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Voor de derde keer binnen twaalf maanden is een themanummer van Gens 
Nostra samengesteld. Na de oproep in juni 2006 voor manuscripten voor een 
themanummer Honkvast volgden verschillende bijdragen die met twee uit 
voorraad zijn samengevoegd tot het themanummer Honkvast, dat voor u ligt. 
Bij Honkvast gaat het om bijdragen, waaruit blijkt dat minstens vier gene
raties hetzelfde huis of erf bewoonden (van vader op zoon of van moeder op 
dochter of een andere combinatie), of waaruit blijkt dat minstens vier genera
ties hetzelfde beroep uitoefenden. Hierbij gaat het in eerste instantie niet om 
arbeiders en landbouwers, maar om bijvoorbeeld schoolmeesters, wevers, her
bergiers, predikanten, brouwers, schouten, burgemeesters, chirurgijns, enzo
voorts. In totaal hebben negen auteurs met twaalfbijdragen meegedaan. Am
sterdam is onderwerp van vier ervan, Friesland van drie, Zeeland van twee en 
verder komen Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland elk éénmaal 
voor. Er zijn meer illustraties dan ooit toegevoegd. Naast enkele andere korte 
bijdragen komen alle vaste rubrieken (onder meer het portret van, wegwijs, 
archiefnieuws, boekrecensies, periodieken en vragen) voor. De inhoudsopgave 
op pagina 123 geeft de lezer een snel overzicht van wat waar is te vinden. Veel 
lees- en kijkplezier met het themanummer Honkvast. 

Guillaume Brack (1765-1823) en zy·n vrouw Cornelia de Buck (1767-1823) (zie pagina 187) 

121 



Het portret van ... 1 

[Magdalena van Putte-Romeijn] 
DOOR M . VANLANGERAAD 

Magdalena Romeijn, geb. Zonnemaire 5-2-1818, boerin te Bommenede, overl. Zonnemaire 
3-10-1903, dr. van Johannes Romeijn en Neeltje van Nieuwenhuijzen, tr. Zonnemaire 27-5-1846 

Lieven van Putte, geb. Bommenede 14-9-1813, landbouwer te Bommenede, overl. Bommenede 
14-1-1863, zn. van Marinus van Putte en Neeltje Vis. 

Uit dit huwelijk zijn te Bommenede zes kinderen geboren, te weten: Marinus (1847-1923), 

Johannes (1848-1916), Neeltje (1849-1919), Jan (1850-1893), Johanna Pieternella (1851-1944) en 
Anna (1852-1930 ). 

De foto van mijn betovergrootmoeder, in 19dc eeuwse Schouwse klederdracht, is vermoedelijk 
gemaakt tussen 1880 en 1890 door de bekende Zierikzeese fotograafJ.J. Quist. 

Noot 
1 Voor bijzonderheden/voorwaarden c.a. v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Inhoudsopgave 

Het getal achter de titel verwijst naar het (eerste) paginanummer van deze titel. 
Tussen vierkante haken volgt een nadere toelichting. 

Thema Honkvast 
P.J. Orbons: Een honkvaste familie Crijns in Amstenrade (Zuid-Limburg) 124 

Fokke Zwaan: Breskens, huisnummer 126 129 

M. van Langeraad: Twee bijzondere opvolgingslijnen binnen één familie (Der Weduwen) 

135 
Hetty Venema-Braam: Honkvast, zeven generaties De Kruijf op vijfentachtig roeden grond: 

van heidegrond naar een bungalowpark [provincie Utrecht] 139 

Antonia Veldhuis: Koop, vernieling, ongeluk en verkoop; Vier generaties Dijkstra aan de 
Kninebuert te Koudum (19de_zost< eeuw) 148 

N.L. van der Woude: Harlinger uurwerkmakers Radsma; Beidt Uw Tijd en Duur Uw Uur; 
'Schoone Uitvindingen hebben zomtyds het ongeluk lang onbekend te blyven' 155 

N.L. van der Woude: Geheimschrijvers Van Teyens; Wie schrijft, die blijft 169 

Hans Bauer: De Zuid-Hollandse bestuursdynastie Brack 183 

Harmen Snel: Vier generaties vroedvrouwen in Amsterdam (Barbier, Besselance, Van Krevelt 
en De Wolff) 199 

Harmen Snel: De sjomrim van de joodse begraafplaats in Muiderberg (1724-1932) 205 

J.F. Wendte: De hoender- en vogelkopers Bievink (Bijvank, Bieving) en een aanverwant net
werk van hoenderkopers (Van Kalker) te Amsterdam 213 

J.F. Wendte: Een Amsterdams hoenderkopersnetwerk met een keten van hoenderkopers 
Brackonje-Noot-Kloekjes-Spaink van tenminste 188 jaar (1750-1938) 224 

Rubriek archiefnieuws 235 

Rubriek boekrecensies 240 
Rubriek hantwijzer ( 21), Bargiemaker - De Moldere 138 

Rubriek Het portret van ... 
M. van Langeraad: Magdalena van Putte-Romeijn 122 

E. Posthuma: het echtpaar Hageman(n)-Slop 242 

Mevrouw N. de Weerd: Frans Da velaar en Neeltje Lagerweij 128 

MevrouwN. de Weerd:Jannes van Duuren en Hendrika van Voorst 198 

Rubriek periodieken 243 

Rubriek Uit het Verenigingscentrum (19 ), bidprentje van IJbeltje Dirks van der Velde-Dijkstra 
(ca. 1770-1855) 195 

Rubriekvragen [nummers 604-608] 259 

Rubriek wegwijs 
B e r e nd va n Dooren: Op 't verl<eerde b een; Wie waren de ouders va n Geesje J a co bs (Rees) 

229 

B. vanDooren,L.M. van der Hoeven, W.J. Spies: UitreikingvandeAanmoedigingsprijs [zoos] 
196 

Idem: Oproep voor de Aanmoedigingsprijs 2006/2007 197 

Mededelingen [onder verantwoordelijk van het Hoofdbestuur], tussen pag. 198-199 
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Een honkvaste familie Crijns in Amstenrade (Zuid-Limburg) 
DOOR P.J. ORBONS 

Op 24 augustus 1815 werd de Nederlandse grondwet in Limburg van kracht en op 9 

oktober 1815 werd het bestuur aan een Nederlandse gouverneur overgedragen.' In die 
periode was Limburg een grotere provincie dan tegenwoordig, samen met het latere 
Belgische Limburg. In 1830 scheidde Limburg, behalve de garnizoensplaatsen Maas
tricht en Venlo, zich af van Nederland, en sloot zich aan bij België. Bestuurlijk lagen er 
toen andere prioriteiten dan een kadaster. De officiële inschrijvingen hadden nog niet 
plaats gevonden. Op 19 april 1839 werd in Londen een overeenkomst ondertekend, en 
op zz juni dat jaar werd Limburg weer bij Nederland ingedeeld. Op 5 september van dat 
jaar werd Limburg, behalve de vestingsteden Maastricht en Venlo eveneens opgenomen 
in de Duitse Bond (tot 1866). Vanaf 24 september 1840 werd de Nederlandse grondwet 
in Limburg van kracht. Dat alles had zijn consequenties voor het ambtenarenapparaat. 
Zodoende duurde het tot 1844 voor de opmetingen uit 1823 in een functionerend kadas
ter officieel werden ingeschreven in de zogenaamde 'Oorspronkelijke Aanwijs Tafels' ( o AT). 

