GD Amsterdam 23.9.1829

6

ISAAC SAUL COHEN SCHAVRIEN

schoenpoetser (1858), bediende (1894)

•Amsterdam 16.3.1830
t Amsterdam 16.9.1901

OD Amsterda

SARA COHE>

* Amsterdam 7.7.1867
24.5.1894

HAMBURGER
)E MAN bij K.B. van 9 september 1943)
ist, criticus
eannette Marie Kalker,
vern.kamp Auschwitz 9.8.1942

28

ALEXANDER
LEVIE SPIER

zn. van Lcvie
Meijer Spier en
Vroukjen Mozes

schildersknecht

' Lemmer/
Hartingen
ca. 1767

t Amsterdam
30.12.1842

ondertr. Amste

29

SARA
ABRAHAM

MOSSEL/MOEL

• Amsterdam
ca. 1760

tvóór 1827

dam 17.10.1788

14

MOZES SANDER SPIER

bediende

"Kuinre 6.7.1793
t Amsterdam 5.9.1831

30

DAVID
HEIJMAN

POLAK

zn. van Heiman
Polak en
Annaatje

Davids

venter

* Amsterdam (?)
1737/47

+ Amsterdam
24.10.1829

ondertr. (3) Ams

31

SCHOONTJE
EMANUEL
(DE) HAAG

dr. van Emanuel
(Haag) en Sara

Meijer

* Amsterdam
1763/65

t Amsterdam
l.t.1839

terdam 10.5.1799

15

NAATJE DAVID POLAK

'Amsterdam 10.8.1805'
t Amsterdam 16.7.1834

OD Amsterdam 29.8.1827

7

VROUWTJE MOZES SPIER

•Amsterdam 31.5.1830
t Amsterdam 26.10.1920

m 1.12.1858

SCHAVRIEN

t Haarlemmermeer

t Gouda 1.9.1938

(Schiphol) 14.11.1946
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HERMAN DE MAN

Bij niet weinigen onder de lezers van Gens Nostra zal de naam Herman
de Man herinneringen oproepen. Herinneringen misschien aan een litera-
tuurles-Nederlands op de middelbare school, herinneringen ook aan dat
boek, dat men las voor de eind-examenlijst, in een tijd dat het aantal schrij-
vers, waarvan men mocht aannemen dat ze „echte literatuur" hadden ge-
produceerd nog veel kleiner was dan tegenwoordig.

Herman de Man mocht zich al gauw tot die selecte groep toegelaten ach-
ten. Zijn romans die spelen in de streek tussen Utrecht en Gouda, verraden
zijn meesterlijke verteltrant.

Men zegt wel dat men schrijvers het beste uit hun werken kan leren ken-
nen. Wie deze stelling, die veel weg heeft van een evidentie, meent te kun-
nen onderschrijven, zal in deze inleidende woorden op de kwartierstaat van
Herman de Man geen verrijking van zijn inzichten terzake mogen verwach-
ten. Laten we ons daarom ten zeerste beperken en alleen iets van zijn leven
zeggen.

Herman de Man werd als Salomon Herman Hamburger op 11 juli 1898 in
Woerden geboren, als zoon van een handelaar in textiel en tweedehands
goederen. Al jong trekt hij met zijn vader de polders rond Benschop in, de
plaats waar het gezin in 1902 is gaan wonen. Hij leert zo de streek en de
bewoners goed kennen, gegevenheden die in zijn latere schrifturen een gro-
te rol zullen vervullen. In 1922 verschijnt zijn eerste roman: „Aardeban-
den". Zijn misschien wel bekendste werk: „Het wassende water" ziet drie
jaar later het licht. Mogelijk hebben onze lezers nog in gedachten zijn „Hol-
landers komt naar het water" uit 1926 of zijn „Zonen van de paardekop" uit
1939.
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Zijn vaak realistische beschrijvingen hebben in de tijd dat hij zijn werken
tot stand bracht velen — onder erkenning van zijn grote begaafdheid als
verteller — in zekere zin wat afgeschrikt. Later, na zijn tragische dood bij
een vliegramp op Schiphol op 15 november 1946, is er veel verandering op-
getreden in de waardering van een meer directe benadering van wat het le-
ven kan bieden. Wellicht zijn daaraan ontwikkelingen debet die tijdens de
wereldoorlog zijn ingezet, in welke periode Herman de Man — het moge
hier niet onvermeld zijn — en groot deel van zijn familie tengevolge van de
Duitse maatregelen tegen de Joden heeft verloren.

Moge niet verloren gaan de herinnering aan de joodse, katholiek gewor-
den, typisch Hollandse schrijver, wiens nagedachtenis mede in ere wordt
gehouden door de werken van de „Vereniging Herman de Man Oudewa-
ter" waartoe deze kwartierstaat-publikatie mogelijk een bijdrage levert.

R.F.v.

VERVOLG KWARTIERSTAAT VAN HERMAN DE MAN

8. Meijer Salomon Hamburger, 1815-1882, tr. (2) Utrecht 9 aug. 1848
Mietje Konen, geb. Amsterdam 4 april 1810, overl. Utrecht 1 okt..
1869, wed. van Emanuel David Maykels, dr. van Levie Barend en
Saartje Benjamins; tr. (3) Utrecht 9 febr. 1870 Betje van den Berg,
geb. Delfzijl 26 april 1815, overl. Utrecht 25 aug. 1891, dr. van Joost
Comprecht en Aaltje Meijers; tr. (1) Utrecht 10 mei 1837

9. Aaltje de Vries.
16. Salomon Isaac Hamburger, 1764/67-1860, tr. (1) — ondertr. Amster-

dam 26 okt. 1798 — Saartje Abraham (Schuitenvoerder), geb. Am-
sterdam ca. 1780, overl. ald. 1800/02, dr. van Abraham Heijman; tr.
(3) Utrecht 4 dec. 1822 Judith Barends Halberstadt, geb. Amsterdam
1776, overl. Utrecht 7 maart 1853, weduwe van Moses Jacob, dr. van
Barend Levie en Judith Nathan; tr. (2)

17. Betje Meijer Levie.
30. David Hijman Polak, 1737/47-1829, tr. (1) — ondertr. Amsterdam 26

juli 1787 — Trijntje Davids Trijtel, geb. Amsterdam ca. 1753, dr. van
David Trijtel; tr. (2) — ondertr. Amsterdam 21 aug. 1789 — Saartje
Philip van Weesp, geb. Amsterdam ca. 1765, dr. van Philip van Weesp
en Heintje Hendricus, tr. (3)

31. Schoontje Emanuel (de) Haag.
32. Isaac Jacob Hamburger2, geb. Amsterdam ca. 1740, kierenkoper,

overl. ald. 29 mei 1816, tr. (ondertr. Amsterdam — als Isac Jacob —
24 okt. 1767)

33. Vogel Anschel Oppenheim — ook bekend onder de namen Vogeltje
Ezechiel, Sophia Isaacs en Sophia Salomons —-\ geb. Mannheim of
Amsterdam medio 1743, overl. Utrecht (als: Sophia Salomons) 21
nov. 1843 (100 jaar en zes maanden oud).

34. Meijer Juda Levison, geb. Londen/Amsterdam ca. 1757 (vgl. overl.
akte resp. ondertrouwinschrijving), koopman te Utrecht, overl. ald.

145



28 nov. 1836, tr. (ondertr. Amsterdam 10 dec. 1779 — als Meijer Le-
v 'j—)

35. (Han)naatje Levie, geb. Amsterdam ca. 1757, overl. Utrecht 24 nov.
1843.

36. Heiman Salomon de Vries, geb. Amsterdam ca. 1739, schoolhouder te
Amersfoort, overl. ald. 8 dec. 1814, tr. Amersfoort 19 febr. 1772

37. KresialKnelia Levie Harpman, geb. Amersfoort 12 aug. 1752, overl.
ald. 19 mei 1831.

38. Isaac van Embden (vgl. overl. akte 19), overl. voor 1802.
39. Aaltje . . . (vgl. overl. akte 19), in 1802 nog in leven.
39. Emanuel (Caneel), koopman, tr.
41. Lea Heimans.

N.B. Zowel Emanuel Caneel als zijn vrouw zijn waarschijnlijk in
Groningen overleden.

42. Salomon Heijman, koopman te Emden, tr.
43. SaraSamuels.
44. Mozes Jochems van der Hove, geb. ca. 1724, vleeshouwer te Slochte-

ren, overl. ald. 17 mei 1814, tr. (2) Clara Cosmus, geb. ca. 1753,
overl. Slochteren 31 aug. 1817; tr. (1)

45. Bet je.
46. Sander Abrahams, koopman te Veendam, tr.
47. Matje Jonas.
48. Joseph Saul Cohen, geb. Amsterdam 1736/40, overl. Hoorn 10 mei

1808 (72 jaar oud), tr. (ondertr. Amsterdam 1 nov. 1765)
49. Klara Lammerts {Zeehandelaar ?), geb. Hoorn ca. 1742, overl. ald. 15

jan. 1825.
50. Andries Isaac Asser, geb. Amsterdam ca. 1738, in 1800 nog in leven en

woonachtig te Amsterdam, tr. (ondertr. Amsterdam 7 maart 1766)
51. Ruchama Levie (Rees), geb. Amsterdam ca. 1743 (bij haar huwelijk

geassisteerd door haar oom Jacób David Proops).
54. Meijer Menachiem (Mendel) — Agsteribber —4, geb. Zwolle, in 1796

nog in leven en woonachtig te Amsterdam, tr. (2) — ondertr. Amster-
dam 30 okt. 1778 — Mariana Josephs, geb. Aurich, weduwe van Elias
Moses; tr. (1)

55. Mariana Moses, begr. op Zeeburg5.
56. Levie Meijer Spier6, geb. Steenwijk ca. 1744, schilder en glazenmaker,

besnijder (bij het Rijksarchief in Overijssel berust een besnijdenisre-
gister van zijn hand), overl. Oldemarkt 16 febr. 1818, tr.

57. Vroukjen Mozes6.
61. Annaatje Davids (in 1787 nog in leven).
62. Emanuel (Levie"?) (Haag), tr.
63. Saartje Meijer (in 1799 nog in leven).
64. Jacob Josephs, geb. Lier ca. 1698, ondertr. (vergezeld van zijn zuster

Rachel Josephs; ouders inmiddels overleden) Amsterdam 19 nov.
1723

65. Hilletje Benedictus, geb. Amsterdam ca. 1701, in 1767 nog in leven.
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66. (Anschel Oppenheim, in 1767 nog in leven en woonachtig te Frei-
stadt), tr.

67. Betje (vgl. overl. akte no. 33).
68. Juda Levie Levison (vgl. overl. akte 34).
70. Levie Salomons, in 1779 nog in leven en wonende te Amsterdam, tr.
71. Sara.
74. Levie Salomon Harpman, tr.
75. Debora Heimans.
96. Saul Isaac Cohen, geb. Amsterdam ca. 1713, in 1765 nog in leven, tr.

(2) — ondertr. Amsterdam 21 juli 1747 — Ganna Abrahams, geb.
„Broun" ca. 1721, tr. (1) — ondertr. Amsterdam 16 juni 1740 —

97. MarianalMargaretha Josephs, geb. Hamburg ca. 1714 (zij werd bij
haar huwelijk vergezeld door haar tante Schoontje Israels).

98. Lammert Benjamins, tr.
99. (Vogeltje Mozes ? — volgens overl. akte dochter—).

102. Levie Marcus (Rees), geb. Amsterdam ca. 1703, tr. (ondertr. Amster-
dam 17 juli 1727)

103. Cornelia Davids (Proops), geb. Amsterdam ca. 1709.
112. Meijer „de Jood", te Steenwijk, tr.
113. Eva Meijers.
131. Rachel Abrahams (nog in leven 1723).
192. Isaac Cohen (nog in leven in 1740).
204. Marcus Alexander (Rees), nog in leven in 1727.
206. David Joseph Proops, nog in leven 1727, tr. (2) — ondertr. Amster-

dam 1 mei 1733 — Sippora Benjamins, weduwe van Abraham Morde-
chai Cohen, tr. (1)

207. Abigael Samuels.
412. Joseph Proops, geb. Posen ca. 1640, boekverkoper in de Zandstraat,

tr. (ondertr. Amsterdam 17 nov. 1673)
413. Rachel Salomons, geb. Amsterdam ca. 1656 (zij werd bij haar huwe-

lijk vergezeld door haar grootmoeder Maria Abrahams).
E.Th.R. UNGER
BOB KEIZER

Noten
1 Volgens een bij haar huwelijk overgelegde akte van bekendheid zou Naatje David Polak ge-

boren zijn in het jaar 1798. Bij haar overlijden heette zij 32 jaar oud te zijn, terwijl op een
„verklaring van onvermogen", welke zij bij gelegenheid van haar huwelijk toonde, als ge-
boortedatum staat vermeld: 10 aug. 1805. Gezien de nauwkeurigheid in de opgave lijkt deze
laatste datum de meest betrouwbare.

2 Een door Lazarus Mozes van der Hove bijgehouden besnijdenisregister wordt bewaard bij
het Gemeentearchief van Groningen.

3 Aanvankelijk gingen wij ervan uit, dat Isaac Jacob Hamburger (geb. Hamburg ca. 1744,
overl. Amsterdam 6 nov. 1819) en Roosje Aarons Stork (geb. Werden, begr. Muiderberg 19
juni 1789), die op 9 maart 1764 te Amsterdam in ondertrouw gingen, de ouders waren van
Salomon Isaac Hamburger (no. 16). We werden hierbij geleid door het feit. dat de hier ge-
noemde Isaac reeds bij zijn huwelijk de naam Hamburger voerde, terwijl bovendien zijn
voornaam en patronym overeenstemden met de ons reeds bekende gegevens. Verder was er
grote gelijkenis tussen de namen van de tweede vrouw van deze Isaac (Vrouwtje Isaacs) en
van Salomon's moeder (Vogeltje Ezechiels/Isaacs). In de loop van het onderzoek ontstond
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echter twijfel. Dat deze twijfel gerechtvaardigd was bleek tenslotte bij raadpleging van de
memorie van aangifte voor het recht van successie betr. de nalatenschap van Sulomon's moe-
der.

Hoewel daarvoor vooralsnog geen sluitend bewijs werd gevonden, achten wij toch wel vol-
doende grond aanwezig om Isac Jacob en Vogeltje Anschel Oppenheim, die in 1767 in Am-
sterdam in ondertrouw gingen, te identificeren met Isaac Jacob Hamburger en Vogeltje Eze-
chiels/Isaacs alias Sophia Salomons, bekend uit de akte van het derde huwelijk van hun zoon
Salomon. Het moge op het eerste gezicHt wonderlijk voorkomen, dat Vogeltje Ezechiel iden-
tiek zou zijn met Vogeltje Isaacs of Sophia Salomons/Isaacs. Wij menen echter een aanne-
melijke verklaring te hebben gevonden:

In de huwelijksakte van haar dochter Betje Isaacs Hamburg (Utrecht, 13 aug. 1823) staat
zij vermeld als Sophia Isaacs. In een verklaring, als bijlage bij de akte bewaard, stelt zij, dat
het gebruik van het patronym Isaacs ontstaan was door haar huwelijk met Jacob Isaacs.
Sophia is afgeleid van „tsipora", het hebreeuwse woord voor vogel.

Zowel op de grafzerk van Meijer Salomon Hamburger (no. 8 in de kwartierstaat) als op
die van Betje Meijer Levison (no. 17), waarop ook de naam van haar echtgenoot voorkomt,
is in plaats van „Salomon" de naam „Jechezgal" (= Ezechiel) gebruikt. Wij veronderstellen,
dat „Anschel" een in het Duitse taalgebied gehanteerd equivalent was van „Jechezgal", zo-
dat dan „Jechezgal" = „Ezechiel" = „Anschel" = „Salomon".
Blijkens de geboorte-inschrijving van zoon Menachiem van Levie Halberstadt en Hanna
Meijer van Zwol (21 maart 1811) was de vader van laatstgenoemde bekend onder de naam
Agsteribber.
Op 28 okt. 1778 deed Meijer Mendel aangifte ter weeskamer in verband met zijn tweede hu-
welijk. Zijn eerste vrouw was op Zeeburg begraven en liet twee kinderen achter. Een oom
van de kinderen van moederszijde, Sijmon David, bevestigde, dat Mariana Mozes niets van
waarde had nagelaten.

1 De gegevens over dit echtpaar werden ontleend aan: S. Laansma, De Joodse Gemeenten in
de Kop van Overijssel (Zutphen, 1981). Een besnijdenisregister van Levie Meijer Spier be-
rust bij het Rijksarchief in Overijssel.

VROEGES UIT DE OMGEVING VAN WOERDEN

In de vorige eeuw was Woerden omgeven door een betrekkelijk groot
aantal kleine zelfstandige gerechten of gemeenten, zoals Rietveld, Zegveld,
's-Gravesloot, Kamerik-Mijzijde, Kamerik-Houtdijken, Teckop, Harme-
len, Veldhuizen, Linschoten, Wulverhorst, Waarder, Barwoutswaarder.
Vele zijn toen al samengevoegd tot grotere gemeenten, die op hun beurt nu
weer betrokken zijn bij een herindeling met schaalvergroting. Van hoger-
hand werd en wordt om redenen van beter bestuur zo'n samenvoeging wen-
selijk geacht, maar de ingezetenen waren en zijn niet bijzonder enthousiast.

Ook Rietveld, dat in 1851 nog slechts 358 zielen telde, kreeg ermee te
maken. In de gemeenteraadsvergadering van 24 april 1846 werd het voor-
stel besproken, deze kleine gemeente samen te voegen met Bodegraven.
De zeven leden wezen het voorstel unaniem af, men wilde zelfstandig blij-
ven. Daarvoor voerde men allerlei gronden aan.

Voor 1817 had men enige jaren één mairie gevorm met Zegveld, waarvan
— en nu citeer ik de notulen' — „de meesten der vergadering nog zeer goe-
de heugenis hebben, als wanneer de ingezetenen dier beide gemeenten
steeds in ongenoegen en twist met elkander waren". Zij gaven toe geen ge-
schikte woning voor de burgemeester te hebben, en de toenmalige burge-
meester, C. J. Bredius, woonde in Woerden. Maar dat was geen bezwaar.
Velen gingen elke week naar de markt in Woerden, dat was een half uur
gaans en Bodegraven was anderhalf uur verwijderd en men ging er slechts
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een enkele keer per jaar heen. Bovendien was men ook kerkelijk voor het
grootste gedeelte op Woerden gericht. De meeste Rietvelders waren Ned.
Hervormd en van de hervormde gezinnen gingen er 30 naar Woerden, 6
naar Waarder, 3 naar Zegveld en 4 naar Bodegraven. In het verslag wordt
de conclusie na de overwegingen als volgt verwoord: „het voorstel is in
strijd met de rust en tevredenheid der ingezetenen".

Het is duidelijk: men wilde zelfstandig blijven, maar Woerden was een
gewaardeerde buur. De zelfstandigheid werd bewaard tot 1 februari 1964,
toen werd Rietveld — als het dan toch moest — een deel van Woerden.

Wekelijkse kaasmarkt rond de Petruskerk ca. 1910. De paarden werden uilgespannen en ergens
in de stad gestald.

Dat Woerden het centrum is van de omgeving, is me spoedig duidelijk ge-
worden, toen ik de familie Vroege in Zegveld leerde kennen. Voor en in het
midden van deze eeuw kwamen de boeren met deze naam uit de dorpen in
de omgeving elke woensdag naar de Woerdense markt. Zij kwamen op hun
kaasbrik om kaas te markten, of op hun fiets, als er geen marktrijpe kaas op
de kaasplanken in hun boerderij lag. Ze zaten na gedane zaken aan hun
vaste tafel in „Concordia" naast de Grote Kerk, dronken een kop koffie en
daarna iets wat helderder was, wisselden ondertussen het grote en kleine
nieuws uit en wellicht hadden ze op de terugweg het bewuste of onbewuste
gevoel dat er temidden van de onrust in het wereldgebeuren toch een rust-
punt was.

De kern werd gevormd door een viertal dat de zelfde voornamen droeg
nl. Jan Sterk. En om ze te onderscheiden werd in familiekring gesproken
over Jan Sterk van Harmelen, Jan Sterk van 's-Gravesloot, Jan Sterk van
Zegveld, en Jan Sterk van Rietveld. Het waren volle neefs, allen genoemd
naar de eerste Jan Sterk Vroege, hun grootvader. Ze wisten dat hun over-
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Op 5 juli 1410 werd door hertog Jan van Beieren aan de stad Woerden het privilege verleend tot
het houden op 1 augustus van een vrije paardenmarkt en op 10 oktober voor een rundennarkt. In
de vorige eeuw stonden op een marktdag soms meer dan duizend paarden opgesteld in de Haven-
straal, Kerkstraat, Kruisstraat en Voorstraat. Om gevels en sloepen schoon te houden werden
deze dan betimmerd met planken. In deze eeuw werden de verschillende marktdagen samenge-
voegd tot een Grote Najaarsmarkt op de eerste woensdag na 20 oktober, de jaarlijkse Woerdense

feestdag.

grootvader, Klaas — of later Nicolaas — Vroege, zijn derde zoon genoemd
had naar een gewaardeerde stiefvader, Jan Sterk geheten. In deze naam
was Sterk uiteraard de geslachtsnaam. Meer heb ik er nooit over gehoord.
En zoals dit vaak het geval is, wil men pas gaan vragen als het daarvoor te
laat is. Maar doopregisters, notariële archieven, enz. bevatten de gewenste
nauwkeurge inlichtingen.

De reeds genoemde Klaas Vroege werd 18.9.1793 te Schoonrewoerd ge-
boren, uit het huwelijk van Klaas Vroege en Geertrui de Rie. Zijn vader
stierf reeds dertien dagen daarna en werd op 6 oktober in Schoonrewoerd
begraven. Op 20 oktober werd het kind in dezelfde plaats gedoopt; het
kreeg de naam van zijn vader, Klaas. De moeder, Geertrui de Rie, her-
trouwde ruim een jaar later met Jan Cornelisz. Sterk, een jongeman gebo-
ren in Culemborg en wonende in Everdingen. Volgens het lidmatenboek
van Schoonrewoerd vertrokken ze in 1796 naar Vianen. In 1802 werden ze
in Linschoten ingeschreven „van Vianen" en in 1805 weer uitgeschreven
„naar Woerden". Het laatste jaartal is wat onzeker, want in het register van
Woerden komen ze pas in 1808 voor, „ingekomen met attestatie van Lin-
schoten".

Op 7.1.1802 was de moeder van Geertrui de Rie, Heiltje (van) Wouden-
berg, in Lopik begraven, haar vader was al in 1784 overleden. Nu werd de
nalatenschap tussen de beide dochters, de enige erfgenamen, verdeeld. Het
aandeel van Jan Sterk en zijn vrouw bestond uit ƒ 3000,— en 28 morgen
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land in Lopik en 8 morgen in de uiterwaarden van Lexmond. De roerende
goederen, waaronder het vee, werden onderling verdeeld2.

In 1812 Wet Jan Sterk een testament opmaken door notaris Kamperdijk te
Utrecht3. Daarin vermaakt hij ƒ 1000,— aan zijn broer Pel Sterk te Schoon-
rewoerd en benoemt verder zijn vrouw tot enige erfgenaam en bij haar
vóóroverlijden zijn stiefzoon Klaas Vroege.

Zij hebben blijkbaar samen geen kinderen gekregen; ik heb ze niet in
doopregisters gevonden. In hetzelfde testament wordt van de testateur ver-
meld, dat hij bouwman was in Rietveld. Daarmee is niet in tegenspraak dat
hij toen ingeschreven stond in het lidmatenregister in Woerden, want her-
vormd Rietveld was aangewezen op Woerden.

Wat in de Franse tijd met hen is gebeurd, weet ik niet. Er is een verhaal
dat een nakomeling een klok zou bezitten met kogelgaten, die er door een
Franse soldaat ingeschoten zouden zijn.

Volgens het certificaat van de Nationale Militie, dat Klaas Vroege bij zijn
huwelijk moest overleggen, werd hij in 1814 vrijgesteld van de dienstplicht,
omdat hij „geremplaceerd had bij de Franse conscriptie". In het bijgevoeg-
de signalement wordt bij de bijzondere kentekenen ingevuld: pokdalig.

In de volgende jaren bleek dat hij zijn zaken energiek kon aanpakken. In
1815 kocht hij, dus op eigen naam, een grote boerderij met ongeveer 69
morgen land voor ƒ 14400,— met overneming van de erop rustende hypo-
theken tot hetzelfde bedrag4. De boerderij lag in de gemeente Harmelen, in
Haanwijk aan weerszijden van de Molenvliet, op de scheiding met Bree-
veld. Ze droeg en draagt de naam Noordborgh. Op 1 mei 1816 kon men zich
op de boerderij vestigen. Hij loste de volgende jaren enkele hypotheken af
en kocht in Rietveld een boerderij met 36 ha land in deze polder en aanslui-
tend in Zegveld nog ruim 7 ha5. Deze boerderij droeg de naam „Hoeve
Veldzicht", het is de witgepleisterde boerderij op korte afstand van de Zeg-
veldse uitweg.

In Veldhuizen leerde hij de boerendochter Maria Hamoen kennen. Zij
trouwden aldaar op 3 januari 1823 en vestigden zich op de genoemde boer-
derij in Rietveld.

Geertrui de Rie stierf op de Noordborgh 1.4.1827. Het bedrijf stond
waarschijnlijk op naam van haar zoon, want op de 25ste van dezelfde
maand werd op verzoek van Nicolaas Vroege, bouwman te Rietveld, door
notaris G. B. Buddingh te Harmelen een openbare verkoping gehouden van
„have, vee, bouw- en melkgereedschap, paarden en koeijen"6. Er werden
een veertigtal koeien, 4 paarden en 3 zeugen verkocht; in die tijd was het
dus een groot bedrijf. De opbrengst was ƒ 2123,80.

Jan-Sterk trok bij zijn stiefzoon in. en overleed spoedig daarna op
27.6.1827. Intussen had Klaas Vroege al enige kinderen, waaronder twee
zoons, nl. Nicolaas genoemd naar de grootvader van vaderszijde en Gerrit
genoemd naar de grootvader van moederszijde. Toen op 27.9.1830 een der-
de zoon1 geboren werd, kreeg deze de naam Jan Sterk Vroege, waarbij de
eerste «en tweede naam dus als voornamen werden gegeven. Dat niet
iedereen Sterk als voornaam opvatte, las in in het notuelenboek van de ver-
gaderingen der kerkvoogden van de Ned. Hervormde kerk te Woerden. In
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de vergadering van 4 december 1862 werd vastgesteld dat tot plaatsvervan-
gend notabel was gekozen o.a. J. Sterk de Vroege7.

Waarschijnlijk heeft de betrokkene op de onjuistheid ervan gewezen,
want voortaan staat hij steeds als J. S. Vroege vermeld. Hij was de grootva-
der van het reeds eerder genoemde viertal met dezelfde naam.

De rechter heeft voor Woerden en omgeving blijkbaar geen bezwaar ge-
maakt tegen dit soort naamgeving. Dat is wel gebeurd in een andere tak van
de familie Vroege. In Asperen woonde een jongere broer van de eerstge-
noemde Klaas, namelijk Cornelis. In zijn gezin werd op 10 augustus 1815
een zoontje geboren. Op het stadhuis werd het, om mij onbekende reden,
als Jan Visser Vroege aangegeven en zo ingeschreven. Maar naast de in-
schrijving in het doopregister staat in margine het volgende vermeld: „Bij
vonnis der Regtbank te Gorinchem van den 25 Julij 1823 is de ge-
slachtsnaam Visser in nevenstaand acte geroyeerd, zijnde deze rectificatie
alhier gesteld ter requisitie van het Officie bij de regtbank voor-
noemd. Gorinchem 15 Julij 1823".

Het werd dus niet toegestaan dat men op bovenbeschreven manier zijn
nakomelingen aan een adellijk uitziende dubbele geslachtsnaam hielp. De
onfortuinlijke Jan Vroege uit Asperen heeft het gemis — als hij het al als
zodanig beschouwde — hersteld. Als jongeman is hij naar Alblasserdam ge-
trokken, werd daar klerk op het kantoor van de eigenaar van een scheeps-
timmerwerf, Cornelis Smit, en trouwde op 24 mei 1840 met diens dochter
Janna. Jan Vroege bleek een goed verstand en een bijzondere aanleg te be-
zitten. Hij stichtte omstreeks 1840 een teerhandel, kreeg in 1873 vergun-
ning tot het oprichten van een steenfabriek en werd scheepsreder8. Ook zijn
zoons ontwikkelden zich tot geziene zakenlieden in het Alblasserdam van
omstreeks de eeuwwisseling. Maar dan . . . die tweede naam. Jan Vroege is
later in het bezit gekomen van de heerlijke rechten van het dorpje Wijn-
gaarden, gelegen midden in de Alblasserwaard in de buurt van Alblasser-
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dam. Toen hij op hoge leeftijd overleed, werd de volgende advertentie ge-
plaatst.

Kaden oTürlood zucht on l:«lm in ileu ouder-
dom T«n ruim 93 joren, oruo RflieMe Vader,
Behuwd-, Groot- on O'ewnutrader, do Hoer,

J . T K O K U K
VAN WIJNGAEKDEN.

J. C IUJKÉI'-VBOKQB.
ü. C. A. lilJKÊË.
c. vitorau.
U. V H O I G K - H E I J K I S .
C. J. VKUKGK.
ö. A. VUOK.GE-YAX EEDBN.
J. A. VltOK.UK.
J. W. VKOKijB-TA» EKDKN.

A^rda^lti^S^SM,.
en Kloinkindcron.

Albla^erd.am, 10 April ]0(9.
Uotockea TUU roowbckhi^ kaneen nicl wor-

den aigowiicht. 12TÜ4.UI

Rotterdam,

Alblauerdam,

Sobereningoa,

Dezelfde rechten had zijn oudste zoon Cornelis (1848-1925). Hij heeft
kennelijk beseft, dat ook deze adeldom verplichten kan, getuige wat op het
kerkorgel in de Hervormde kerk van Wijngaarden te lezen staat:

Dit orgel is geschonken door ambachtsheer en vrouwe dezer gemeen-
te C. Vroege van Wijngaarden.

Ook op andere wijze is gebleken dat hij met zijn verworven bezit de ge-
meenschap wilde dienen. Het echtpaar C. Vroege-Heynis had geen kinde-
ren. Zij vermaakten een legaat aan de gemeente om te komen tot het stich-
ten van een ziekenhuis in Alblasserdam. Het gebouw kwam klaar in 1936,
het werd eerst gebruikt als ziekenhuis en sinds een tiental jaren als ver-
pleeghuis. Op de gevel staat met ferme letters: Cornelis Vroege-stichting.

Het zal wel niemand verbazen, dat de ontdekking van deze combinatie
Vroege-van Wijngaarden iemand in mijn nabije omgeving enigszins verrast
en ook licht geamuseerd heeft doen opkijken. Aan de „burgerlijke" verbin-
ding van beide namen bij ons huwelijk was dus al een andersoortige samen-
voeging in andere volgorde voorafgegaan.