In de OAT werden de eigenaren, de nummers en grootte van de percelen opgesomd. 

Bij de opmetingen ten behoeve van het kadaster in 1823 in Limburg werd vastgesteld dat in 
Amstenrade in Zuid-Limburg percelen 391,392 en 393 toebehoorden aan winkelier Jan Ma
thijs Crijns en zijn echtgenote Maria Mechtildis Coenen, die in 1798 waren gehuwd. Nadat Jan 
in 1830 en zijn vrouw in 1831 is overleden, geeft de OAT in 1844 aan dat voor deze percelen de 
erven eigenaar zijn. Het echtpaar Crijns had tien kinderen waarvan er zes jong waren overle
den. 

Het OAT geeft in 1844 voor elk van deze drie percelen weer: afdeling A, het dorp (Amsten
rade), erfgenamen van Jan Mathijs Crijns, winkelier, met achtereenvolgens het perceel, wat 
het is en de grootte: 
• kadastraal nummer 391, betreft huis, 1 roede 80 ellen; 
• kadastraal nummer 392, betreft boomgaard, 10 roeden 30 ellen; 
• kadastraal nummer 393, betreft tuin, z roede 85 ellen. 

Kadasteroverzichtskaart uit 1823 van het dorp Amstenrade, de pijl wijst naar de locatie van 
de drie percelen 391,392 en 393. 
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De percelen waren toen zoals in de OATvermeld is, onverdeelde boedel. In 1845 vond via een 
notarisakte een onderhandse verdeling plaats tussen twee van de kinderen. De oorspronke
lijke percelen werden in langsrichting gedeeld. Jan Willem Hubert Crijns kreeg de percelen 
met de nieuwe nummers 642,643 en 644, waaronder het woonhuis en (de erfgenamen van) 
Jan Hendrik Crijns de andere helft met de nummers 645, 646 en 647.Deze laatste had intus
sen de bijgebouwen afgebroken en er een nieuw huis gebouwd. 

' \ 
De splitsing in 1845 van percelen 391-393 in perscelen 642-647 

Jan Willem Hubert Grijns en zijn vrouwPhillipine Frijns kregen vijf kinderen. Bij zijn overlij
den in 1856 waren er van de vijf nog slechts twee in leven, te weten: Hendrik en Louis. Hendrik 
Crijns was voerman in Weisweiler (Duitsland), en Louis Crijns, die het huis bewoonde was 
seizoensarbeider in de steenfabrieken in Duitsland. Zij erfden elk de helft van de percelen 
642, 643 en 644. 2 Hendrik uit Duitsland verkocht in 1868 zijn helft van het huis aan zijn broer 
Louis.3 Louis, die het niet breed had, verkocht in 1880 zijn huis terug aan zijn broer Hendrik 
onder de voorwaarde dat hij het binnen vijf jaar voor dezelfde prijs terug kon kopen. 4 Louis is 
daar niet in geslaagd zodat Hendrik eigenaar bleef. In 1892 verkocht Hendrik zijn eigendom 
aan Marie Josephine Crijns, een dochter van Mathijs Grijns, waarover later meer. 

Terug naar de andere kavels met de nummers 645, 646 en 647, die bij de onderhandse deling 
door ( de erfgenamen van) Jan Hendrik, een andere zoon van het echtpaar Crij ns-Coenen werd 
verkregen. Hij brak de bijgebouwen van het oorspronkelijke huis voor het midden van de 19dc 
eeuw af en bouwde er een nieuw woonhuis. Hij was gehuwd met Elisabeth van der Eyken. Zij 
kregen negen kinderen.Jan Hendrik overleed in 1844, waarna het nieuwe huis naar zijn oud
ste zoon Mathijs ging. Deze was evenals zijn vader en grootvader winkelier. Mathijs trouwde 
met Barbara Bo uts, waarmee hij negen kinderen kreeg. De oudste, Hendrik (Drikkes ), bakker, 
trouwde met Gertrude Pasmans, en nam rond 1880 de winkel over. 

Een zoon van Drikkes,Joseph, die een bakkerswinkel in het dorp had, erfde het huis in 1938 
na het overlijden van zijn ouders. Joseph verhuurde het een paar jaar. Hij overleed in 1971, 

waarna het huis overging in handen van zijn zoon Leo Crijns. 

Terug naar 1892 
Het achtste kind uit het gezin Crijns-Bouts, een jongere zuster van Drikkes was Marie Josep
hine, die zoals boven vermeld, in 1892 het oude huis kocht. Zij trouwde met Johan Orbons. 
Samen met haar dochter nam zij de winkelnering in hun pand over van buurman Drikkes. Na 
het overlijden van haar moeder in 1953 erfde Marie Orbons, een ongehuwde dochter, het huis. 
Marie Orbons overleed in 1971. 
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Huis Crijns~Pasmans 

Amstenrade, de beschreven panden in ongeveer1900, percelen 642 en 645 (voorheen perceel391) 

De genoemde zoon van Joseph, Leo Crijns, die aanvankelijk bakker was, erfde het huis van 
zijn vader en kocht het oude huis van de erven van Marie Orbons. Hij sloopte beide huizen, 
bouwde een nieuw pand en maakte van zijn hobby zijn werk en begon een autohandel. De 
oorspronkelijke percelen waren dus weer verenigd. 

Amstenrade,Joto van de toestand in 2006 ( de witte plek tegen de buurgevel is het litteken van 
het oorspronkelijke oude huisje) 
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Schematische voorstelling van de eigendomsverschuivingen van de percelen 

Vanaf circa 1800 is het echtpaar Crijns-Coenen eigenaar en bewoner van de percelen 391, 392 

en 393. 
391-393: Jan Mathijs Crijns (1769-1831) 

642-644: Jan Willem Crijns (1808-1856) 645-647: Hendrik Crijns (1802-1844) 

1 
Hendrik Crijns (1835-na 1907) en Louis Crijns (1845-1902) 

(bewoner) 
Mathijs Crijns (1827-1879) 

1 
Hendrik Crijns (geb. 1835) (voerman in Duitsland) Hendrik Crijns (1854-1937) 

1 1 
Marie Josephine Crijns (1868-1953), (xJohan Orbons) Joseph Crijns (1894-1971) 

1 
Marie Orbons (1901-1971) 
De erven verkopen aan 

Titelpagina boek 400 jaar 

Crij ns uit Nu th,5 met graft teen 
te Nuth, midden zeventiende 

eeuw, thans monument 

Noten 

1 
Leo Crijns (geb.1932) 
zoonJoseph(geb.1960) 
kleindochter Phil Crijns (geb. 1984) 

Van deze familie Crijns is een boek verschenen met de titel 

'400 jaar Crijns uit Nuth'.s 

Dit boek beschrijft een familie waarvan de eerste ver

melding van de doop van een kind in 1595 is te vinden in 
de doopregisters van de parochie Nuth. De grafsteen van 

de ouders van dit kind is bij de kerk in Nuth als monument 
geplaatst. De steen meldt dat Korstgen (Christiaan) op 9 juni 

1639 en zijn vrouw Katrein (Catharina Timmers) op 15 mei 
1649 is overleden. In het boek zijn eveneens vele nazaten van 
deze familie in Belgie, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ca

nada, Verenigde Staten, Brazilie, Argentinie, Nigeria, Zwit

serland en Australie vermeld. Het grootste deel van deze 
familie woont nu nog in Zuid-Limburg. In het september
nummer van Gens Nostra uit 2004 is een wegwijzer van de 

eerste zeven generaties van deze familie gegeven waarin bij 
generatie zes als voorlaatste het gezin Crijns-Coenen is op

gevoerd, de eerste familie in het onderhavige pand. 6 

1. Piet Orbons, Lou Spronck, 'Limburgers worden Nederlanders, een moeizaam integratieproces', 
overdruk uit Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg, deel 102, Maastricht 
1966. 