In de jaren 40 maakte een ambtenaar bij de burgerlijke stand nog bezwa-
ren tegen het inschrijven van een geslachtsnaam als voornaam. Dat is mij
gebleken in Vianen bij het aangeven van mijn tweede zoon. Pas toen de
ambtenaar een blik in mijn trouwboekje had geslagen, en daarin zag dat de-
ze opvallende combinatie van voornamen niet voortkwam uit mijn inventi-
viteit, ging hij accoord. Het is mij pas later duidelijk geworden dat toen
voor de eerste keer — voorzover ik weet althans — de voornamen Jan Sterk
verbonden werden met een andere geslachtsnaam dan Vroege.
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Nujaarskoeienmarkl 1952,

Overzicht

De eerste Cornelis Vroege uit het volgende overzicht woonde in het
buurtschap Leuven onder Heukelum. Het is te vinden bij de afslag naar
Leerdam van de autoweg Nijmegen-Rotterdam. Zijn kleinzoon Arie (III)
was kooiman te Asperen10 en het korte leven van de eerste Klaas (IV) ein-
digde in Schoonrewoerd. Diens zoon Klaas (V) werd boer op Rietveld en
zijn vele nakomelingen zijn tot voor enkele decennia voor het overgrote
deel in en om Woerden of wat verder langs de Oude Rijn blijven wonen.

In dit overzicht is weggelaten ieder die niet te maken heeft met de naam
Jan Sterk. Een uitzondering daarop is gemaakt voor het begin van de tak in
Alblasserdam, genoemd in IV en V, omdat deze Vroeges in dit artikel ter
sprake kwamen.

Het viertal rond de stamtafel in Concordia is te vinden in generatie VIII.

Genealogie

I. Cornelis Vroege, tr. Geertruid Fransen van Hekeren.
Uit dit huwelijk, geb. Heukelum:

1. Cornelis, volgt II.
2. Erreke, ged. 14.9.1692.

Greetje Fransen staat op de lidmatenlijst van Heukelum, gedateerd 23.10.1686. met de
toevoeging „gestorven". Zij zal wellicht spoedig na de geboorte van haar tweede kind
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Genealogie
VROEGE

Cornelis
7-1727

Cornelis
1688-1746

VII

VIII

IX

Nicolaas
1854-1906

I
Jan

Sterk
1879-1958
Harmelen

III

IV

V

VI

Arie
1732-?

Klaas
1766-1793

I
Klaas

1793-1862

I
Jan

Sterk
1830-1909

i

Cornelis
1779-1866

I
Jan Vroege

van Wijngaarden
1815-1909

Hendrik
1856-1909

I
Jan

Sterk
1896-1959
Zegveld

I
Nicolaas
Cornelis

1910-

Jan
Sterk

Vroege

I
Jan

Sterk
1912-1981

Jan
Sterk

Vroege

Neeltje
1922-

Jan
Sterk
van

Wijngaarden

Arie
1859-1936

Jan
Sterk

1894-1959
's-Gravesloot

Hendrik
1925-

Jan
Sterk

Vroege

I
Hendrik

Jan
1931-

I
Jan

Sterk
Vroege

Cornelis
1866-1949

I
Jan

Sterk
1896-

Rietveld

I
Cornelis

1926

Jan
Sterk

Vroege

zijn overleden en wel vóór 7.5.1697. van die datum is namelijk de akte waarbij de kin-
deren werden uitgekocht. Het ging om drie morgen en twee hond land op Leuven, dat
toen verdeeld werd tussen enerzijds Cornelis Vroege, wonend op Leyenburg en ge-
trouwd geweest met Greetje Frans van Hekeren zaliger, als vader van hun twee kinde-
ren Cornelis en Ariken, en anderzijds Gerrit en Floris Fransz. van Hekeren, de voog-
den van de genoemde kinderen. Deze deling kan te maken hebben met een tweede hu-
welijk van Cornelis Vroege. Tussen 1698 en 1712 laten een zekere Cornelis Vroege en
Jantje Jacobs te Heukelum een negental kinderen dopen. Dat het dezelfde Cornelis
Vroege betreft is aannemelijk, omdat in 1688 bij de doop van Cornelis en in 1705 bij de
doop van Neeltje dezelfde getuige genoemd wordt, namelijk Kundertje Vroege. Het
tweede huwelijk wordt niet in het trouwboek van Heukelum genoemd, maar het kan
uiteraard in dat van een andere plaats voorkomen, omdat Jantje Jacobs niet in Heuke-
lum woonde. De oudste dochter uit het „tweede" huwelijk deed in 1718 in Heukelum
belijdenis, waarbij het buurtschap Leuven als woonplaats werd vermeld. Ook dat is niet
in strijd met de veronderstelling dat het bij deze gegevens om dezelfde Cornelis Vroege
gaat. Leyenburg was een kasteel nabij het buurtschap Leuven, dat in de vorige eeuw
werd afgebroken. De woonplaats van Cornelis Vroege is dus bekend, namelijk Leuven
op het grondgebied van Heukelum. op de grens van Heukelum, Asperen en Herwij-
nen11.
Op 17.11.1727 werd in Heukelum „het lijk van Cornelis Vroege" aangegeven, pro deo.
Er staat niet bij door wie de aangifte plaats vond, maar waarschijnlijk betreft ook dit
gegeven dezelfde persoon.
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II. Cornelis Vroege, ged. Heukelum 3.10.1688, overl. ald. 2.9.1746, tr.
(1) Anneke Bol, overl. ald. (aang. 27.2) 1729; tr. (2) ald. 20.5.1731 (att. van
Brakel) Jantje (Janneke) Salm, overl. Heukelum (aang. 14.6) 1736, wed.
van Gerrit Pieterse.

Uit het eerste huwelijk, geb. Heukelum:
1. Willem, ged. 7.9.1721.
2. Cornelis, ged. 28.2.1723.
3. Even, ged. 3.12.1724.
4. Willem, ged. 2.2.1727.
5. Gerrit, ged. 26.3.1728.
6. Geertje, ged. 17.7.1729.

Uit het tweede huwelijk, geb. Heukelum:
7. Geertjen, ged. 19.8.1731.
8. ,4We, volgt III.
9. Floris, ged. 27.3.1735.

III. y4We Vroege, ged. Heukelum 7.12.1732, kooiman, tr. Asperen
29.4.1763 Trijntje van den Berg, ged. ald. 11.1.1739, dr. van de schepen
Claas van den Berg en Lijntje van Herwaarden.

Uit dit huwelijk, geb. Asperen:
1. Johanna, ged. 1.1.1765.
2. Klaes, volgt IV.
3. Jantje, ged. 13.9.1767.
4. Lena, ged. 9.4.1769.
5. Clasina, ged. 12.8.1770.
6. Cornelia, ged. 25.12.1771.
7. GeeW/e, ged. 17.10.1773.
8. Elisabeth, ged. 5.3.1775.
9. /Inna, ged. 26.5.1776.

10. Cornelis Vroege, ged. 18.4.1779, tr. Asperen 4.5.1812 Jenneke van So-
meren. Hun zoon Jan tr. Alblasserdam 24.5.1840 Janna Smit.

11. Anna, ged. 25.6.1780.
Arie Vroege was in 1756 getuige van een dronkemansrei in Asperen. Zijn broer Evert
(II 3) had een zoon Cornelis die „vogelkoyer" was. Deze woonde achtereenvolgens in
Lopik, Willeskop, Asperen en Herwijnen.

IV. Klaas Vroege, ged. Asperen 18.5.1766, overl./begr. Schoonrewoerd
1/6.10.1793, tr. Lopik 30.10.1791 Geertrui de Rie, ged. Benschop 2.12.1753,
dr. van Jan Gorisse de Rie, bouwman op het Boveneinde in Lopik, en
Heiltje (van) Woudenberg. Geertrui de Rie hertr. Schoonrewoerd
30.11.1794 Jan Cornelisz. Sterk, jm. van Everdingen, geb. Culemborg. Via
Vianen, Linschoten en Rietveld vestigen zij zich op de Noordborgh in Har-
melen.

Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt V.
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V. Klaas Vroege, geb. Schoonrewoerd 18.9.1793, veehouder op eigen
boerderij in Rietveld, toen nr. 4, nu nr. 38, van 1825 af lid van de gemeen-
teraad ald., later wethouder, overl. Rietveld 11.12.1862, tr. Veldhuizen
3.1.1823 Maria Hamoen, geb. Veldhuizen 21.4.1800, overl. Rietveld
4.4.1889, dr. van de bouwman Gerrit Hamoen en Cornelis (van) Stam.

Klaas Vroege, na 1827 in officiële stukken Nicolaas Vroege, was volgens het signale-
ment in het certificaat van de Nationale Militie pokdalig; hij had bruine ogen, een ken-
merk dat nu nog voor veel van zijn nakomelingen geldt.

Tot biltcro droefheid van mij, raijno. Kinduren on Bchuwd-Kindcren
overleed beden in den ouderdom vaa bijna (i'J jaren, mijn Imrtelijk geiiefd*
Kchlgcuoot NICOLAAS VROEGE, in lovtn Wethouder , Lid van den
Gemeenteraad, enz. M. YltOEGE.

KIEÏVISLD , IIOKSTDDK VELMICIIT , HAMOEN.
11 December 18G2. (22801»

Merkwaardig is dat in de advertentie als leeftijd wordt vermeld „bijna 69 jaren". In het
geboorte-extract, dat tot de bijlagen bij zijn huwelijksakte behoorde, staat duidelijk,
dat hij op 18.9.1793 is geboren, en dan zou hij ruim 69 jaar oud geworden zijn. Nu vond
ik in het bevolkingsregister van 1850, dat voor hem als geboortedatum was ingevuld
28.12.1793. Mogelijk heeft men zich hieraan de laatste datum gehouden.

Uit dit huwelijk, geb. Rietveld:
1. Nicolaas Vroege, geb. 9.12.1823, pachtte de Noordborgh in Harmelen,

overl. ald. 11.12.1862, tr. Maria Versteeg, van Leersum. Zij kregen
twee dochters en één zoon, die ongehuwd bleven.

2. Gerrit Vroege, veehouder in Rietveld de Bree, toen nr. 59, tr. Rietveld
10.12.1858 Aaltje Huyzer. Zij kregen veertien kinderen, waarvan er zes
jong overleden.

3. Geertrui, geb. 26.2.1826, overl. Rietveld 13.6.1836.
4. Cornelia Vroege, geb. 26.7.1827, tr. Rietveld 14.2.1849 Dirk de Bruin,

bouwman te Waarder.
5. Jannigje (Jansje), geb. 30.7.1828, overl. Rietveld 29.9.1828.
6. Jansje, geb. 5.11.1829, overl. Rietveld 12.9.1836.
7. Jan Sterk, volgt VI.
8. Cornelis, geb. 16.1.1832, overl. Rietveld 10.5.1832.
9. Cornelis Vroege, geb. 20.10.1833, veehouder op het bedrijf van zijn va-

der, tr. 18.8.1859 Magteltje Hagoort, van Waarder. Zij kregen vijftien
kinderen, waarvan er twee jong overleden.

10. Antonie, geb. 2.3.1836, overl. Rietveld 25.8.1836.
11. Geertrui Vroege, geb. 22.1.1838, tr. Rietveld 18.8.1859 Jan Paling,

metselaar-aannemer te Woerden.

VI. Jan Sterk Vroege, geb. Rietveld 27.9.1830, overl. ald. 11.5.1909, tr.
Woerden 10.3.1853 Jannetje van Doorn, geb. Woerden 28.10.1831, overl.
Rietveld 23.2.1908, dr. van Hendrik van Doorn en Willemijntje de Leeuw.

Zij groeide op op het Bouwhuis, de boerderij die net ten oosten van de tegenwoordige
Kwakelbrug te Woerden lag en afgebroken is in verband met stadsuitbreiding.

Uit dit huwelijk, geb. en indien niet anders vermeld ook overl. Rietveld:
1. Nicolaas, volgt Vila.
2. Willemijntje, geb. 16.3.1855, overl. 17.9.1855.
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3. Hendrik, volgt Vllb.
4. Maria, geb. 28.11.1857, overl. 9.2.1858.
5. Arie, volgt VIIc.
6. Jan Sterk, geb. 31.1.1861, overl. 19.12.1879.
7. Gerrit, geb. 29.4.1862, overl. 7.11.1939.
8. M//em, geb. 1.6.1863, overl. 28.10.1939.
9. Maria (tante Miet) Vroege, geb. 30.9.1864, overl. 10.11.1951, tr. Riet-

veld 24.4.1890 Willem Brunt, zn. van Willem Pancras Brunt en Annigje
Boer. Zij boerden op de Olijftak te Bodegraven. Hun enige zoon Wil-
lem Pancras overleed ongehuwd 2.8.1971.

10. Cornelis, volgt Vlld.
11. Willemijntje, geb. 8.3.1869, overl. 21.4.1871.

Jan Sterk Vroege werd boer op het bedrijf, dat afgesplitst werd van dat van zijn vader.
De eerste steen voor de nieuwe boerderij werd gelegd 5.2.1852, toen Rietveld nr. 26,
nu nr. 42.
Met een onderbreking van enkele jaren was hij lid van de gemeenteraad van 1863 tot
zijn overlijden; de laatste jaren als wethouder. Van de Ned. Herv. gemeente te Woer-
den was hij plaatsvervangend notabel.
De zoons Gerrit en Willem bleven ongetrouwd. Zij namen het bedrijf van hun vader
over en rentenierden later in het huisje, dat aan de Westzijde aan de boerderij was ge-
bouwd. De laatste jaren van hun leven waren zij als het ware het centrum van de fami-
lie. Alle neven en nichten kwamen op hun verjaardagen. De beide broers verspilden
hun bezit niet, wel reden ze een hoog T-Fordje; op hun reis langs de Rijn namen ze een
chauffeur mee. Zij leefden samen en stierven tien dagen na elkaar.

Vila. Nicolaas Vroege, geb. Rietveld 21.2.1854, boer tot mei 1916 in Ka-
merik-Mijzijde, daarna als rentenier naar Woerden, overl. ald. 31.8.1916,
tr. Kamerik 8.4.1875 Janna Cornelia Hilgeman, geb. ald. 17.12.1853, dr.
van Hendrik Hilgeman en Jannigje Spijker, bouwvrouw te Kamerik.

Uit dit huwelijk, geb. Kamerik:
1. Janna Hendrika, geb. 23.10.1877, ongeh. overl. Woerden 30.10.1964.
2. Jan Sterk, volgt Villa.
3. Hendrik, volgt VlIIb.
4. Nicolaas, geb. 13.10.1883, ongeh. overl. Woerden 23.5.1949.
5. Cornelia Maria, geb. 7.9.1888, ongeh. overl. Woerden 23.2.1961.
6. Jannigje, geb. 13.9.1891, ongeh. overl. Woerden 28.5.1970.

De drie ongehuwde dochters — bij de familie verder bekend als „de nichten" — en de
ongehuwde zoon bleven tot hun dood bij elkaar.

Villa. Jan Sterk Vroege, geb. Kamerik 6.10.1879, veehouder op de Hout-
dijk, woonde daarna vele jaren op Vredehof in Harmelen, overl. ald.
22.2.1958, tr. Houten 25.4.1907 Metje Johanna van Schalk, geb. Houten
24.1.1882, overl. Woerden (bejaardencentrum „'t Oude Landt") 10.3.1963.

Uit dit huwelijk, geb. Kamerik:
1. Janna Cornelia Vroege, geb. 8.5.1908, tr. Harmelen 25.10.1928 Govert

Bastiaan Pellikaan, geb. Goudriaan 1.3.1902, leraar aardrijkskunde te
Almelo en Alphen a/d Rijn, daarna burgemeester van Vianen en Lex-
mond, overl. 28.6.1982. Zij kregen twee dochters en één zoon, Dirk Jan
Sterk.

2. Cornelis Nicolaas Vroege, geb. 27.9.1909, majoor-tandarts bij de krijgs-
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macht, later tandarts te Wierden, overl. 27.2.1981, tr. Wierden Klazina
Plaggemars. Kinderloos.

3. Nicolaas Cornelis Vroege, geb. 26.8.1910, veehouder te Jutphaas en
Herpen, tr. Jutphaas Johanna J. de Vries. Zij hadden vijf kinderen,
waaronder Jan Sterk.

4. Jan Sterk Vroege, geb. 23.1.1912, tandarts te Alphen a/d Rijn, overl.
30.9.1981, tr. Kamerik Grietje M. van Bemmel, zij hadden vier kinderen,
waaronder Jan Sterk.

5. Willem Vroege, geb. 23.6.1913, tr. Sneek T. Haga, wonen te 's-Graven-
hage en hebben een dochter.

Toen 6.6.1953 zijn oudste dochter grootmoeder werd door de geboorte van Jan de
Leeuw, merkte Jan Sterk Vroege terecht — en wellicht met enige trots — op, dat hij
zeven generaties had gekend en gezien. Hij was ruim negen jaar oud toen zijn over-
grootmoeder, Maria Hamoen, stierf, en beleefde nog de vierde verjaardag van zijn ach-
terkleinzoon.

VlIIb. Hendrik Vroege, geb. Kamerik 8.12.1881, overl. Woerden
2.4.1953, tr. ald. 25.4.1929 Pieternella Dirkje de Jong, geb. Kockengen
12.12.1899.

Uit dit huwelijk, geb. Woerden:
1. Nicolaas Hendrik Vroege, geb. 23.1.1930, arts te Haarlem, overl. ald.

9.4.1980, tr. S. M. Mulder. Hieruit een zoon: Hendrik Jan.
2. Emma Anna Cornelia Vroege, geb. 16.7.1931, lerares huishoud- en nij-

verheidsonderwijs te Utrecht.
3. Anna Cornelia Emma Vroege, geb. 7.7.1934, tr. J. Maris. Wonen te Rid-

derkerk en hebben drie dochters en een zoon.

Vllb. Hendrik Vroege, geb. Rietveld 9.7.1856, veehouder op de in 1882
gebouwde boerderij „Hoeve Kerkzicht" te Zegveld, overl. ald. 21.4.1909,
tr. ald. 15.4.1886 Neeltje van Doorn, geb. ald. 22.8.1861, overl. ald.
15.4.1901, haar trouwdag, dr. van Robertus van Doorn, veehouder in Zeg-
veld, op wat nu Lindenhoeve heet, en Jannigje Brak.

Uit dit huwelijk, geb. Zegveld:
1. Robertus, geb. 16.4.1887, overl. Zegveld, 2.6.1887.
2. Robertus, geb. 25.5.1888, overl. Zegveld, 23.6.1888.

'3. Jannetje, geb. 21.7.1889, overl. Zegveld, 15.1.1905.
4. Aafje Vroege, geb. 27.10.1891, landbouwer op „Schanszicht", woonde

daarna op „Rhodus", beide te Bodegraven, overl. Bussum (verpleeg-
huis) 5.1.1979, tr. Zegveld 7.10.1915 Willem Pancras Brunt, zn. van
Cornelis Brunt, veehouder te Bodegraven, en Risje Baelde.

5. Robertha Vroege, geb. 10.10.1893, overl. Woerden 6.4.1967, tr. Zegveld
23.10.1919 Willem van Baren, kaashandelaar eerst te Barneveld later te
Woerden, zn. van Koenraad van Baren, veehouder te Barwoutswaar-
der, en Marigje de Koning.

6. Jan Sterk, volgt VIIIc.
7. Krijntje, geb. 10.8.1897, overl. Zegveld 24.11.1897.
8. Krijntje Vroege, geb. 7.5.1899. overl. Woerden (bejaardencentrum „'t

Oude Landt") 31.12.1975,
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VIIIc. Jan Sterk Vroege, geb. Zegveld 3.4.1896, landbouwer op „Hoeve
Kerkzicht", vervulde vele functies in de Zegveldse gemeenschp o.m. hoog-
heemraad van het Groot-Waterschap Woerden en lid van het Kon. Ned.
Landbouwcomité, overl. Leiden (academisch ziekenhuis), 31.5.1959, tr.
Zegveld 12.5.1921 Aaltje van der Wind, geb. ald. 12.3.1897, overl. ald.
1.9.1961, dr. van Hendrik Jan van der Wind, veehouder op „Buiten Ver-
wachting" te Zegveld, en Grietje de Leeuw.

Uit dit huwelijk, geb. Zegveld:
1. Neeltje Vroege, geb. 31.3.1922, tr. Zegveld 3.1.1946 Willem van Wijn-

gaarden, geb. Giessendam 27.12.1916, laatst leraar aan de Ped. Acade-
mie „Rehoboth" te Utrecht, zn. van Willem van Wijngaarden en Neeltje
Groen. Zij kregen 3 zoons waaronder Jan Sterk van Wijngaarden en 2
dochters.

2. Gretha Vroege, geb. 31.3.1923, verpleegster te Hoensbroek, later maat-
schappelijk werkster te Utrecht.

3. Hendrik, volgt IXa.
4. Hendrik Jan, volgt IXb.
5. Jansje Vroege, geb. 3.10.1933, tr. Zegveld 7.2.1957 Jan Machiel Blok,

geb. Woerden 22.11.1928, gemeente-ambtenaar te Harderwijk, zn. van
Jan Machiel Blok en Clasina Six.

IXa. Hendrik (Hein) Vroege, geb. Zegveld 23.2.1925, veehouder, tr.
Waarder 12.3.1952 Cornelia Elizabettha de Bruijn, geb. Waarder 6.7.1927,
dr. van Jan de Bruin, veehouder te Waarder, en Antje Cornelia Karens
(achterkleindochter van Cornelia Vroege V4.)

Uit dit huwelijk:
1. Jan Sterk Vroege, geb. Waarder 11.2.1953, secretaris-medewerker van

kamerleden.
2. Antje Cornelia (Anco), geb. Waarder 29.11.1953, onderwijzeres, tr.

Driebruggen 2.5.1979 Cornelis Nicolaas van Schaik, geb. Woerden
19.11.1953, veehouder op Breeveld te Woerden, zn. van Lourens van
Schaik (VIIc3) en Fijgje van Dam.

3. Jan Vroege, geb. Waarder 8.11.1954, onderwijzer, tr. Woerden
25.8.1977 Anna Jacoba Rijlaarsdam, dr. van Willem Rijlaarsdam en
Cornelia van der Wind.

4. Albert Vroege, geb. Waarder 30.11.1955, marketing-medewerker te
Eist, tr. Driebruggen Johanna Koning.

5. Alda Janneke Vroege, geb. Woerden 1.2.1957, tr. Driebruggen
24.6.1980 Siemon J. van der Stoel, veehouder op Breeveld, geb. ald.
10.9.1955.

6. Cornelis Hendrik Vroege, geb. Woerden 25.3.1958.
7. Hendrik Jan Vroege, geb. Woerden 15.11.1960.
8. Grethus Vroege, geb. Woerden 25.3.1962, overl. (verdronken) Waarder

18.6.1964.
9. Eduard Gerethus Vroege, geb. Woerden 30.12.1965.

IXb. Hendrik Jan Vroege, geb. Zegveld 23.3.1931, landbouwkundige,
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woont in De Wijk, tr. Harlingen 17.11.1961 Foukje Huibertha Hoogland,
geb. Harlingen 20.3.1935, dr. van Dirk Hoogland en Huibertha Johanna
Woudenberg.

Uit dit huwelijk:
1. Huibertus Johannes Vroege, geb. Rotterdam 28.2.1958, bosbouwmede-

werker in de Flevopolder, tr. Dronten 2.9.1982 Eveline Mes.
2. Leontine Vroege, geb. Roden 25.6.1963.
3. Jan Sterk Vroege, geb. Roden 31.3.1966.
4. Theodoor Alexander Vroege, geb. Nijeveen 24.6.1969.
5. Norbert Peter Vroege, tweeling met voorgaande.

VIIc. Arie Vroege, geb. Rietveld 5.3.1859, veehouder op 's-Gravesloot,
gemeente Kamerik, overl. 's-Gravesloot nov. 1936, tr. Zegveld Lijntje
Kemp, geb. ald. 3.1.1864, dr. van Dirk Kemp en Aafje van Doorn.

Uit dit huwelijk, geb. Kamerik:
1. Aafje Vroege, geb. 1.1.1889, overl. Woerden (in 't Oude Landt)

14.5.1970.
2. Jannetje Vroege, geb. 18.5.1890, overl. Mijdrecht 23.3.1973, tr. Kamerik

28.4.1910 Pieter Willig, geb. Mijdrecht 25.12.1884, veehouder, overl.
Edam 4.7.1954.

3. Dirkje Maria Vroege, geb. 8.1.1893, overl. Woerden 11.6.1942, tr. Ka-
merik 7.11.1918 Cornelis Nicolaas van Schaik, veehouder op de „Post-
hoorn" op Breeveld, gemeente Woerden.

4. Jan Sterk Vroege, geb. 8.7.1894, overl. Woerden 1.12.1959, zette samen
met zijn zuster Aafje het bedrijf op 's-Gravesloot voort tot 1947, toen
hun neef Arie van Schaik (zie VIIc.3) het overnam en zij in Woerden
gingen wonen.

5. Lijntje Vroege, geb. 19.4.1897, overl. Oudenrijn 14.7.1952, tr. Kamerik
27.3.1919 (later echtsch.) Teunis Floris de Gier, geb. Harmelen
4.12.1896, veehouder.

Vlld. Cornelis Vroege, geb. Rietveld 10.5.1866, veehouder op het Bouw-
huis, overl. Woerden 9.7.1948, tr. Zegveld 18.4.1895 Arriaantje Burggraaf,
geb. ald. 11.1.1872, overl. Woerden 29.4.1949, dr. van Arie Burggraaf en
Aafje van Doorn.

Uit dit huwelijk geb. Woerden:
1. Aafje Vroege, geb. 23.1.1896, tr. Woerden Jan Pieter van Dommelen,

veehouder op Houttuin-Sluipwijk te Woerden.
2. Jan Sterk Vroege, geb. 12.5.1897, veehouder, tr. Helena Cornelia Coste-

rus, geb. 15.2.1897, overl. Rietveld 7.4.1980.
3. Arie Vroege, geb. 21.11.1898, tr. Ella van Muiswinkel, werd veehouder

op de „Olijftak" te Bodegraven (zie Maria VI-9).
4. Cornelis Vroege, geb. 13.4.1900, tr. Woerden mr. Laura S. Verkerk, arts

te IJsselmonde, later huidarts te Leiden.
3. Leendert Vroege, geb. 4.12.1901, tr. Woerden Trijntje H. van Tuyl,

kaashandelaar te Woerden.
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6. Jannetje Vroege, geb. 13.5.1903, overl. De Meern 17.3.1981, tr. Woer-
den Willem Pancras Brunt, steenfabrikant.

7. Arriaantje Vroege, geb. 6.10.1910, tr. Cornelis Blanken.

Op de met nummers aangegeven plaatsen staan door Vroeges bewoonde boerderijen en wel:
I. Jan Sterk Vroege (VI) en later Jan Sterk Vroege (Vlld-2). 2. Hendrik Vroege (VHb), later Jan
Sterk Vroege (Vlllc). 3. Arte Vroege (VIIc), later Jan Sterk Vroege (VIIc-4). 4. Cornelis Vroege
(Vlld). 5. Nicolaas Vroege (Vila). 6. Jan Sterk Vroege (Villa). 7. Jan Cornelis Sterk (IV), later

Nicolaas Vroege (V-I).

W. VAN WIJNGAARDEN

Nolen
1 G.A. Woerden, notulen der gemeenteraad Rietveld C. S. dd. 24.4.1846.
2 R.A. Utrecht, r.a. Lopik, dd. 13.4.1802, iriv.nr. 1036-12.
3 G.A. Utrecht, n.a. dd. 17.2.1812, inv.nr. U 310 d 003.
4 G.A. Utrecht, n.a. dd. 27.7.1815, inv.nr. U 310 d 005.
5 G.A. Woerden, kadasterkaart Rietveld met legger.
6 R.A. Utrecht, n.a. Harmelen, dd. 3.4.1827, inv.nr. HM 001 a 007.
7 G.A. Woerden, Oud notulenregister van vergaderingen van kerkvoogden en notabelen der

Hervormde Gemeente te Woerden 1834-1862, dd. 4.12.1862.
8 J. Smit Azn, Bijzonderheden en Geslachtslijst der Familie Smit van Alblasserdam, Dor-

drecht 1950 pag. 94,125, 244, 301.
Bijblad Nederlandsche Leeuw II pag. 52,53.

9 Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden,
Utrecht 1922 deel IIb pag 540.

10 A.R.A. 's Gravenhage, R.A. Asperen, inv.nr. 1357, fol 159 e.v.
11 Deze gegevens dank ik aan de heer B. J. de Groot te Heukelum.
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Zelfportret 1931.

LEO GESTEL

Al dikwijls is de vraag gesteld of kunstschilders uit kunstschildersgeslach-
ten hun vak kiezen door het volgen van hun erfelijke begaafdheid, danwei
als gevolg van beïnvloeding door het milieu, of door een combinatie van
beide factoren. In elk geval is de Woerdense schilder Leo Gestel, van wie
hierbij een kwartierstaat is afgedrukt, zijn vader in de kunst gevolgd. Deze
vader, Willem Gestel, geboortig van Dirksland, oorspronkelijk huisschil-
der, woonde en werkte in Woerden, waar op 22 november 1881 zijn zoon
Leo (eig. Leendert) werd geboren.

De eerste schilderlessen kreeg Leo van zijn vader; daarna was hij van
1900-1903 leerling van de Rijksnormaalschool te Amsterdam en van de
Rijksakademie (1901-1903), waar hij avondcursussen volgde onder leiding
van onder andere August Allebé.

Evenals Willem Gestel was Leo sterk aangetrokken tot het penselen van
landschappen en stillevens. Veel verder mag men de vergelijking niet door-
trekken. Leo onderging — bijna onvermijdelijk — tijdsinvloeden (abstrac-
tie-kubisme) die aan oudere generaties voorbijgingen en hij kreeg daar-
naast ook grote faam als portrettist.

Beschouwd tegen de achtergrond dat Leo Gestel maar net de leeftijd van
zestig jaar mocht bereiken, dit in tegenstelling tot zijn vader, die op enkele
dagen na negenennegentig werd, is zijn oeuvre omvangrijk. Vele musea in
ons land bezitten een keur van werkstukken van zijn hand en sommigen zul-
len zich nog de belangrijke aan hem gewijde herdenkingstentoonstelling in
de voorzomer van 1946 in het Amsterdamse Stedelijk Museum herinneren.

Het stemt tot vreugde dat Gens Nostra deze belangrijke Woerdenaar bij
deze gelegenheid ook genealogisch aan u kan voorstellen.