2. Memorie van Successie, 16-02-1856, nr 2252. 
3. Dagregister deel 45, nr 1681, 20-12-1868. 
4. Dagregister deel 73, nr 1600, 08-10-1880. 
5. P.J. Orbons, 400 jaar Crijns uit Nuth, Amstenrade 2000. 
6. P.J. Orbons, 'Wegwijs in een uitgebreide stamboom', in: Gens Nostra 59 (2004), pag. 445-446. 
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Het portret van ... 1 

[Frans Davelaar en Neeltje Lagerweij] 
DOOR MEVROUW N. DE WEERD 

Frans Dave/aar, geb. Darthuizen (gem. Leersum) 29-5-1856, arbeider, over 1. Doorn 3-11-1935, zn. 
van Arie Davelaar en Marrigje Verbeek, tr. Leersum 19-8-1880 Neeltje Lagerweij, geb. Leersum 
19-7-1858, overl. Doorn 24-9-1923, dr. van Neeltje Lagerweij (vader onbekend). 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1881 en 1897 acht kinderen geboren, één te Leersum, vijf te Utrecht 
en twee te Doorn. 

De foto's zijn circa 1878 gemaakt door W.G. Bleijenberg, 'photographisch atelier', Nachte
gaalstraat 223, te Utrecht. 

Noot 
1 Voor bijzonderheden/voorwaarden c.a. v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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Breskens, huisnummer 126 

DOOR FOKKE ZWAAN 

Inleiding 
Jaren geleden, toen ik bij een tante op bezoek was om de eerste gegevens te verzamelen voor 
mijn stamboom, vertelde zij dat mijn grootmoeder van moederszijde niet uit 'Bres jes'• kwam, 
maar 'van de Sluuze', oftewel Nieuwesluis, een nu vrijwel verdwenen buurtschap ten westen 
van Breskens. Uit onderzoek in de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van Breskens 
bleek, dat een flink aantal voorouderlijke familieleden van mij in deze buurtschap heeft 
gewoond, voor mij aanleiding om mij wat meer met een paar van deze woningen bezig te 
houden. 

Het huis 
Omdat veel van mijn voorouders van moederszijde in Breskens en omgeving hebben ge
woond, is de kadastrale atlas van die gemeente1 een geweldige bron van informatie. Temeer 
omdat in deze atlas niet alleen de situatie uit 1832 (het begin van het moderne kadaster) is 
opgenomen, maar ook het 'Historisch kadaster Breskens 1610 - 1832' door drs. H.J. Plankeel, 
waarin van vrijwel elk Bressiaans huis ofBressiaanse hofstede uit die periode een overzicht is 
te vinden van de eigenaren, notariële transacties en, in veel gevallen, de bewoners. 

Ik trof daarin onder meer de beschrijving aan van een huis dat in 1826 kennelijk door mijn 
voorouders werd bewoond. Nader onderzoek in het archiefleerde zelfs: vanaf die tijd gedu
rende zo'n 100 jaar opeenvolgend door vijf generaties op hetzelfde erf. 

Dit huis, en nog een aantal andere daar vlak naast, wordt door Plankeel behandeld op pa
gina 243. Hij duidt ze daar aan als 'huisjes bij het fort'. Ze liggen op een perceel tussen het 
tijdens de Franse bezetting aan de Scheldemonding aangelegde fort 'Napoléon', later 'Wil
lem den Eerste', en de uitwatering van de achterliggende polders op de Schelde via de in 1750 
aangelegde 'Nieuwe Sluis', plaatselijk bekend als 't Killetje. Hij dateert de betreffende huisjes 
tussen 1821 en 1826, 'waarschijnlijk eerder 1826 dan 1821' .3 

De bewoners 
Bij de volkstelling van 1826• krijgt het huis een nummer: 126. Als bewoners worden vermeld: 
Janneke Filis, Jan van Geijten, Maria Oosterling en Joos van Geijten. In 1828 wordt Janneke 
van Geijten bijgeschreven. 

In het bevolkingsregister 1830-18345 worden voor woning 126 als bewoners genoemd: Jo
hannis Franciscus van Geijten, Maria Oosterlinck, Joos van Geijten, Janneke van Geijten en 
Janneke Filis. 

In 1832 gaat het moderne kadaster van start. Het huis krijgt dan als kadastrale aanduiding: 
Gemeente Breskens, A24a. Zie het afgebeelde detailkaartje, overgenomen uit de kadastrale 
atlas. Als eigenaar wordt vermeld de niet-natuurlijke rechtspersoon Polder van de Groede. als 
erfpachter Jan van Geite.6 

In het bevolkingsregister 1835-18397 worden de volgende bewoners van woning 126 gemeld: 
Joh( an nes) Franç( ois) van Geij ten, Maria Oosterlinck en hun kinderen Joost, Janneke, J annes, 
Sara, Maria en Jacob van Geijten. 

In het bevolkingsregister 1840-18498 vinden we de gegevens van dezelfde personen, behalve 
de inmiddels overleden Janneke en Sara, plus de nieuwgeborene Jacob van Geijten. Na het 
overlijden van Johannis Franciscus van Geijten in 1842 wordt zijn naam doorgestreept en 
hertrouwt Maria Oosterlink met Pieter Boeckhout, waarna diens naam bijgeschreven wordt, 
alsmede die van zijn kinderen Jacob, Anna en Pieter. 
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Detail kadastrale kaart 1832 van Breskens, sectieA (Jong Breskens). 
In het midden perceelA24 met huis A24a 

In het bevolkingsregister 1850-18619 wordt een nieuwe huisnummering gehanteerd, het huis 
krijgt nummer W51, met als bewoners Pieter Boeckhout, Maria Oosterling en hun kinderen 
Jacob, Pieter, Maria en ( weer een) Maria Boeckhout, en Joost, Jacob en Maria van Geij ten, bene
vens SaraJongmans, een nichtje van Maria Oosterling. 

In het bevolkingsregister 1862-1879'0 worden achtereenvolgens vijf gezinnen vermeld die 
woonachtig zijn geweest in woning W51. Dit zijn ten eerste Pieter Boeckhout, Maria Ooster
link en (tot maart 1865)Jacob van Geijten. In juni 1865 keert Jacob terug als hoofdbewoner, en 
bewoont het huis met zijn echtgenote Maria van Steenkiste en hun kinderen Susanna, Maria, 
Sara,Jacomina,Jannis, (weer een) Sara en Elisabeth van Geijten. 

Het derde gezin dat het huis in deze periode bewoont, is dat van Jacobs broer Josephus, zijn 
vrouw Jacomina de Koker en hun kinderen Francina Maria, Pieter, Maria, Helena, Josephus 
en Jannis van Geijten. Na het overlijden van Josephus in 1874 en het vertrek vanJacomina de 
Koker en de meeste van haar nog levende kinderen naar Schoondijke in 1878 wordt Josephus' 
en Maria's dochter Francina Maria van Geijten de hoofdbewoonster. In september 1879 ver
huist zij tijdelijk naar Cadzand, het huis staat bijna drie maanden leeg. 