R.F.v.
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16

JOHANNES
GESTEL

zn. van Picter
Davids Gestel en
Adriana Abrams

Groenendijk

arbeider te
Dirksland

_ Dirksland
5.1(1.1755

+ Dirksland
9.5.1848

17

MARIA VAN
DER VELDE(N)

dr. van Willem
van der Velden
en Lcna Jans

Lodder

Dirksland
28.8.1757

t Dirksland
3.8.1821

OD Dirksland 7.3.1784

8

W1LLEM GESTEL

kleermaker te Dirksland

0D(l)Dirksland21.4.1814
Maria Frederiks Hout

— Dirksland 26.12.1787
t Dirksland 8.12.1869

00 Werkend

18

GERRIT
VERHE1J

zn. vanPicter
Verheij en

Nceltje Stam

sluiswachtcr te
Werkendam

00(2)
Werkendam

(impost bet. ald.
24.2) 1796 Aagje

de Geus
— Werkendam

2(1.11.1748
i Werkendam

19.8.1825

19

CORNEL1A
BAGGERMAN

dr. van Bastiaan
Florisz

Baggcrman en
Johanna van 't

Sant

— Werkendam
16.8.175(1

i Werkendam
(impost bet.
25.1(1) 1794

OD Werkendam (onderlr. 2.8) 178(1

9

JOHANNA VERHEIJ

— Werkendam 28.3.1784
t Dirksland 14.8.1850

am 6.4.1821

4

JOHANNES GESTEL

kleermaker te Dirksland, sedert 1883 steendrukker te
Eindhoven

* Dirkslanc1 19.4.1824
t Eindhoven 16.2.1894

2

2(1

MAARTEN
KWAADLAND

zn. van Cornelis
Johannisz

Kwaadlanden
NecltjeTcunis

Sonnemarc

broodbakkcr té
Gocdcrcede

Ouddorp
3(1.1(1.1768

+ Gocdereede
17.2.1847

21

MARIA
KRIJGER

dr. van Dimmen
Jobsz Krijger en
Martijntjc Jans

Mierop

Ouddorp
14.7.1765

t Gocdereede
3(1.5.1834

CD Ouddorp 23.3.1791

1(1

DIMMEN KWAADLAND

arbeider (1814) later
vrachtrijder (1841) te

Goedereede

* Ouddorp 27.2.1793
t Goedereede 19.8.1841

GD Goede ree

22

KASPER
HAKKENBRAK

zn. van
Christollel

Hackenbrack (uit
Ncuwicd)cn

Maria Caspers
Centen

Ticnhoven
(ZH)

16.2.1755
+ Gocdereede

(aang.ald. III.III)
18(13

2.1

JANNETJE
VAN

OOSTVOORN
dr. van Mclchcrt

Jansz van
Oost voorn en
Agnictje Jans

Muije

00(2)
Goedereede

18.7.18114
Johannis
Dcgcnaar
Sommclsdijk
11.11.1753

* Gocdereede
3.2.1X33

GDGoederccde9.5.17X4

II

ANGENIETJE
HAKKENBRAK

'Goedereede 26.11.1792
t Goedereede 11.9.1841

de 17.6.1814

5

JANNETJE KWAADLAND

voor haar huwelijk huishoudster te Sommelsdijk

•Ouddorp 20.2.1823
t Eindhoven 18.3.1925

GD Sommelsdijk 9.11.1849

WILLEM GESTEL
huis- en decoratieschilder te Woerden sinds 1875, kunstschilder, directeur
Avondtekenschool te Woerden, lid Genootschap „Kunstliefde" te Utrecht

* Dirksland 22.2.1853

1

* Woerden 22-11-1881

*

t Woerden 13.2.1952
GD Woerden

LEENDERT
kunstschilder, lid „Arti

GD Amsterdam 30.3.1922 Ger
Amsterdam 12.7.1892, t Laren (NH) 13.8.1960

Samenstelling: Mr. T. N. Schelhaas en N. Plomp.
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24

PAULUS
SCHOLTEN

zn. van Gcrrit
Schollen en

Maria van der
Linden

CD (1) Gouda
6.6.1779

Dina Brouwer
— Gouda (Rem.)

14.1.1753
• Gouda
20.4.1796

25

GEERTRUY
MEYER

verm. dr, van
Johannes Mcyer
en Cornelia van

Hoof te
Oudewater

CD (1) Gouda
8.8.1775

Arend [ïvers
•ca. 1751
t Gouda
19.8.1835

CD Gouda 20.9.1785

12

GERRIT SCHOLTEN

smid te Boskoop

— Gouda 22.3.1786
t Boskoop 21.3.1858

26

LEENDERT
VAN ARDENNE

zn. van Cornclis
van Ardcnnc en

Tcuntjc
Hoogland

00(1)
Waddinxvcen

3.6.1781
Comctia During
— Waddinxveen

18.6.1744
t Noord-

Waddinxvecn
14.2.1800

27

JANNETJE
BLOK

dr. van Picter
Beek en Rijkjc

van Raamsdonk

Waddinxveen
17.1(1.1756
1- Noord-

Waddinxvccn
6.9.1802

CSD Waddinxvcen 30.4.1792

13

PETRONELLA
VAN ARDENNE

* Noord-Waddinxveen
24.2.1793

t Boskoop 22.10.1867

OD Waddinxveen 1.11.1816

6

LEENDERT SCHOLTEN

smid te Woerden

* Boskoop
t Woerden

3

• Woerden 26.12.1857
27.11.1879

19.10.1818
20.2.1909

28

HENDRIK
VAN IOL

211. van Andries
van Tol en Antie

Boncfacs

boomkweker
te Boskoop

Hillcgcrsbcrg
17.10.1756
t Boskoop
14.5.1848

29

MARIA VAN
DER WOLFF

dr. van Lambert
van der Wolff en

Antje Synions
Rijnsburger

Oudshoorn
24.3.1754
t Boskoop
15.7.1823

CD Boskoop (met attestatie van
Leiden dd. 7.8) 1782

14

PIETER VAN TOL

boomkweker te Boskoop

OD(2)Boskoop31.12.1851
Aaltje Schoorel

'Boskoop 26.12.1786
t Boskoop 6.1.1866

3»

JURRIEN
JAGER
JAN/..

CB(l) West-
Terschelling

25.9.1774
Ncclljc
Nicolaas
* Rügen
ca. 1743

t Schiedam
21.9.1814

31

ANNA VAN
DEN HOEK

dr. van Arv van
den Hoek

(Verhoek) en
Emmigjc Aricns

Hogcndijk

* Stormpoklcr
— Ouderkerk

a.d. IJssel
31.3.1754
1- Boskoop
16.6.1827

CD Ouderkerk a/d IJsscl 26.12.1784

15

EMM1GJE (EMMETJE)
JAGER

* Krimpen a.d. IJssel
27.4.1788

t Boskoop 10.12.1848

GD(1) Boskoop 6.6.1818

7

ANNA MARIA VAN TOL

* Boskoop 18.4.1823
t Woerden 1.1.1885

OD Boskoop 23.12.1846

EMMETJE SCHOLTEN

(„LEO") GESTEL
et Amicitia" te Amsterdam
ritje Overtoom (schilderes)
dr. van Adrianus Johannes Overtoom en Gerritje Schaftenaar

t Woerden 28.4.1915

t Hilversum 26.11.1941

B. De naam Gestel werd zowel op Overflakkee als te Woerden uitgesproken met de klemtoon op de laatste lettergreep.
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HET GEZIN VAN DE WOERDENSE GOUDSMID
MARTEN HENRICZOEN

Het Algemeen Rijksarchief bezit een boekje waarin enige leden van een
Woerdense familie in de zestiende en zeventiende eeuw aantekeningen heb-
ben gemaakt, vooral van genealogische en rechtshistorische aard1. Het
werd in 1551 aangelegd door de Woerdense goudsmid en burgemeester
Marten Henriczoen, die op de eerste bladzijden bijzonderheden vermeldde
over zijn huwelijk en over de geboorte van zijn drie kinderen. Marten Hen-
riczoen en Geertgen Jacobsdochter (de Hooch) „vergaderden in de heilige
echte staat" door „elkander te beslapen" in 1548. Kort daarna „trouwden
zij elkaar en voldeden de heilige kerk". Hij was toen bijna 24 jaar oud en zij
16'/2 („seventiendallif"). Het was bepaald geen gedwongen huwelijk, want
meer dan vier jaar later, in 1552, werd het eerste kind geboren, Aeltgen.
Drie jaar later werd zij gevolgd door een zoon, Jacob, waarna in 1557 nog
een zoon werd geboren, Jan genaamd. Niet lang daarna overleed de goud-
smid, waarna zijn weduwe in 1559 hertrouwde met Usbrant Ghijsbertsz van
der Voort.

Marten Henriczoen vermeldde niet alleen nauwkeurig naar wie de kinde-
ren werden genoemd en welke „pillegiften" zij kregen, maar beschreef
naast deze gebruikelijke bijzonderheden ook tot in details de astrologische
omstandigheden rond het tijdstip van de geboorte. Voor een uitvoeriger be-
schrijving en inhoudsopgave van dit handschrift, alsmede voor enkele ande-
re gedeelten van de inhoud zij verwezen naar enkele publikaties in het tijd-
schrift „Heemtijdinghen"2.

Item dit bouck hoert toe ende heeft dat selver gescreven Marten Henric-
zoen goutsmit tot Woerden ende was op die tyt burgemeijster mit Cornelis
Gerritzoen ende is gescreven int iaer ons heeren dusent vijfhondert eenen-
devijftich ende op die tijt out seven ende twintich iaren ende syn huijsvrou
Geertien negentien iaer.

Van onse huwelick ende kinderen ende onse ouderdomme.
In den iare ons heeren Jesu Christi nae sijnder passie duijsent vijfhondert

achtendeveertich soe sijn vergadert in die heylige echte staet Marten Hen-
riczoen ende Geertgen Jacobsdochter donredaechs tuscen den woensdach
ende vrijdach quatertemper in die vasten doen wij malkander versliepen,
ende wij trouden malkander ende voldeden die heijlighe karke beloken
paechsdach des morgens in die metten ende ick was op die tijt out, paechs-
cens daernae des dinxdaechs vierendetwintich iaren ende Geertgen mijn
huysvrou seventiendallif iaer ende wort altijt iarich op die hooch Lieve
Vrouwen dach ofte Marien hemelvaertsdach in die somer ende en procu-
reerdena geen kinderen bij malkander langer dan in vier jaren.

Aeltgen Martensdochter.
Ende Aeltien ons eerste geboren dochter, genaempt alsoe nae onse bes-

temoeder, is geboren in den iare Jesu Christi ons salichmaker duysent vijf-
hondert twe ende vijftich tuscen sint Jan baptisten dach ende sint Lebuij-
nendach des nachts tuscen twalof ende een uren ende die maen die was bey-
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de die dagen in Leo, dat is in dat hart. Ende haer vontepeters waren
Henrick Martenzoen mijn vader ende Oberich Claesdochter, Joachim Stic-
kers huysvrou, ende Griet Willemsdochter, Henrick Janszoen Roede sijn
huysvrou, beyde van Amstelredam, mar Griet was van Hoern geboerte en-
de daer gehijlickt. Haer pillegelt was in den eerste van Henric Martenzoen
haer petevader een Gauden Leuw van achtendeveertich stuyvers met drie
Schrickenborgers, elxs vier stuyvers waert. Van Oeberich Claesdochter, ons
nicht, een Gauden Saluyt van twe stuyvers. Noch een Gauden Philippusgul-
den van sevenendetwintich stuyvers met een Oude Vlies met een lang kruys
van drie stuyvers. Van Margriet Willemsdochter een Gauden Philippusgul-
den van sevenendetwintich stuyvers. Noch een halve Gauden Philippusgul-
den van viertiendalve stuyvers met een Schrickenborger van vier stuyvers3.

Jacob Martenzoen.
Ende Jacob onse eerste geboren soen, alsoe genaempt nae sijns moeders

vader van namen Jacob Hugenzoen die Hooch ofte Jacob die Hooch ende is
geboren in den jare ons heeren Jesu Christi ons salichmakers duysentvijf-
hondertvijffendevijftich op den XXIIen dach van den april, op sint Joris-
avont, des dages tusschen drie ende vier uren achter noen. Ende die maen
was des dages daer te voren ende des dages sijnder geboorte beyde in Tau-
rus, dat is in den hals. Ende die planeten des maendts waren te weten Jupi-
ter began te regieren op den vierden dach van den aprill. Ende Mercurius
began te regieren op den XVIII dach van den aprill, doen Jacob Marten-
zoen geboren wart op den XXII dach van den april. Ende op den lesten
april is ofte den XXX dach van den april began Mars te regieren bij die
maen. Ende sijn vontepeter ende een yegelick met haer pillegaeff waren: in
den eersten Pieter Jacobzoen die Hooch sijns moders broder, noch een
vrijer, sijn pillegaeff was een dubbelden Gauden Karolusgulden van
XXXIII stuyvers ende een Silveren Reael van Spangen van seven groot met
een drie groot. Willemken Jacobsdochter, sijns moders suster, noch een
vrijster, out ontrent XVI jaeren, hoer pillegaeff was een Gauden Leuw van
twe gulden ende tien stuyvers, noch een Schrickenborger van vier stuyvers
met een dobbelde stuyver ende een enkele stuyver.

Jan Martenzoen.
Jan Martenzoen, onse twede sone, alsoe genaempt nae sijn moders bro-

der, ende is geboren int jaer ons heeren Jesu Christi ons salichmakers du-
sentvijfhondertsevendevijftich tuscen Sinte Mathias ende Sint Omarsdach
ofte tuschen den XXIIII ende XXV dach februarii des nachts tuschen drie
ende vier uren. Ende die planeten des maendts van 't leste quartier, te wee-
ten in acht dagen, waren Jupiter, Marcurius ende Venus. Ende Jan worde
geboren tuschen den derden ende vierden dach, des.nachts dat dese plane-
ten begonsten te regieren ende en regieren niet langer dan dat quartier. Sijn
vontepeten waren Dirck Dirckzoen ende Cornelis Henriczoen, beyde sijn
oomen, ende Cornelis sijn vaer broder ende Geertrudt Mester Cornelis
Aertszoensdochter, Huych Jacobzoen sijn,moders broders huysfrou. Ende
die maen was des daechs tevoren eer hij geboren wort, te weten sint Ma-
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thijsdach, in Capricorno, dat is in die knie, ende des anderen dages, sint
Omarsdach, in Aquario, dat is in die scheenen.

N. PLOMP

Noten
a lees: procreëerden.
' Algemeen Rijksarchief, Collectie Handschriften Derde Afdeling nr. 751 folio lven 2.
2 N. Plomp, Het aantekeningenboek van een burgemeestersfamilie, in: Heemtijdinghen jrg. 6

(1970) nr. 2 blz. 20-21; N. Plomp, De familie Van Naerden, een oud regentengeslacht te
Montfoort en Woerden, in: Heemtijdinghen nr. 15 (1965) blz. 10-11; N. Plomp, De eerste
burggraven van Montfoort, in: Heemtijdinghen jrg. 10 (1974) blz. 14-24.

3 Zie voor de verklaring van de muntnamen bijv. H. Enno van Gelder, De Nederlandse Mun-
ten, Utrecht/Antwerpen 1968 (Aula 213).

FRAGMENT-GENEALOGIE VAN RIJN (HARMELEN)

Inleiding

De hieronder behandelde fragment-genealogie van Rijn heeft — voor zo-
ver nu bekend — haar oorsprong in de provincie Utrecht, met als stam-
plaats Indijk/Breudijk (thans gemeente Harmelen).

Het onderzoek vindt tot nu toe al meer dan 14 jaar plaats en gaat gepaard
met grote problemen.

Deze worden enerzijds veroorzaakt door gebrek aan archiefmateriaal
o.a. als gevolg van het feit, dat het betrokken onderzoekgebied een strijdto-
neel is geweest tussen de Hollandse graven en de Gelderse hertogen en om-
dat de Fransen er diverse malen nogal „hebben huisgehouden", waardoor
veel archiefmateriaal verloren is gegaan en anderzijds doordat de familie al-
tijd rooms-katholiek is geweest. Het RK.-zijn, bracht met zich mee, dat de
familie geen openbare funkties kon vervullen, aangezien deze waren voor-
behouden aan personen die de staatsreligie (nl. de gereformeerde = her-
vormde godsdienst) beleden, zodat ik ook de sporen, die officiële beambten
in de archieven nalieten, voor mijn familie moest ontberen. Eén en ander
wil niet zeggen, dat ondanks deze problemen geen grote successen zijn ge-
boekt. Zo zijn er in de laatste decennia van de achttiende en de eerste van
de negentiende eeuw tientallen notariële en rechterlijke akten gevonden
over o.a. de blekerij aan de Vecht, die van 1760 tot 1855 in familiebezit is
geweest. Daartegenover staat, dat al meer dan 10 jaar wordt gezocht naar
het eerste huwelijk van mijn oudst bekende voorvader, helaas tot nu toe
zonder resultaat. Hoewel de familie — zoals reeds is gesteld — RK. was,
komen er ook niet-katholieke takken voor, voornamelijk rond 1900. In het
midden van de vorige eeuw zwermen diverse takken vanuit de provincie
Utrecht, naar o.a. Amsterdam, Haarlem, Leiden, 's-Gravenhage en de kop
van Noord-Holland. Voordien moeten ook oudere generaties van zijtakken
— in verband met het ontbreken van diverse gegevens — de geboortestreek
hebben verlaten.
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Fragment-genealogie

1. Antoni van Rijn, geb. ca. 1685, fruitteler/boomgaardier/boer/zaak-
waarnemer, woont 1748 te Zuilen, overl. Utrecht 24.5.1772, tr. (1) Grietje
Gerrits (Hopman) (Van Oorschot), overl. Indijk 1728; tr. vernis (2) RK.
Vleuten 17.11.1728 Cornelia Jans van Schalkwijk (getuigen: mej. Martina
van Bijlevelt en Geertje Teunis); tr. (3) Houten (gerecht) en RK. Schalk-
wijk 16.4.1748 Clasina (Klaasje) Pauw, van Houten (getuigen Cornelia
Zeist en Cornelis van Rijn).

Antoni liet diverse akten opmaken die hij met een mooie handtekening signeerde.

<$Occsma.,meii'o/Öc;-rv/errrofihetu Q

Op 31 juli 1721 liet hij voor schout en weesmannen van Indijk een custingbrief (schuld-
bekentenis) inschrijven waaruit blijkt dat hij van de erfgenamen van Harmcn van Hees-
wijk een bedrag leent groot 170 gulden, 16 stuivers en 14 penningen met als onderpand
„comparants huijs erve ende boomgaart sijnde erf huurgrond staande en gelegen op
't Oudeland onder deesen geregtc (Indijk) in 't bosch groot omtrent een honderd vijf
en twintig roeden, strekkende gen. boomgaart voor van de Hollandse Kade tot agter
aan het land van de heer Swartendijk (schout van Indijk)". Een van zijn interessantste
stukken is een staat en inventaris van de boedel en goederen, opgemaakt 9 juli 1728 in
verband met het overlijden van zijn eerste vrouw. Deze staat geeft een volledig over-
zicht van zijn bezittingen met getaxeerde waarde tegenover zijn schulden. Deze akte is
opgemaakt om de rechten van zijn minderjarige kinderen te garanderen in verband met
zijn tweede huwelijk. Verder heeft hij o.a. in de periode 1737-1752 koeien ge- en ver-
kocht.

Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit, geb. ca. 1712.
2. Adrianus, volgt II.
3. Willem, geb. Breudijk, ged. Vleuten 20.12.1716 (get. Willem Theunis-

se). Bij de verkoop van bovengenoemd huisje op 28.7.1779 te Indijk,
zijn de kinderen, kleinkinderen en zelfs de achterkleinkinderen van An-

. toni erfgenaam. Hieruit blijkt, dat Willem toen reeds was overleden en
dat zijn aandeel in de erfenis verdeeld moet worden over zijn kinderen
met name: Antoni, Simon, Anna, Anthony, Margaretha en Johan. Van
hem en zijn gezin verder niets gevonden.

4. Gerrit van Rijn, geb. Houten ca. 1719, boerenknecht/boer, overl. Breu-
kelerwaard, begr. Breukelen 28.11..1775, ondertr. Breukelen-Ortsge-
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recht/tr. (RK.) Maarssen 17.4/5.5.1750 Neeltje van Es, geb. Spengen
(U.), overl. Breukelerwaard, begr. Breukelen 1.7.1772. Nageslacht ged.
RK. te Maarssen en wonend te Breukelen.

5. Johannes, geb. 't Spijkse Bos, ged. Vleuten 22.9.1721 (get. Pieternel
van Rijn), timmerman.

Op 16.6.1749 wordt door het gerecht Indijk aan hem een akte van indemniteit afgege-
ven om in Utrecht te gaan wonen. Op 22.7.1749 verkrijgt hij voor ƒ 25,— het borger-
recht van Utrecht en woont „agterClarenburg".

6. Cornelius van Rijn, geb. 't Spijkse Bos, ged. Vleuten 5.8.1724 (get. Cne-
lia Gerrits), overl. IJsselstein 13.7.1803, ondertr./tr. Vreeswijk
14.3/2.4.1755 Cornelia {Neeltje) van Driebergen, ged. IJsselstein (aan
het Klaphek) 21.2.1729, overl. ald. 24.8.1784, dr. van Nicolaus van
Driebergen en Catharina de Rooy. Nageslacht geb. te IJsselstein.

7. Josephus Henricus van Rijn, geb. 't Spijkse Bos, ged. Vleuten 8.4.1727
(get. Henricus Bosch en Maria de Weert), tuinman, overl. Utrecht (Op
de Oude Kamp) begr. ald. (Buurkerk) 10.12.1768, ondertr./tr. Utrecht
22.9/5.10.1746 Alida (Cecilia) de Rooy, ged. ald. (Buurkerk) 17.2.1726,
overl. ald. (Groenesteeg), begr. (Nicolaikerk) 27.7.1781, dr. van Theo-
dorus de Rooy en Maria van der Schaft.

Op 16.6.1749 wordt — evenals voor zijn broer Jan — door het gerecht Indijk aan hem
een akte van indemniteit afgegeven t.b.v. Utrecht. Op 23.7.1749 wordt aan hem, voor
een bedrag van ƒ 26,10 het borgerschap van Utrecht verleend. Nageslacht te Utrecht.

II. Adrianus van Rijn, geb. Breudijk, ged. Vleuten 2.9.1714 (get. Jannig-
je Willes), daghuurder/boer in dienst van mejuffrouw Bosch, begr. Breuke-
len 30.4.1794, ondertr./tr. (1) Abcoude 2/23.4.1739 Jannetje Jakobs Ver-
meer, woont Kortrijk, begr. Breukelen 9.3.1747; ondertr. Breukelen-Nijen-
rode/tr. (2) RK. Maarssen 9/29.8.1747 Ma{rre)tje Spruyt, ged. Woerden
26.6.1723, begr. Breukelen 5.10.1809, dr. van Jan Spruyt en Marrigje Dirk-
se van Dalen.

Op 5.4.1741 werd aan hem door het gerecht Breudijk een akte van indemniteit ver-
leend t.b.v. het gerecht Breukelen-Nijenrode. terwijl op 30.5.1763 dezelfde akte werd
afgegeven voor Maarsseveen, waar het gezin enige jaren woonde. Over de perioden
1.5.1747 tot 1.5.1757 en 1.5.1765 tot 1.5.1767 betaalde hij voor de „uitzettingen van de
dorpslasten van Breukelen-Nijenrode en Breukelerwaard" bedragen lopende van 18
stuivers tot ƒ 1,— per jaar. Verder betaalde hij over de perioden 1.5.1749 tot 1.5.1757
en 1.5.1761 tot 1.5.1762 en 1.5.1764 tot 1.5.1766 voor de „Uitzettingen van de belasting
opconsumptiën" jaarlijks ƒ 3,— tot ƒ 27,—.

Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob Bruynen, ged. verm. Abcoude 24.3.1739, begr. Breukelen

2.6.1740.
2. Margarita (Grietje), geb. Breukelerwaard, ged. Maarssen 17.7.1741.
3. Johanna, ged. Abcoude 11.9.1742 (get.: Willem van Rijn).
4. Cornelis, ged. Abcoude 2.1.1744 (get.: Geertje Jacobs Vermeer).
5. Cornelis, ged. Abcoude 19.2.1745 (get.: Geertje Jacobs Vermeer).
Uit het tweede huwelijk:

6. Jacobus, geb. Broekdijk (Breukelen-Nijenrode), ged. Maarssen
7.5.1748, (get. Antoni van Rijn, grootvader), begr. Breukelen
16.5.1748.
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7. Jacomina, geb. Broekdijk, ged. Maarssen 9.8.1749 (get. Cornelia
Spruyt en Claasje van Rijn (derde vrouw van Antoni)).

8. Cornelia, geb. Broekdijk, ged. Maarssen 9.8.1749 (get. Cornelia
Spruyt en Claasje van Rijn).

9. Maria (Ma(rre)tje), geb. Broekdijk, ged. Maarssen 28.12.1750 (get.
Cornelia Spruyt), bleekster/eigenaresse van een blekerij, overl. Nieuw
Maarsseveen 9.4.1840, Breukelen-Ortsgerecht, tr. (RK) Maarssen
26.3/14AA795 Hendrik van Hulst, overl. voor dec. 1810.

Op 22 mei 1783 wordt aan Isaak da Costa procuratie verleend en door de ..Eed. agtbare
Heeren Commissarissen van de dessolate boedel camer der Stad Amsterdam aangesteld
als curator, over den insolventen boedel van Pieter Stok en Antie van der Eist om de
helft in seekere kleerblekerije huysingeen en erve staande onder Breukelen den heer
Ortsgerechte in huere gebruyckt bij Matie van Rijn behoevende tot voors. boedel bij
executie te laaten verkoopen en daartoe alles wat zal werden vereijste verrigten den
cooppengen te ontfangen enz".
Op 8 november 1783 werd te Breukelen de volgende „Coopconditie dienende tot het
volgende transport" opgesteld waarin o.a. staat vermeld: „De helfte in een huys en erve
met zijn annexe blekerij staande en gelegen te Breukelen de Heer Ortsgerechte tussen
de rivier de Vegt en den dijk of 's Heeren waagenweg daar te zuyden den heer A. H.
Zuys en ten noorden M. N. de Wed. De Vet-Rutgers naast belend en gelegen zijn, zijn-
de het huys erfpagt goed van den huyse Nijenrode op een jaarlijkse canon van 15 stuy-
vers in 't geheel booven de huys en haarstedegelt daarop staande verder met zoodanige
regt en geregtigheden als daer aan volgens de oude brieven spaeteeren en waarop het
huys en erve met de annexe bleekerije voorn, als in verkogt en getransporteert gewor-
den voor de som van ƒ 1310,— aan Marritje van Rijn". Verder is in de akte een ket-
tingbeding opgenomen gebaseerd op een akte van 26.3.1760, door de Weduwe Rut-
gers, eigenaresse van de plaats Groenevecht, „dat de bezitters van het huys en bleekerij
of dien den eigendom van 't selve zoud moogen krijgen gehouden souden weescn om
het geheele erf oopen en vlak te moeten houden tot een bleekerij sonder selfs andere
daarop te moogen plaatse als een haagie dog niet hooger te laaten wassen als 4 voeten
Rijnlantse maat en verder in 't geheel niets tot belemmeringe van het gezigt van de
Hofstede Groenvegt".

^y
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Groenevechl, de buitenplaats van Adriaan Rutgers.

Over de periode 1 mei 1782 tot 1 mei 1795 betaalde Matje aan de Belastingen op de
consumptiën bedragen welke varieerden van ƒ 35,— tot ƒ 41.—. De jaarlijkse aansla-
gen liepen van I mei tot 1 mei van het volgende jaar. Om u enige indruk te geven voor
hoeveel en waarvoor zij moest betalen, geef ik onderstaand een specificatie van de aan-
slag lopende over de periode 1 mei 1782 tot 1 mei 1783.

— extra aanslag op zeep
Onder quohiernr. 21
moest betaald worden voor
het: — gemaal

— zegel
— logiesgcld
— gcslagt
— boter
— zout
— zeep
— turf
— koffy en thee

ƒ 23.—.—

ƒ 8 . - . -
7.10.—
8.10.—
4
2

4.—.—

ƒ 4 1 . - . -

Een gulden bestond in die tijd uit 20 stuivers, en een stuiver uit 12 penningen. Voor de
dorpslasten moest Matje over bovengenoemde periode bedragen van ƒ 9,— tot ƒ 12.—
en 5 stuivers per jaar betalen. De zetters waren de belastinginners van de voor- en na-
jaarsbede (belastingen) en verdeelden de belasting (dorpslasten) over de inwoners van
het gerecht (dorp). De voor- en najaarsbede werden gehouden per ambacht en dienden
om de Graaf of de Heer van het gebied aan inkomsten te helpen. Fragment van de akte
van hypotheek t.n.v. Jan van Rijn i.v.m. de koop van de blckcrij van zijn zuster Matje
van Rijn. dd. 21.2.1800 te Breukelen. Op 7 februari 18Ö0 verkocht Matje aan haar
broeder — mijn direkte voorvader — J(oh)an(nes) van Rijn huis. erf en blekcrij voor
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de som van ƒ 1100,—. Op 22 februari 1800 laat Matje voor notaris van der Linden in
verband met ..deesc tijdsomstandighecden" (Franse overheersing) een inventaris op-
maken van al haar bezittingen. Hieruit blijkt, dat zij op dat moment een vermogen had
uitstaan bij derden van ƒ 8050.—. Als we bedenken, dat een arbeider in die tijd
ƒ 150.— il ƒ 200.— per jaar verdiende, kan gesteld worden dat zij een rijke vrouw is
geweest.

10. Adrianus, geb. Broekdijk, ged. Maarssen 18.5.1752 (get. Jan Spruyt),
begr. Breukelen 7.4. of 25.7.1775.

11. Aleidis, geb. Broekdijk, ged. Maarssen 27.10.1753 (get. Kees Spruyt),
begr. Breukelen 7.4. of 25.7.1755.

12. Aleidis (Aaltje) van Rijn, geb. Breukelen, ged. Maarssen 3.4.1756 (get.
Aaltje Spruyt), overl. Maarsseveen 12.4.1832, tr. (huwelijkse voor-
waarden) ondertr. Breukelen-Ortsgerecht/tr. (1) RK. Maarssen
13/31.12.1793 Arie de Keijser, ged. Culemborg, begr. Breukelen
7.8.1799, wedr. van Maria Kneese; tr. (2) RK. Maarssen 3.2.1800 ./o-
hannes Albertus Dusseldorp, geb. Utrecht 1744, koperslager/assessor
en lid van de gemeenteraad van Maarsseveen, overl. ald. 1.2.1832,
wedr. van Johanna Morand, zn. van Hermanus Dusseldorp en Hille-
gonda Mulder.

13. Johannes, volgt III.
14. Annetje, geb. Breukelen, ged. Maarssen 22.8.1760 (get. Grietje van

Rijn), begr. Breukelen 27.8.1760.
15. Antonius van Rijn, geb. Breukelen, ged. Maarssen 11.4.1762 (get. Ge-

rardus van Rijn), werkman, overl. ald. 18.1.1823, tr. Ouder Amstel
17.8.1787 Maria van Kooten, begr. Amsterdam 2.9.1808. Nageslacht te
Ouder Amstel, Maarsseveen, Amsterdam, Haarlem.

16. Willem, geb. Breukelen, ged. Maarssen 21.10.1765 (get. Kiegje van
Rijn) overl. voor 1832.

17. Josina van Rijn, geb. Breukelen, ged. Maarssen 4.7.1769 (get. Geertje
van Rijn), overl. Breukelen-Nijenrode 14.8.1822, tr. Christiaan Ruck-
ser, geb. ca. 1752, vleeshouwer, woonde Breukelen-Nijenrode no. 83.

III. J(oh)an(nes) van Rijn, geb. Broekdijk (Breukelen-Nijenrode), ged.
RK."Maarssen 16.11.1758, (linnen)bleker/eigenaar van een blekerij, overl.
Breukelen-Nijenrode 1.4.1828, ondertr./tr. Utrecht 16.1/7.2.1795 Maria
Elisabeth Kegel, ged. Utrecht 11.11.1759, bleekster, overl. Breukelen-
Nijenrode 27.6.1854, dr. van Jan Hendrik Kegel en Maria Gruyl.