Vanaf 3 december 1879 ten slotte zijn als bewoners genoteerd Francina Maria van Geijten 
met haar (dan nog: toekomstige) echtgenoot !zaak Vasseur en hun inmiddels in Cadzand 
geboren zoon !zaak. Deze zoon !zaak is een achterachterkleinkind van Janneke Filis en ver
tegenwoordigt daarmee de vijfde generatie die in dit huis woonachtig is. Het gezin verhuist 
op een niet in het register vermelde dag in 1880 of 1881 naar een andere woning in Breskens 
(W54)," en wordt van daaruit op 30 december 1881 uitgeschreven naar Cadzand, van waaruit 
het gezin op 13 oktober 1891 naar de Verenigde Staten emigreert." 

In het bevolkingsregister 1880-1890'3 staat vervolgens bij woning W51 een familie Rinders 
vermeld, dit zijn geen nakomelingen meer van Janneke Filis. 
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De situatie rond 't Kil /etje in 1965, in het midden 'huisnummer 126' (foto Franz Gitten be1ge1) 

In de twintigste eeuw is de omgeving bij Nieuwesluis drastisch veranderd. Door oorlogsge
weld, dijkverzwaringen en daarmee samenhangende verdere veranderingen en herinrich
tingen is er veel oorspronkelijks verdwenen. Ook 'huisnummer 126' is er niet meer in de 
oorspronkelijke vorm; in 1995 werd het bestaande huis vervangen door een nieuw gebouwde 
vakantiewoning. 

Ten slotte valt nog te melden dat de eerdergenoemde Jacob van Geijten en Maria van Steen
kiste met hun jongste dochter Adriana vanaf oktober 1904 in de op hetzelfde erf naastgelegen 
woning W49 (volgens de nummering van 1826: woning 124, volgens kadaster 1832: A24b) 
ingeschreven staan.'4 In 1906 trouwt Adriana van Geijten met Abraham Jannis Manhave en 
wordt hier hun oudste dochter Maria Sara Manhave geboren. Van 1 januari 1910 tot 19 mei 
1913 staat nog een ander kleinkind van Jacob en Maria bijgeschreven, namelijk Maria Susanna 
Verduijn. Ook deze twee kleinkinderen zijn, gerekend vanafJanneke Filis, de vijfde generatie 
woonachtig op hetzelfde erf. 

Dankwoord 
Dank aan Wally Morel en Franz Gittenberger te Breskens, voor informatie en fotomateriaal. 
Thank you Ted and Evelyn DeSoto-DeVisser, and John VanGeyten, for providing me with the 
American names and dates. De Stichting Gens-Dunia te Krimpen a/d IJssel verstrekte welwil
lend een aantal mij ontbrekende 'Verduijn' -gegevens. 

Genealogisch overzicht 
Bij het uiteenrafelen van de eerste generaties van mijn kwartierstaat werd het mij duidelijk, 
dat in de 'huisjes bij het fort' vijf opeenvolgende generaties familie van mij hebben gewoond. 
In het na volgende overzicht, een gedeeltelijke parenteel van Janneke Filis, zijn zij vermeld.15 

I. Janneke Filis, ged. Breskens 20-7-1760,16 arbeidster, over!. Breskens 2-1-1832, dr. van Abra
ham Filis en Sara de Baare, tr. Jacob Oosterling, geb. Nieuwvliet, ged. Groede 30-3-1760,17 

arbeider, over!. Breskens 4-2-1823, zn. van Jacob Oosterling en Tanneke de Smit. 
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Uit dit huwelijk(o.a.): 

1. Maria Oosterlink, volgt II. 

II. Maria Oosterlink, geb. Groede 24-5-1803 (4Prairial x1), arbeidster, over 1. Breskens 11-6-1877, 
tr. Breskens 9-2-1825Johannes Franciscus Bernardus van Geijten, geb. Hoofdplaat 2-10-1798 (11 
Vendémiaire VII), arbeider, overl. Breskens 8-10-1842, zn. van Josephus van Geijten, dijkwer
ker, dagloner, en Maria N otebaart, arbeidster. 

Uit dit huwelijk, geb. te Breskens: 

1. Josephus van Geijten, volgt ma. 
2. Janneke van Geijten, geb. 4-6-1828, overl. Breskens 28-10-1839. 
3. Maria van Geijten, geb. 10-12-1830, over 1. Breskens 19-12-1830. 
4. Maria van Geijten, geb. 30-12-1831, arbeidster, overl. Breskens 4-9-1909, tr. Breskens 

28-12-1859 Pieter de Vos, geb. Breskens 11-7-1835, werkman, overl. Breskens 19-6-1897, zn. 
van Cornelis de Vos, arbeider, en Janneke Elias, arbeidster. 

5. Johannes van Geijten, geb. 10-8-1833, over 1. Breskens 10-7-1849. 
6. Sara van Geijten, geb. 5-6-1835, over 1. Breskens 6-10-1838. 
7. Jacob van Geijten, volgt IIIb. 
8. Abraham van Geijten, geb. 10-2-1840, overl. Breskens 30-11-1849. 

lila. Josephus (volgens overlijdensakte: Johannes) van Geijten, geb. Breskens 2-12-1825, ar
beider, overl. Breskens 11-5-1874, tr. Breskens 1-10-1856 Jacomina de Koker, geb. Breskens 
22-11-1834, arbeidster, dr. vanJannis de Koker, arbeider, en Francina van Baale, arbeidster. 

Jacomina emigreert op 8 oktober 1880 uit Schoondijke naar Noord-Amerika. 

Uit dit huwelijk, geb. te Breskens: 

1. Maria van Geijten, geb. 26-4-1857, over 1. Breskens 27-4-1857. 
2. Francina Maria (in de VS: Frances'8) van Gei_jten, volgt !Va. 
3. Maria van Geijten, geb. 1-2-1860, over 1. Breskens 28-10-1860. 
4. Pieter van Geijten, geb. 26-4-1861, werkman, visser, overl. Oegstgeest 15-5-1898, tr. Kaatje 

Meijer, geb. Maasland 9-11-1863, overl. 's-Gravenhage 9-7-1936, dr. van Johan Frederik 
Gotliep Meijer, arbeider, en Kaatje Ros. 

Pieter vertrekt in 1880 uit Schoondijke naar Amsterdam, van daaruit(?) naar de Verenigde Sta
ten, maar keert in 1897 getrouwd terug in Nederland. 

5. Maria van Geijten, geb. 15-10-1862, werkvrouw. 
Zij vertrekt in 1880 uit Schoondijke naar Gent (B). 

6. Helena (volgens overlijdensakte: Magdalena) van Geijten, geb. 13-6-1865, overl. Breskens 
10-5-1871. 

7. Josephus van Ge ij ten (in de VS: George Van Heyten), geb. 1-5-1869, over 1. Wolcort (New York 
= NY) 19-5-1955,'9 fruitteler, tr. (1) Maria la Gasse, geb. Cadzand 5-2-1871, overl. Sodus 
(NY) 11-10-1897, dr. van Johannes la Gasse, arbeider, en Cathalijntje Dathijn; tr. (2) Sodus 
(NY) 1899 Suzanne (in de VS: Suzie) la Gasse, geb. Cadzand 11-6-1881, overl. Sodus (NY) 
30-11-1951,2° dr. van Johannes la Gasse en Cathalijntje Dathijn. 

8. Magdalena (in de VS: Minnie) van Geijten, geb. 28-10-1872, overl. Williamson (NY) 
10-7-1928,21 tr. Abraham Beelaard (in de VS: Baylard), geb. Schoondijke 29-3-1867, land
bouwer, overl. Williamson (NY) 6-12-1954,21 zn. van Jannis Bedaard, arbeider, en Maria 
Haak, arbeidster. 
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Illh. Jacob van Geijten, geb. Breskens 2-1-1837, los werkman, overl. ald. 10-4-1917, tr. Bres
kens 9-3-1864 Maria van Steenkiste, geb. Breskens 27-11-1838, arbeidster, overl. Breskens 
22-10-1920, dr. van Michiel van Steenkiste, werkman, en Suzanna de Munck, arbeidster. 

Uit dit huwelijk, geb. te Breskens: 

1. Suzanna van Ge(jten, volgt IVb. 
2. Maria van Geijten, geb. 13-3-1866, werkvrouw, overl. Sint Philipsland 21-4-1943, tr. Bres

kens 4-4-1889 Jannis Maas, geb. Breskens 1-4-1866, dijkwerker, overl. Sint Philipsland 
17-11-1930, zn. van Cornelis Jacobus Maas, werkman, en Suzanna Cornelia Schuitvlot, 
werkvrouw. 

3. Sara van Geijten, geb. 7-8-1868, overl. Breskens 25-10-1868. 

4. Jacomina van Geijten, geb. 8-9-1869, overl. Breskens 15-3-1947, tr. Breskens 9-1-1890 Carel 
Josephus]ohannis Ras, geb. Breskens 30-5-1867, werkman, overl. Breskens 28-2-1921, zn. 
van Carolus Ras, polderwerker, en Cornelia Pikan. 

5. Jannis van Geijten, geb. 23-12-1872, tuinman, overl. Rochester (NY) 27-4-1944, tr. Breskens 
1-12-1898 Magdalena de Koker, geb. Breskens 22-12-1875, over 1. Rochester (NY) 13-12-1951, 

dr. van Jacob de Koker, polderwerker, en Isabella van Steenkiste. 
6. Sara van Geijten, geb. 21-5-1874, overl. Breskens 11-9-1944, tr. Breskens 6-8-1896 Adriaan 

Jacob Haartsen, geb. Breskens 5-10-1872, visser, overl. Breskens 12-1-1949, zn. van Dirk 
Haartsen, werkman, en Magdalena Bruijsschaart. 

7. Elisabeth van Geijten, geb. 17-12-1875, winkelierster kruidenierswaren, overl. Breskens 
12-6-1962, tr. Breskens 24-9-1896 PhilippusAbrahamKeijmel, geb. Breskens 8-7-1872, dijk
werker, caféhouder, overl. Breskens 28-12-1933, zn. van Phillipus Abraham Keijmel, pol
derwerker, en Janneke Cornelis. 

s. Adriana van Geijten, volgt IVc. 

IVa. Francina Maria (in de VS: Frances) van Geijten, geb. Breskens 18-5-1858, werkvrouw, 
dienstmeid, overl. Rochester (NY) 9-10-1935, tr. Breskens 28-1-1880 Isaak Vasseur (in de VS: 
Isaac Fisher), geb. Cadzand 24-3-1852, werkman, overl. Irondequoit (NY) 27-8-1928, zn. van 
J ohannis Vasseur, arbeider, en Maria Bouillou w, arbeidster. 

Uit dit huwelijk(o.a.): 

1. Izaak Vasseur(in de VS: Isaac Fisher), geb. Cadzand 21-9-1879, tuinman, overl. Irondequoit 
(NY) 27-5-191422, tr. Irondequoit (NY) 24-2-1907 Sylvia Elisabeth Wambach, 23 geb. Ironde
quoit (NY) 14-2-1887, kleermaakster, overl. Irondequoit (NY) 20-9-1923, dr. van Andrew 
Wambach, timmerman, en Agnes Min ter. 

IVb. Suzanna van Geijten, geb. Breskens 2-4-1864, overl. Breskens 14-8-1934, tr. Breskens 
17-6-1886 Jannis Verduijn, geb. Breskens 15-8-1863, visverkoper, werkman, overl. Breskens 
20-12-1940, zn. van !zaak Verduijn, werkman, en Maria Boone. 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. Maria Susanna Verduijn, geb. Breskens 24-8-1886, over 1. Amsterdam 3-6-1966, 24 tr. Diemen 
20-6-191325 Isaac Verduijn, geb. Diemen 21-4-1890, heier, overl. Amsterdam 17-6-1945, zn. 
van Isaac Verduijn, arbeider, en Roelofje Kamstra. 
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IVc. Adriana van Geijten, geb. Breskens 23-3-1881, overl. Oostburg 10-7-1941, tr. Breskens 
29-3-1906 Abraham Jannis Manhave, 26 geb. Groede 20-11-1879, boerenknecht, polderwerker 
(ook havenarbeider), overl. Oostburg 7-5-1963, zn. van Adriaan Manhave, veldarbeider, en 
Maria Vergouwe, dienstmeid. 

Uit dit huwelijk(o.a.): 

1. Maria Sara Manhave, geb. Breskens 19-6-1906, arbeidster, overl. Sluis 6-8-2006, 27 tr. Bres
kens 13-8-1935 Hendrik deRooij, 27 geb. Vlissingen 13-2-1906, machinist koopvaardij, over 1. 
in de Atlantische Oceaan 24-6-1941 (volgens overlijdensakte Breskens 13-2-1951, nummer 
9 ), zn. van Willem Marinus de Rooij, ketelmaker, en Neeltje Jas perse. 

Noten 
1. Breskens, in West-Zeeuws-Vlaanderen, nu deel van de gemeente Sluis. 
2 . Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Breskens, serie West Zeeuwsch-Vlaanderen deel 2, Middelburg 

1996 (ISBN 90-72210-09-3), waarin opgenomen: drs H.J. Plankeel, 'Historisch kadaster Breskens 
1610-1832', Leiden 1996. Verder aangeduid als: Plankeel. 

3. Volgens Plankeel is het aannemelijk dat deze huisjes zijn gebouwd, nadat het westelijk deel van de 
polder Jong Breskens (ten westen van de Nieuwe Sluis) in 1825 definitief verloren was gegaan, en 
de mensen die daar woonden hun heil elders moesten zoeken. 

4. Gemeentelijke archiefdienst Sluis(= GAS), Bevolkingsregister (=BR) Breskens 1826-1829, blad 56. 

5. GAS, BR Breskens 1830-1834 ( ongenummerd). 
6. Plankeel, pag. 296 en 307. 
7. GAS, BRBreskens 1835-1839, blad 79. 
8. GAS, BRBreskens 1840-1849, blad 152. 

9. GAS, BRBreskens 1850-1861, blad 279. 

10. GAS, BRBreskens 1862-1879, blad 346 en 347. 

11. GAS, BRBreskens 1880-1890, blad 57. 
12. GAS, BR Cadzand 1891-1937, blad 296. 

13. GAS, BR Breskens 1880-1890, blad 54. 

14. GAS, BR Breskens 1904-1922, blad 40. 
15. Zeeuws Archief te Middelburg: behalve waar anders vermeld, zijn alle volgende Zeeuwse gegevens 

ontleend aan de betreffende akten van de burgerlijke stand van de (voormalige) West-Zeeuws
Vlaamse gemeenten. 

16. Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag(= CBG): Doop-, Trouw-, Begraaf-en Lidmatenregis
ters Zeeland - Breskens: Doopboek Breskens 1708-1796. 

17. CBG: Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters Zeeland - Groede: Doopboek Groede 
1750-1812. 

18. Behalve waar anders vermeld, zijn de 'Amerikaanse gegevens' gebaseerd op persoonlijke medede-
lingen. 

19. The Sodus Record: familiebericht 19-5-1955. 
20. The Sodus Record: familiebericht 30-11-1951. 

21. YoungFuneral Home, Williamson (NY). 
22. Rochester Rund el M e morial Library: NY State Death Index. 

23. City ofRochester Archives and Records Center (NY), Historie Marriage Records. 
24. Overlijdensgegevens Maria Susanna en Isaac Verduijn zijn aangereikt door de Stichting Gens

Dunia te Krimpen a/d IJssel. 
25. Noord-Hollands Archief te Haarlem: deze en volgende gegevens uit de burgerlijke stand zij n onr

leend aan de betreffende akten van de gemeente Diemen. 
26. CBG, deze en volgende gegevens zijn ontleend aan een uittreksel van de persoonskaart van Abra

hamJannis Manhave. 
27. De gegevens over Maria Sara Manhave en Hendrik de Rooij zijn deels gebaseerd op persoonlijke 

mededelingen. 
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Twee bijzondere opvolgingslijnen binnen één familie (Der Weduwen) 
DOOR M . VANLANGERAAD 

Oorspronkelijk waren de eilanden Schouwen en Duiveland gescheiden door water. Deze 
scheiding, die De Gouwe werd genoemd, slibde in de loop der tijden voor het grootste gedeelte 
dicht. De zo ontstane schorren werden ingedijkt en omgezet in vruchtbare landbouwgrond. 
Dat gebeurde ook in 1872 met een stuk schor ter grootte van 49 ha ten zuiden van de polder 
Dreischor.Johannes der Weduwen (1826-1907), de eerste eigenaar en die volgens de volksmond 
'op schorre' woonde, doopte dit poldertje tot Adriana Johanna Polder, een eerbetoon aan 
zijn huwelijk met Adriana Lemsom (1830-1914). In deze polder stichtte hij een boerderij, die 
eveneens deze naam kreeg: de Adriana Johanna Hoeve. Vanaf 1873 verdiende Johannes hier 

waarschijnlijk een aardige boterham, want 49 hectare was voor die tijd een groot landbouw
bedrijf en de opgeslibde gronden waren van goede kwaliteit. Hij had zodoende een plezierig 
uitzicht op de toekomst, immers hiermee was de basis gelegd voor, naar het zich liet aanzien, 
een reeks opvolgingen van vader op zoon, zoals in de landbouw gebruikelijk. Hij hoopte dat 
tot in lengte van jaren deze polder door een Der Weduwen zou worden geëxploiteerd. Eén van 
beide zoons zou zijn opvolger worden. 

In werkelijkheid ging het echter anders. De oudste zoon Leendert} an der Weduwen (1851-1883) 
gaf er de voorkeur aan om zich in de handel te begeven en combineerde dat met zijn liefde 
voor varen. Hij werd beurtschipper van Zonnemaire op Rotterdam. De tweede zoon, Herman 
Johannes der Weduwen (1868-1949), kon goed leren, behaalde in 1887 zijn diploma HBS-Bin 
Zierikzee en ging daarna medicijnen studeren. 

Uiteindelijk werd Johannes opgevolgd door de tweede zoon van zijn jongste dochter Janne
tje Adriana, die eveneens Leendert Jan heette, vernoemd naar zijn op jonge leeftijd overleden 
oom en oudste zoon van Johannes. Leendert Jan werd daartoe op twaalfjarige leeftijd uit het 
ouderlijk huis in Waarde op Zuid-Beveland naar zijn grootouders op Dreischor gebracht die 
hem verder opleidden in het boeren vak. Toen zijn opa in 1907 overleed, werd hij op 20-jarige 
leeftijd boer op de Adriana Johanna Hoeve. De eerste opvolger van Johannes kwam dus via de 
vrouwelijke lijn en was weliswaar naaste familie, maar hij heette van achternaam Mol. 

Leendert Jan Mol (1887-1947) trouwde in 1914 met Johanna Cornelia Hubrina de Koster 
(1889-1966), de dochter van de bakker van Dreischor. Zij kregen een dochter en een zoon, die 

De in 1872/1873 gebouwde Adriana Johanna Hoeve te Dreischor. De schuur is afkomstig uit Brielle, 
waar deze eerst als meestoof dienst had gedaan 
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Het echtpaar Mol-de Koster op hun trouwdag in 
1914 met tussen hen in hun grootmoeder Adriana 
der Weduwen-Lemsom in Schouwse klederdracht 

beiden een beroep buiten de landbouw ko
zen. Nadat echter Leendert Jan Mol op 1 mei 
1939 werd benoemd tot burgemeester van 
Dreischor besloten zijn dochter, de onder
wijzeres Jannetje Adriana Mol (1915-2000) 

en haar man, de onderwijzer Leendert Mari
nus Moermond (geb. 1916), de boerderij in 1943 

voort te zetten. Zij kregen twee dochters. 
De oudste hiervan, Johanna Cornelia Hu
brina Moermond (geb. 1944), trouwde met 
Hendrik van den Hoek (geb. 1942) en zij samen 
zorgden voor de opvolging van het echtpaar 
Moermond-Mol (nadat Leendert Marinus 
Moermond in 1972 tot burgemeester in de 
voormalige gemeente Westkapelle werd be
noemd en hij er met zijn vrouw ging wonen). 
De stichter van de Adriana Johanna Hoeve 
zal het destijds niet zo hebben voorzien, 
maar via de vrouwelijke lijn is momenteel de 
vierde generatie uit zijn familie werkzaam 
op zijn boerderij. De vijfde generatie is in
middels aangetreden, maar deze opvolging 
heeft niet meer via de vrouwelijke lijn plaats 
gevonden. 

Herman Johannes der Weduwen, de tweede zoon van Johannes, had het opvolgingsvirus van 
zijn vader in zijn genen meegekregen. Weliswaar was hij zich dat niet bewust toen hij zich 

136 

Prentbriefkaart van de Landstraat in Aalten met links het witte dokters huis waarvan 
de gevel thans onder monumentenzorg staat 
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Het gezin Der Weduwen-] ames in 1912. V. l. n. r.: Johannes, Ellen Maria, Cornelia Adriana Johanna (James), 
Adriana Cornelia Johanna, Huibert Leonard, Herman Johannes, Herman Gustaaf en Henri Jacques 

op 5 mei 1895 als huisarts in Aalten vestigde. De toekomst zou echter leren dat tot op de dag 
van vandaag deze huisartsenpraktijk op nummer 41 in de Landstraat in Aalten onafgebroken 
door hem en zijn nakomelingen zou worden bemand. Dit ging als volgt in zijn werk. 