Jan betaalt voor de dorpslastcn over de periode 1.5.1796 tot 1.5.1811 de jaarlijkse aan-
slag van ƒ 4.— en 5 stuivers tot ƒ 13,— en 5 stuivers. De aanslagen voor de belasting op
de consumptiën over de periode 1.5.1795 tot 1.5.1805 beliepen van f 17.— tot en met
ƒ 44,—. Op 5 mei 1814 wordt op een publieke verkoop van meubilaire goederen door
Marretje van Rijn, rentenierster, weduwe van Hendrik van Hulst, voor de somma van
ƒ 527.3.8. op donderdag 10 uur in haar huis de Hofstede Blcijenborg ten overstaan van
notaris Frederik Hendrik van der Helm te Nieuw Maarsseveen een gedeelte van haar
inboedel verkocht. Van de 306 nummers kocht Jan van Rijn er KI. voor een bedrag van
ƒ21.2.—. Na het overlijden van Jan in 1828. zetten zijn vrouw en zijn zoon Aric de
blckcrij voort.
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Uit dit huwelijk:
1. Adrianus, volgt IV.
2. Johannes, ged. Breukelen 29.12.1797 (get. Maria Kegel), jongoverl.

IV. Adrianus (Arie) van Rijn, geb. Breukelen-Ortsgerecht, ged. Breuke-
len 3.3.1796 (get. Maria van Rijn), (linnen)bleker/eigenaar van een bleke-
rij, overl. Breukelen-Nijenrode 19.1.1832, tr. Jutphaas 20.7.1817 Gijsje van
Dijk, ged. ald. 26.4.1795, linnenbleekster, overl. Breukelen-Nijenrode
22.12.1865, dr. van Jan Peterse van Dijk en Jaantje Oosterom.

Op 27 maart 1828 laat hij een akte van verhuring opmaken door de executeur van wij-
len C. van der Linden ten behoeve van zich zelf, van een weiland groot 3 bunders en 40
roeden, gelegen te Breukelerwaard voor de som van ƒ 150,— en op 19 december 1830
nemen Maria Elisabeth Kegel, weduwe van Jan van Rijn en Arie van Rijn met zijn
huisvrouw Gijsje van Dijk een hypotheek met als onderpand het huis, erve en blekerij
no. 25 groot ƒ 350,— van A. Renken. Bij een openbare verkoping van meubilaire goe-
deren, goud, zilver en juwelen, uit de nalatenschap van Aaltje van Rijn (zuster van Jan
III) en Johannes Albertus Dusseldorp dd. 8.8.1832, ten huize no. 58 staande onder
Nieuw Maarsseveen aan de Diependaalsedijk was o.a. koper en erfgenaam Gijsje van
Dijk, weduwe van Arie van Rijn, linnenbleekster te Breukelen. Zij kocht het duurste
stuk met name een gouden halsketting voor ƒ 67,—. De totale netto opbrengst van de
openbare verkoop bedroeg ƒ 488,65. In de leeftijd van 36 jaar (1832) overleed Arie;
zijn vrouw en zijn moeder zetten het bedrijf verder voort. Gijsje hertrouwde op huwe-
lijkse voorwaarden te Breukelen op 16.1.1834 met Johannes van Heijningen, geb. Ru-
wiel 12.1.1809, wasser, overl. Breukelen-Nijenrode 14.5.1888, zoon van Gerrit van
Heijningen en van Cornelia Oosterhout. Gijsje en haar tweede echtgenoot zetten de
kleerblekerij voort tot 16.1.1855. Op die datum verkopen drie kinderen uit haar eerste
huwelijk, met name Jan, Elisabeth en Maria van Rijn, alsmede Johannes van Heijnin-
gen het familiebedrijf — dat 72 jaar familiebezit is geweest — aan Hendrikus Leonar-
dus Beijer en Franciscus Johannes Beijer te Amsterdam voor een bedrag van ƒ 950,—.

Uit dit huwelijk, geb. Breukelen-Nijenrode:
1. Jan van Rijn, geb. 12.4.1818, timmerman, overl. Amsterdam 31.3.1890,

tr. Breukelen-Nijenrode 8.6.1844 Sophia Reisman, geb. ald. 27.4.1816,
overl. ald. 20.12.1885, dr. van Casper Reisman en Jansje van der Klugt.
Nageslacht o.a. in Amsterdam en Haarlem.

2. Elisabeth, geb. 24.12.1819, overl. ald. 26.10.1822.
3. Arie van Rijn, geb. 24.4.1821, smid/machinist op het stoomschip Phoe-

nix, overl. Soerabaja (Ned. Indië) 27.11.1859, tr. Breukelen-Nijenrode
2.5.1846 Hendrika van Weerdenburg, geb. Loenersloot 14.4.1821, overl.
Abcoude-Proosdy 10.12.1911, dr. van Antoni van Weerdenburg en Ge-
rarda Versteeg. Nageslacht te Amsterdam en de U.S. A.

4. Elisabeth, volgt V.
5. Adrianus van Rijn, geb. 29.5.1825, smid, overl. Haarlem 12.2.1876, tr.

Wassenaar 29.5.1855 Maria Beijersbergen, geb. Wassenaar 6.1.1832,
overl. 's-Gravenhage 6.1.1902, dr. van Jacobus Beijersbergen en Hen-
drijntje van Noort. Zij tr. (2) Joh. Mohnen. Nageslacht te Leiden, Soe-
rabaja, 's-Gravenhage en Brussel.

6. Maria, geb. 27.2.1828, overl. ald. 29.12.1865, ongehuwd.
7. Johannes van Rijn, geb. Breukelen-Nijenrode 6.10.1829, werkman,

vertr. 26.2.1907 naar Heiloo, tr. Maarssen 27.12.1856 Maria Jacoba Kla-
renbeek, geb. ald. 26.2.1825, naaister, overl. ald. 27.9.1892, dr. van
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Gerrit Klarenbeek en Johanna Kassing. Nageslacht te Maarssen en Hei-
loo.

V. Elisabeth van Rijn, geb. Breukelen-Nijenrode 26.5.1823, naaister,
overl. ald. 18.2.1891, tr. ald. 8.2.1865 Hendrik de Bruyn, geb. Ruwiel
5.6.1829, logementhouder, overl. Weesp 2.6.1899, zn. van Hendrik de
Bruyn en Everdina van Schaick.

Elisabeth kocht 10 mei 1862 een huis gelegen in de Waterstraat te Brcukelcn, groot 40
ellen voor ƒ 800.—. Op 26 januari 1897 werd het huis verkocht voor ƒ 462.50.

Kinderen (vader onbekend):
1. Johannes van Rijn, volgt VI.
2. Gerardina Johanna van Rijn, geb. Breukelen-Nijenrode 29.4.1862,

overl. ald. 27.6.1862.
Uit het huwelijk:

3. Hendrik de Bruyn, geb. Breukelen-Nijenrode 27.10.1866, werkman,
verhuist 16.1.1905 naar Amsterdam, tr. Petronella Beuken, geb. Wees-
perkarspel 26.1.1865. Hebben nageslacht.

VI. Johannes van Rijn
(1850-1924).

VI. Johannes van Rijn geb. Breukelen-Nijenrode 29.5.1850, wagenma-
ker/agent van politie/gemeente-veldwachter en onbezoldigd rijksveldwach-
ter, tr. (1) Purmerend 17.5.1874 Antje Kimman, geb. Wijdewormer
25.10.1851, overl. Medemblik 24.11.1895, dr. van Jacob Kimman en Aaltje
Sombroek; tr. (2) Medemblik 3.5.1896 Jacoba van Wouw, geb. Leiden
18.11.1856, overl. Voorburg 1.4.1941, dr. van Willem van Wouw en Elisa-
beth Steenbeker.

Na diverse woonplaatsen te hebben gehad worden op 29.1.1881 Johannes (Jan) en zijn
vrouw Antje met hun zoontje Jacobus in het bevolkingsregister van 's-Gravenhage in-
geschreven, komende uit Breukelen-Nijenrode. Het gezin vestigt zich in de Lijnstraat
11 te Scheveningen en Jan oefent, evenals in zijn vroegere woonplaats, het beroep van
wagenmaker uit. Maar 28.10.1885 wordt hij als agent 4e klasse aangesteld in de ge-
meente 's-Gravenhage. De reden van verandering van beroep zal zijn geweest het onre-
gelmatig inkomen, dat het beroep wagenmaker met zich meebracht en de uitbreiding
van zijn gezin zal hierbij ook een rol gespeeld hebben. De bezoldigingen van de politie
van de gemeente 's-Gravenhage waren in die tijd:
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Inspecteur Ie klasse ƒ 1100.—
Inspecteur 2c klasse ƒ1000,—
Dienaren van politie Ie klasse ƒ 600,—
Dienaren van politie 2e klasse ƒ 500,—
Dienaren van politie 3e klasse ƒ 450,—

Daarnaast genoten de dienaren een schoenengeld. Johannes deed zijn uiterste best zijn
taak naar behoren te vervullen. Binnen een jaar na zijn benoeming, op 13.10.1886.
werd hij bevorderd tot agent 3e klasse. Op 8.10.1887 kreeg hij een vorstelijke beloning
van ƒ 2,50 wegens het aanhouden van een dief. Johannes bleek een goede speurders-
neus te bezitten. Enige van zijn successen waren: 15.10.1888: aanhouding van een ge-
signaleerde; beloning ƒ 1,—. 16.6.1888: aanhouding van een helmdief; beloning ƒ 1.50.
9.10.1888: aanhouding van een aardappeldief; beloning ƒ 1.—. Op 29.12.1888 wordt
hem, op eigen verzoek, ontslag verleend. Hij aanvaardde een benoeming als gemeente-
veldwachter en onbezoldigd rijksveldwachter te Medemblik. Van 1889 tot 1.8.1917
deed hij daar dienst en op laatstgenoemde datum werd hij door de commissaris van de
Koningin eervol ontslagen. Met ingang van 1.2.1914 werd zijn pensioengrondslag op
ƒ 825.— per jaar vastgesteld.

Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrikus Jacobus, geb. Purmerend 10.4.1875, overl. Breukelen-

Nijenrode 29.8.1875.
2. Jacobus, volgt VII.
3. Casparus van Rijn, geb. 's-Gravenhage 5.7.1882, overl. Bergen (N.H.)

21.7.1962, tr. Hoorn 10.1.1908 Johanna Nijssing, geb. ald. 11.12.1882,
overl. Alkmaar 15.10.1952. Nageslacht.

4. Elisabeth Maria van Rijn, geb. 's-Gravenhage 4.2.1885, overl. ald.
10.9.1967, gereformeerd, tr. Waddinxveen 4.2.1914 Pieter Johannes
Blok, geb. Oudshoorn 2.11.1884, boomkweker, overl. 's-Gravenhage
9.2.1965.

5. Johannes Gijsbertus, geb. 's-Gravenhage 19.1.1887, overl. ald.
6.4.1887.

6. Johannes van Rijn, geb. 's-Gravenhage 20.9.1888, gerechtsdeurwaar-
der te Amsterdam, overl. ald. 11.9.1948, tr. Amsterdam 26.5.1915 Cor-
nelia van Erkel, geb. ald. 30.4.1875, overl. ald. 8.9.1956. Kinderloos.

7. Cornelis van Rijn, geb. Medemblik 18.9.1889, contractant grootboek
wederopbouw, Ned. Herv., overl. Amersfoort 17.11.1959, tr. Hoorn
8.1.1915 Marijtje Doornekamp, geb. ald. 1.8.1885.

8. Josephus, geb. Medemblik 8.5.1892, overl. ald. 18.11.1895.
9. Nicolaas Martinus van Rijn, geb. Medemblik 26.9.1894, expeditie-

knecht, overl. Amsterdam 12.4.1962, tr. ald. 19.2.1925 Elisabeth
Baars, geb. ald. 20.11.1907. Nageslacht.

Uit het tweede huwelijk:
10. Willem Johannes van Rijn, geb. Medemblik 24.12.1898, boekhouder bij

een suikerraffinaderij te Halfweg, overl. Amsterdam 16.5.1959, tr. ald.
Anna Carolina Gorrée, geb. ald. 12.8.1901. Nageslacht te Utrecht.

VII. Jacobus van Rijn, geb. Weesp 28.8.1876, gemeenteveldwachter en
onbezoldigd rijksveldwachter, overl. Rijswijk (Z.H.) 12.11.1945, tr. 's-Gra-
venhage 27.5.1903 Helena Petronella van Elswijk, geb. Delfshaven
20.11.1879, fijnstrijkster, overl. ald. 5.3.1965, dr. van Mathijs van Elswijk
en Johanna Jacoba van Wouw.
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Op 4.3.1896 wordt Jacob ingedeeld bij het 4c Regiment Infanterie. Kort daarna, op 18
juni. gaat hij over bij het 2e Regiment Huzaren en sluit een vrijwillige verbintenis voor
zes jaren met ƒ 60,— premie. Op 29.3.1898 wordt hij korporaal en op 8.2.1903 gaat hij
met groot verlof. Tijdens zijn dienstperiode was hij wachtmeester-instructuur, titulair.
Jacobus was meester op alle wapens, met name: korte stok. lange stok. sabel, degen,
floret, geweer- en revolverschieten. Na militaire diensttijd kiest ook Jacob het beroep
van gemeente-veldwachter. Op 15.10.1902 schrijft hij op een advertentie aan de burge-
meester van Noordwijk o.a. het volgende: „Dat hij gedurende ruim zes jaren zijn Va-
derland trouw heeft gediend, met vrijmoedigheid op deze afgelopen diensttijd mag wij-
zen en de dienst binnen enigen dagen wenst te verlaten. Dat ook zijn vader, sinds 19
jaren in politiedienst zijnde, gedurende de laatste 14 jaren als gemeentcveldwachtcr te
Medemblik, voordien te 's-Gravenhagc. deze betrekking altijd met eere heeft be-
kleed". Op 8.2.1903 wordt hij aangesteld te Noordwijk. De diensten in Noordwijk wa-
ren zeer zwaar. Rondom Noordwijk waren in die tijd veel bloembollendieven. De bur-
gemeester. Baron van Hardenbroek. wenste dat op korte termijn hieraan een einde zou
komen en eiste van Jacob, dat hij deze zaak zo spoedig mogelijk zou oplossen. De dief-
stallen werden 's nachts gepleegd. Wanneer Jacob zich in het open veld zou opstellen,
stak hij af tegen de heldere lucht en er was nergens iets waarachter hij zich kon ver-
schuilen. De enige mogelijkheid die overbleef was, dat hij zich zou opstellen onder een
bruggetje over één van de sloten. Zo heeft hij een gehele avond tot aan zijn nek toe in
het water gestaan om de bollendieven op heterdaad te kunnen betrappen. Deze dien-
sten eisten op den duur veel van zijn gezondheid en de kans om longontsteking op te
lopen was groot. In januari werd Baron van Hardenbroek benoemd tot burgemeester
van Rijswijk (Z.H.). Aangezien hij gesteld was op zijn veldwachter vanwege zijn enor-
me discipline, plichtsbetrachting en dienstijver, vroeg hij aan Jacob of hij mee wilde
gaan. Jacob werd zodoende op 1.1.1909 benoemd tot gemeente-veldwachter van Rijs-
wijk. Met ingang van 1.1.1919 werd de wedde van de veldwachter ƒ 25.— per week,
benevens vrije uniformkleding, geschat op ƒ 110.— per jaar; schoeisel ƒ 40,— per jaar,
vrije fiets en ƒ 150,— per jaar als vergoeding voor huishuur. In 1923 kreeg het corps (5

V.l.n.r. de veldwachters K. Duindam, M. Brederode, W. van Oosten, A. Muiser en J. van Rijn.
Op de achtergrond burgemeester Zubli.

man) van de gemeente een nieuwe fiets met kaarslantaarn, geleverd door de Eerste Ne-
derlandse Rijwielfabriek Burgers. Ter gelegenheid daarvan werd een foto gemaakt van
het corps met de nieuwe rijwielen. Op 1.7.1933 werd hij eervol ontslagen om gezond-
heidsredenen en vervroegd gepensioneerd.
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Uit dit huwelijk:
1. Johannes Jacobus, volgt VIII.
2. Wilhelmus Johannes van Rijn, geb. Noordwijk 12.5.1906, calculator bij

Doel & Fray, tr. Rijswijk (Z.H.) 29.11.1933 Adriana Johanna Grooten-
broers, geb. Antwerpen 22.10.1907, dr. van Gijsbertus Grootenbroers
en Florentina Paulina Cools. Nageslacht.