Herman Johannes huwde in 1899 Cornelia Adriana Johanna James (1873-1954). Zij kregen 
vijf zonen en twee dochters. Twee van de zoons studeerden eveneens medicijnen en werden 
beiden huisarts. De oudste, Johannes ( 1902-1945 ), nam de praktijk van zijn vader over. Samen 
met zijn vrouw Nennetje Wissink (1904-1991) en twee zoons betrok hij in 1933 het doktershuis 
aan de Landstraat. Daar werd het gezin uitgebreid met twee dochters en nog een zoon. Na 
twaalf jaar kwam aan deze huisartsenloopbaan reeds een eind. Johannes was tijdens de oor
log zeer begaan met het lot van iedereen die door oorlogsomstandigheden in moeilijkheden 
kwam te verkeren. Studenten, joden, geallieerde krijgsgevangenen, allemaal konden ze op 
zijn hulp rekenen. Ook probeerde hij de werkomstandigheden van Nederlanders in Duitse 
werkkampen te verbeteren. Daarvoor overlegde hij met verantwoordelijke Duitsers in Den 
Haag. Op de terugweg van één van deze besprekingen werd zijn auto nabij Apeldoorn bescho
ten en vond hij de dood. 

De huisartsenpraktijk werd toen overgenomen door zijn jongere broer Huibert Leonard 
(1910-1977). Hij was getrouwd met Maria Gertrude Heuts (1910-1979) en ze kregen een zoon 
Huibert Johannes. En, hoe kan het anders, ook hij studeerde medicijnen. Toen Huibert Le
onard in 1977, samen met zijn broer Herman Gustaaf, bij een verkeersongeluk in Lichten
voorde om het leven kwam, vulde zoon HuibertJohannes (geb.1947) zijn plaats op. Hij werd 
daarmee de vierde Der Weduwen op rij die de huisartsenpraktijk in Aalten bemande. Al ruim 
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30 jaar zwaait hij, samen met zijn vrouw Louise Uildriks (geb. 1951) de scepter in het oudste 
doktershuis van Aalten. Ze kregen er twee dochters en een zoon zodat de Aaltense Der Wedu
wen-dynastie na meer dan een eeuw, ondanks veel tegenslagen, nog springlevend is. 

Met dank aan de families Van den Hoek-Moermond te Dreischor en Der Weduwen-Uildriks te 
Aalten voor hun bijdragen aan dit artikel. Verder geraadpleegde bronnen: 

- M. van Langeraad, Bijdrage tot de genealogie van de Nederlandse familie Der Weduwen, Hoofd
dorp 2006; 

- C.P. Pols,Kentuzenog ... deReisenaers, Zaltbommel 1973; 

- Ver. Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, Oude Veldnamen van Schouwen-Duiveland, 
deel 1, Zierikzee 1987. 

rubriek hantwijzer ( 21) 
Bargiemaker
De Moldere 

Amsterdam, ondertrouw 11 oktober 1586 (DTB 404, f. 196); Hans van Soest van Antwerpen, 
wedenaer van Antonette Hazart, woonende in de Warmoesstrate in den Gulden Mortier ende 
Jasperyntgen Baergemakers alias Brils mede van Antwerpen, weduwe van Nicolaes de Mul
der, woonende opt hoeckgen van de Oudezijts wy[de] kercksteech. 
w.g. hans van soost Jasperynken 

[Hij otr. Amsterdam 27-8-1588 Magdalena van Acheren en otr. ald. 12-12-1598 Theodora 
Kremers Heynriksdr.] 

Amsterdam, ondertrouw 7 oct. 1600 (DTB 409, f. 251); Abraham van Soest, oudt xxv [=25] ja
ren, woonende in de Warmoestrate, geast. mit Hans van Soest zyn vader, ende Sara de Mulder 
Niclaesdr van Antwerpen, oudt xx jaren, woonende als voren, geast. mit Peeter Barsemaker 
alias Brill, hare oom. Haer is opgeleght de geboden tot Enkhuijsen mede te laten gaen. 
w.g. Abraham van Soest Sara de meulder 

Antwerpen, 24 november 1583; Peeter Bargiemaker schilder Mathyssone, Gheertruyt Bargie
maker zijn zuster met Jan van Anraet, oudkleerkoper, haar man, Catlyne Bargiemaker we
duwe Lambrecht van Woerden en Jasparyne Bargiemaker, ook hun zuster, weduwe Niclaes 
de Moldere; moeder van hen all e n was Anna Tymmerm:1ns, voorts in naam van Mathys en 

Pauwels Bargiemaker hun broers, die buitenslands zijn, voors. Jan van Anraet en Peeter Bar
giemaker als voogden van de kinderen van wijlen Jan Bargiemaker, die hun broer was, waar
van moeder is Margriete van (de) Perre, verkochten Peeter Jacobs en Maximiliaen van den 
Broecke als voogden van Claes van den Broecke Peeterssone, waar moeder van was Franchyne 
Meerts, de 5 caroli gl. erflijk competerende in 10 car.gl. erfelijke rente, die Philips Vuystaert 
op 17 mei 1560 verkocht heeft aan wijlen Catlyne Tymmermans Jansdr op een huis in de Sint 
Jansstraat waar nu de Zeeridder uithangt (belendingen Pauwels Bloemaert en Peeter van 
Doerne) [Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 375, f. 218] 

[M. V-K] 

Gens Nosrra 63 (2008) 



Honkvast, zeven generaties De Kruijf op vijfentachtig roeden grond: 
van heidegrond naar een bungalowpark 

DOOR HETTY VENEMA-BRAAM 

Dit verhaal begint bij Gijsbert de Kruij/(1799-1874), zoon van Hendrik de Kruijf en Hendrikje 
van Voskuijlen. Gijsbert was nummer vijf van de negen kinderen. Waar werk te vinden was, 
trok het gezin naar toe, achtereenvolgens: Woudenberg, Doorn, Amersfoort, Asschat, Leus
den, Amerongen - waar moeder Hendrikje van Voskuijlen overleed op 12 november 1825 

- en Woudenberg, waar vader Hendrik de Kruijf overleed op 25 juli 1842. Eigenlijk viel dit 
rondtrekkende gezin helemaal uit de toon bij hun familieleden. Generaties voorouders en de 
latere generaties De Kruijf waren honkvast en bleven de grond van Leusden trouw, met hoog
uit een uitstapje naar het dichtbij gelegen Woudenberg of Amersfoort. Bij zijn inschrijving 
bij de Nationale Militie in 1818 trok Gijsbert de Kruijf, een voermansknecht, nummer één, 
'hetwelk hem tot den dienst verpligte hij door den militieraad uit hoofde van open beenen' 
finaal is vrijgesteld.' Ook zijn signalement werd vermeld: lengte vijf voet; drie duim en drie 
strepen;2 aangezicht: rond; voorhoofd: breed; ogen: blauw; neus: klein; mond: idem; kin: 
rond; haar: bruin; wenkbrauwen: idem; merkbare tekenen: geen; handtekening: kan niet 
schrijven. Gijsbert de Kruijf, geboren en gedoopt Doorn 13/19 mei 1799, overleden De Bilt 14 

april 1874, trouwde Loosdrecht op 21 november 1819 met Willemijntje (Mijntje) Drieënhuizen, ge
doopt Maartensdijk 19 mei 1796, dienstmeisje, overleden Maartendijk 23 maart 1831, dochter 
van Hendrik Drieënhuizen enJannigje van den Eijkel(en)kamp. 

Boerderijtje gebouwd door Dirk de Kruijff (1828-1909 ). Tot 1954 woonden hier Nicolaas en 
Adriana de Kruijf Verbeek met (schoon)zusje Grietje de Kruijf en twee zonen De Kruijf met hun gezinnen. 