3. Leo Jacobus van Rijn, geb. Noordwijk 12.2.1908, timmerman, overl.
Voorburg, (Z.H.) 10.5.1967, tr. Dordrecht 3.8.1933 (echtsch. ald.
20.5.1942) Johanna Maria Spaay, geb. Lonneker 5.2.1910. Nageslacht.

4. Jacobus Johannes van Rijn, geb. Rijswijk (Z.H.) 11.12.1909, onderwij-
zer, tr. Rijswijk 14.9.1939 Franziska Bogadezijk, geb. in Duitsland
30.11.1909, dr. van Michael Bogadezijk en Josefine Goronczewski. Na-
geslacht.

VIII. Johannes Jacobus van Rijn, geb. Noordwijk 10.4.1904,
boekhouder/vertegenwoordiger/algemeen verkoopleider bij Doel & Fray,
tr. 's-Gravenhage 1.6.1927 Francina Hendrika Jongden, geb. 's-Gravenhage
16.7.1902, dr. van Wijnand Jongtien en Johanna Catharina Eckenhausen.

Uit dit huwelijk, geb. 's-Gravenhage:
1. Jacobus van Rijn, geb. 14.11.1927, medewerker afdeling org. adviezen

van het Ministerie van Defensie, tr. Voorburg (Z.H.) 4.10.1958 Reinje
de Jong, dr. van Geert de Jong en Renske Bosma. Eén dochter.

2. Karel Gustaaf Aloysius, volgt IXa.
3. Leo Johannes, volgt IXb.
4. Frans Johannes van Rijn, geb. 9.11.1931, huisschilder, tr. 's-Gravenhage

13.1.1954 Frederika Reindina Linnenbank, geb. ald. 28.6.1929, dr. van
Hubertus Hendrik Christiaan Linnenbank en Frederika Reindina Bouw-
man. Drie dochters.

5. Johanna Catharina van Rijn, geb. 6.11.1932, tr. 's-Gravenhage
3.11.1955 Johannes Jacobus de Beer, geb. 's-Gravenhage 16.9.1931, ad-
ministrateur, zn. van Dirk Hermanus de Beer en Goverdina Bastiana
van der Schuit.

6. Paula Maria van Rijn, geb. 9.3.1938, tr. 's-Gravenhage 2.6.1961 Cor-
stiaan Augustinus Thiebou, geb. 's-Gravenhage 1.3.1935, Chevron ben-
zinepomphouder te 's-Gravenzande, zn. van Pieter Jacobus Thiebou en
Theodora Augustina van der Plas.

7. Eduard Benjamin, volgt IXc.

IXa. Karel Gustaaf Aloysius van Rijn, geb. 's-Gravenhage 12.12.1928, fi-
nancieel-economisch medewerker bij Shell Nederland, tr., Rijswijk (Z.H.)
19.7.1960 Helena Theadora Sloots, geb. 's-Gravenhage 13.4.1929, dr. van
Johannes Martinus Wilhelmus Antonius Sloots en Bertha Apolonia Wijs-
man.

Uit dit huwelijk:
1. Andreas Johannes, geb. 's-Gravenhage 9.4.1962, agent van politie.
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2. Irene Bertha, geb. Rijswijk (Z.H.) 3.8.1963.
3. Hendricus Carolus, geb. Rijswijk 3.6.1965.

IXb. Leo Johannes van Rijn, geb. 's-Gravenhage 12.1.1930, technisch
verkoper, tr. 's-Gravenhage 30.6.1962 Bertha Maria Johanna Zandstra,
geb. ald. 25.6.1944, dr. van Sjoerd Jochem Zandstra en Adriana Hofland.

Uit dit huwelijk, geb. 's-Gravenhage:
1. Leonie Johanna, geb. 16.12.1962.
2. ElviraJolanda, geb. 9.1.1964.
3. Etienne Antonio Ricardo, geb. 2.9.1970.

VAN RIJN

Beschrijving: golvend doorsneden: A. gedeeld: 1 in rood een sclutinreclus gephicit.sle gouden
korenaar, 2 in zilver een schuinlinks geplaatste zwarte veren schrijfpen met de punt naar bene-
den; B. golvend gedwarsbalkt van zes stukken blauw en zilver. Helmteken: een gouden korenaar
tussen een rode vlucht. Dekkleden: goud en rood.

Bronnen: — Jaarb. Centr. Bur. v. Genealogie, deel 26 blz. 229.
— idem, deel 28, blz. 268.

IXc. Eduard Benjamin van Rijn, geb. 's-Gravenhage 30.10.1942, hoofd-
ambtenaar bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, tr.
Wateringen (Z.H.) 27.11.1970, kerkelijk 's-Gravenhage 28.8.1971 Jacoba
Johanna Engelina Visser, geb. Wateringen 27.11.1946, boekhoudster, dr.
van Bernardus Henricus Visser en Adriana Johanna Maria Duyvesteyn.

Uit dit huwelijk:
1. Reinoud Eduard, geb. Delft 15.3.1974.
2. Céline Francina, geb. Delft 2.7.1978.

E. B. VAN RIJN
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WOERDENAAR GEWOND TE WATERLOO
In het archief van het fonds 1815, berustend in het Amsterdamse gemeen-

tearchief vond ik de volgende gegevens: Aart Doornbos, geboren te Woer-
den 24 december 1774, kwam in 1796 in militaire dienst en nam als soldaat
deel aan 14 veldtochten, eerst in het Bataafse, daarna in het Franse en uit-
eindelijk in het Nederlandse leger. Als soldaat van het bataljon Luxemburg
no. 35 nam hij deel aan de slag bij Waterloo, waarin hij dusdanig aan het
rechteroog werd gewond, dat hij zijn oorspronkelijk beroep van tuinknecht
niet meer kon uitoefenen. Andere klachten waren een soort oververmoeid-
heid als gevolg van die veldtochten, waarvan de militair een breuk had
overgehouden. In 1822 werd hij uit de dienst ontslagen en kreeg hij een toe-
lage uit het bovengenoemde fonds 1815. Hij was gehuwd met T. van den
End, eveneens te Woerden geboren en gedoopt op 5 december 1786. Zij
hadden twee kinderen. Aart Doornbos overleed op 23 februari 1851.

G.A. Amsterdam, arch.no. 355, reg.no. 745.
P. WUISMAN

KWARTIERSTAAT VAN WAGENINGEN-OVEREEM

la. Wendela Rebecca van Wageningen, geb. Linschoten 29.11.1971.
lb. Rachel Elise van Wageningen, geb. Linschoten 17.6.1975.
lc. Jachin Boaz van Wageningen, geb. Amersfoort 2.1.1977.

II
2. Dirk van Wageningen, geb. Utrecht 5.3.1949. portier, tr. Barneveld 12.2.1971
3. Jannigje Overeem, geb. Voorthuizen 3.5.1950. kraamverzorgster.

III
4. Dirk van Wageningen. geb. Zegveld 25.5.1914. arbeider, overl. Woerden 12.3.1971, tr.

Linschoten 14.11.1941
5. Bertha van Kempen, geb. Linschoten 16.5.1920, dienstbode.

8. A. van Wageningen. 9. E. Brand.
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10. H. van Kempen. 11. M. Schellingerhout met Heintje.

12. C. van Overeem. 13. D. van de Pol.

6. Hendrik Overeem. geb. Ede 15.12.1912, landbouwer, tr. Barncveld 19.4.1940
7. Willempje van Harten, geb. Barneveld 13.5.1914, dienstbode.

IV
8. Arie van Wageningen, geb. Kamcrik 1.7.1883, arbeider, ovcrl. Linschoten 18.12.1963.

tr. Wilnis 13.12.1907
9. Elsje Brand. geb. Mijdrecht 13.11.1880. dienstbode, overl. Hilversum 10.9.1960.

10. Hendrik van Kempen, geb. Linschoten 19.1.1884, arbeider, olieman, ovcrl. Woerden
18.2.1979, tr. Aarlanderveen 9.12.1909

11. Marijtje Schellingerhout, geb. Aarlanderveen 4.1.1887, dienstbode, overl. Woerden
20.11.1967.

12. Gerard Overeem, geb. Ede 26.9.1878, landbouwer, overl. Barneveld 1.3.1965. tr. Ede
26.11.1904

13. Dirkje van de Pol. geb. Schcrpenzecl 9.5.1874. overl. Barneveld 19.6.1956.
14. Cornelis van Harten, geb. Barneveld 12.9.1872. landbouwer, overl. ald. 22.4.1949. tr.

ald. 2.11.1901
15. Heintje van den Hul. geb. Barneveld 18.6.1878. ovcrl. ald. 9.3.1970.
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15. Heintje van den Hul. 14. C. van Hanen.

16. Jan van Wageningen, geb. Kamerik 16.10.1856, arbeider, overl. ald. 10.12.1929, tr. ald.
30.3.1883

17. Adriana Tuijl, geb. Koudekerk 18.10.1860, overl. Woerden 14.4.1938.
18. Jan Brand, geb. Mijdrecht 21.6.1852, timmerman, overl. ald. 21.1.1928; tr. (2) Vinke-

veen 15.6.1906 Agatha van Hecringen, wed. van Jacob van den Berg; tr. (1) 13.4.1877
19. Neeltje Boon, geb. Woerden 7.12.1854. overl. Mijdrecht 14.2.1902.
20. Gijsben van Kempen, geb. Linschoten 24.12.1833, klompenmaker, overl. ald. 8.1.1912,

tr. ald. 7.12.1866
21. Gerrigje Messen, geb. Soest 28.2.1847, overl. Utrecht 27.8.1896.
22. Hendrik Schellingerhout, geb. Aarlanderveen 28.12.1853, arbeider, overl. Oudshoorn

1937, tr. ald. 9.5.1878
23. Heintje Eikelenboom, geb. Aarlanderveen 29.1.1853, overl. ald. 9.2.1902.
24. Cornelis Overeem, geb. Ede 20.7.1823, landbouwer, overl. Ede 26.12.1901, tr. ald.

24.8.1867

17. A. Tuijl. 19 en 18. Echtpaar Brand-Boon.
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30-31. G. J. van den Hul x M. van Wessel.

25. Jannigje van Kooij, geb. Everdingen 20.7.1843, ovcrl. Ede 26.2.1899.
26. Dirk van de Pol, geb. Renswoude 25.3.1848, landbouwer, overl. ald. 12.10.1927. tr.

Scherpenzeel21.11.1872
27. Woutertje Boon, geb. Ede 2.12.1845, overl. Renswoude 7.1.1922.
28. Even van Harten, geb. Lunteren 16.2.1824, landbouwer, overl. Ede 19.8.1900, tr. ald.

20.10.1854
29. Klaasje van Veldhuizen, geb. Lunteren, overl. Ede 16.11.1917.
30. GerritJan vanden Hul, geb. Barrieveld 12.1.1849, landbouwer, tr. Barneveld4.1.1878
31. Maartjevan Wessel, geb. Zwartenbroek 25.1.1845, overl. Barneveld 8.1.1923.

VI
32. Dirk van Wageningen,geb. Harmelen 25.9.1819, koopman, overl. ald. 10.1.1900, tr.
33. Petronella Wilhelmina van der Gunst, geb. Ilpendam 17.4.1825.
34. Arie Tuijl, geb. Zoeterwoude 22.9.1826. overl. Maarsseveen 1.10.1872, tr.
35. Niesje Trijntje van Staveren, geb. Koudekerk a/d Rijn, overl. Maarsseveen 1.5.1860.
36. Jan Brand, geb. Hoogmade 6.5.1826, timmermansknecht, overl. Mijdrecht 12.4.1910,

tr. ald. 1.9.1850
37. Elsje van der Neut, geb. Mijdrecht 20.2.1829, overl. ald. 19.5.1914.
38. Cornelis Boon, geb. Lekkerkerk, werkman, tr. Zegveld 6.7.1854
39. Grietje de Vogel, geb. Zegveld 12.1.1827.
40. Gijsbert van Kempen, geb./ged. 6/9.12.1798. boerenknecht, overl. Linschotcn

14.4.1856, tr. ald. 11.6.1819
41. Gerrigje van Harten, ged. Linschoten 7.2.1796'.
42. Dionisius Johannes Ulrich Niessen, geb. Buren 9.2.1818, hoefsmid te Soest, vertrekt

19.6.1872 van Soest naar Utrecht; tr. (2) Christina Foks; tr. (1)
43. Berendina Christina Ebersbach, geb. Zeist 31.5.1819, overl. Soest 26.3.1859.
44. Gerrit Schellingerhout, geb. Oudshoorn 22.7.1822, overl. Aarlandervcen 24.3.1890, tr.

ald. 20.5.1853
45. Marijtje van Winkel, geb. Oudshoorn 17.10.1830.
46. Sijmen Eikelenboom, ged. Bodegraven 4.10.1789, overl. Aarlanderveen3.12.186(), tr.
47. Aaltjede Vink, geb./ged. Nieuwkoop 4/11.6.1809, overl. Aarlanderveen 13.5.1856.
48. Hendrik Overeem, ged. Renswoude 5.5.1793, wolkammer, landbouwer te Gelders

Veenendaal, overl. ald. 10.1.1868, tr. Ede 6.1.1826
49. Dirkje Gaasbeek, ged. Stichts Veenendaal 20.7.1806, overl. Ede 18.6.1886.
50. Peter van Kooij, geb. Brakel, landbouwer, tr. Everdingen 21.10.1842
51. Maria Ponsen, geb. Everdingen 14.7.1820.
52. Cornelis van de Pol, geb. Scherpenzeel, landbouwer, overl. Renswoude 10.2.1882, tr.

Maarn 12.12.1828
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53. Dirkje van Harskamp, ged. Doorn 9.11.1806, ovcrl. Renswoude. 21.1.1900.
54. Pieter Boon, ged. Scherpenzccl 31.10.1806, landbouwer, overl. Ede, 23.1.1891, tr. Ede

18.12.1841
55. Gijsbarta van Remeker, geb. Luntercn 2.12.1813, overl. Ede 28.12.1899.
56. Lammen van Hanen, geb./ged. Ede 8/24.10.1790, boerenknechl, landbouwer te Lunte-

ren, overl. Ede 17.9.1875, tr. (2) ald. 25.7.1857 Willcmptje van Beek; tr. (1) Ede
29.5.1819

57. Hendrikje Peters Dompselaar, geb. Gurdercn, overl. Ede 1.9.1849.

(Wordt voortgezet) D. VAN WAGENINGEN

In elk geval in 1709 was er ie Woerden reeds een militair magazijn, dat in 1737138 werd vergroot.
Het huidige arsenaal dateert van 1762 en is óf een uitbreiding van het oude arsenaal, öfeen nieuw
gebouw dat op de plaats van het vorige is gezet. Het diende tot 1970 als opslagplaats van militaire
goederen. Deze functie veranderde in 1971 toen enkele winkelbedrijven in de Voorstraat uit-
brandden en een tijdelijk onderkomen kregen in het toen leegstaande arsenaal. Op 18 maart 1972
werd het arsenaal ingeschakeld bij de viering van hel 600-jarig bestaan van de stad. In 1973 kocht
de stad het van het rijk en sedertdien wordt het uitsluitend gebruikt voor sociaal-culturele

doeleinden.
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