Afgebroken omstreeks 1960 
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Bijlage van een kadasterkaart uit Het 
Utrechts Archief, omstreeks 1908. Op 
nummer 13 staan aan de Koude/aan de 
huizen, in de jaren 1838 en 1845 gebouwd 
door Aalt van de Pol en Gijsbert de Kruijf 
(1799-1874), en midden op het terrein 
het boerderijtje gebouwd door Dirk de 
Kruijff(1828-1909), omstreeks 1880 

Kort na het huwelijk trok het jonge paar naar Mijntjes geboorteplaats Maartensdijk. Gijs
bert en Mijntje kregen zeven kinderen, waarvan drie jong overleden zonen en een zoon Dirk de 
Kruij.fJ(1828-1909 ), geboren Lage Vuursche 24 oktober 1828. Mijntje overleed in het kraambed 
op 23 maart 1831 twee uur na de bevalling van een doodgeboren zoontje. Twee dagen later op 
vrijdag de 25< maart om elf uur kwam Gijsbert in Maartensdijk het overlijden van zijn dood
geboren zoontje aangeven, om half twaalf werd het overlijden van zijn vrouw ingeschreven 
en om twaalf uur was Gijsbert getuige bij het aangeven van de geboorte van Willem van Beek, 
geboren de 23< maart! 

Dat het gezin arm was, bleek toen de burgemeester van Maartensdijk, de Heer Eijck van 
Zuijlichem, op 25 mei 1831 vond: 'Dat de kosten van vervolging wegens verzuimde aangifte 
van het overlijden van Willemijntje niet kon worden verhaald, omdat haar man en haar min
derjarige kinderen Hendrikje,Jannigje en Dirk de Kruijf in behoeftigen toestand verkeeren.'3 

Gijsbert had weliswaar het overlijden van zijn vrouw en zoontje bij de burgerlijke stand in 
Maartensdijk aangegeven, maar hij had geen aangifte gedaan van de nalatenschap van de 
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Het boerderijtje omstreeks 1880 gebouwd door Dirk deKruijff (1828-1909 ), met op de voorgrond: 
Adriana de Kruijf Verbeek met haar schoonzusje Grietje de Kruijf en de kinderen Wouter, Evert, 

Dirk Woute1;Jannigje en Gij'sbert, omstreeks 1923 

140 Gens Nostra 63 (2008) 



Nicolaas deKruijf (1873-1963) en Adriana Verbeek (1879-1961), 25jaar getrouwd, Lage Vuursche 17 juli 
1939, met hun kinderen Evert, Wouter met tweelingzusje]annigje, Geurt, Gijsbert en Dirk Wouter 

overledenen. Mogelijk dacht hij dat dit niet nodig was omdat de overledenen toch geen be
zittingen hadden. De memorie (aangifte) van successie was een landelijke belasting met de 
bedoeling een overzicht te krijgen van de baten en lasten van de nalatenschap.• 

Op 13 december 1833 hertrouwde Gijsbert, arbeider, in Maartendijk met Grietje Muts, gebo
ren aldaar 13 januari 1812, overleden De Bilt 23 januari 1850, dochter van Antonie Muts en Wil
helmina van Beek. Uit dit tweede huwelijk werden eveneens zeven kinderen geboren. Hun 
eerste kind werd Willemijntje genoemd, waarschijnlijk naar zijn eerste overleden vrouw. Het 
was vroeger een gewoonte om de eerste dochter uit een tweede huwelijk te vernoemen naar de 
eerste overleden vrouw. Maar hier weet ik het niet zeker, omdat de moeder van Grietje immers 
Wilhelmina heette! Ook hier overleed de moeder in het kraambed. Het jongste zoontje werd 
slechts vier maanden oud. 

De veertien kinderen van Gijsbert de Kruijf uit zijn twee huwelijken kregen als familie
naam mee: De Kruijff, De Kruif en De Kruijf Tegenwoordig is één van de varianten De Kru yf ( met 
een i-grec dus). Ik koos de familienaam waarmee het kind is ingeschreven. Niet alleen kon 
verwarring ontstaan met verschillende varianten van één familienaam, ook de namen van 
gemeenten konden voor de nodige vraagtekens zorgen. Zo was Maartensdijk een zelfstandige 
gemeente (tegenwoordig behorende bij de gemeente De Bilt). De Vuursche, bestaande uit het 
dorp Lage Vuursche en de buurtschap Hooge Vuursche, was tot 12 juli 1857 ook een zelfstan
dige gemeente. Vanaf 1857 werd De Vuursche opgenomen in de gemeente Baarn.5 Toch was 
dit ook niet helemaal correct, want het zuidelijk deel van de Koudelaan was en is gemeente De 
Bilt. In 1898 stelde de gemeenteraad van De Bilt dat er een officiële straatnaamgeving moest 
komen. Pas in 1903 werden de straatnamen vastgelegd. Hierin staat: 'de weg op de grens dezer 
gemeente en Baarn: Koudelaan'. De Gemeenteraad had in 1881 een Algemene Politieverorde
ning vastgesteld dat de grond in De Bilt in drie wijken moest worden gedeeld: wijk A, Ben 
C. Voor wijk C was dit het deel ten noorden van de spoorlijn tot aan de Kouwenlaan. Damsté 
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meent dat de naam Kouwen (Kauwen) zo genoemd werd vanwege de vele Kraaien die daar 
vroeger waren. Het was vroeger een zandpad waar geen huizen aan stonden. In 1903 kende 
men de betekenis niet meer van het woord Kouwen en besloot men er Koudelaan van te ma
ken. 6 

Bijna veertig jaar oud huurde Gijsbert de Kruijf in februari 1839 een stuk heideland van de 
Heer Maurits Jacob Eijk van Zuijlichem, burgemeester van en wonende Maartensdijk. Het 
stuk heideland was groot 85 roeden en vijftien ellen7 en gelegen in de gemeente De Bilt; 
noord: de laan van de Vuursche; oost: het land van Jonkheer Bosch van Drakestein; zuid en 
west: het land van de verhuurder. Dit was voor dertien gulden per jaar, gedurende dertig jaar 
plus enkele verplichtingen. Zo moest Gijsbert de greppel verder uitgraven en wel ter breedte 
van 188 duimen van boven en 94 duimen diep. Van de daaruit komende grond moest hij aan 
de keerzijde een wal aanleggen ter beplanting voor de verhuurder en wel van de laan af tot het 
einde van de dwarssloot van het weiland. Verder bleef alles wat door Gijsbert plantte eigen
dom van de verhuurder.8 Op dit stuk grond stond een huisje, gebouwd door de schoenmaker 
Aalt van de Pol. Gijsbert kon dit kopen voor 270 gulden. Mocht het huurcontract worden 
beëindigd, dan werd Gijsbert in de gelegenheid gesteld het huisje met de grond te kopen voor 
honderd gulden.9 Om een en ander te kunnen betalen, leende Gijsbert op 23 mei 1839 van Wil
lem Olieslager, wagenmaker te Maartensdijk, tweehonderd gulden bij obligatie. Gijsbert zag 
voorlopig geen kans iets af te lossen, want toen deze obligatie op 15 maart 1845 werd doorver
kocht aan Jan Looijen, bouwman in De Bilt, was dit nog steeds hetzelfde bedrag waard.10 

Rond het jaar 1848 besloot de Heer van Drakestein en De Vuursche om de heidevelden weer 
van bosaanplant te voorzien. Het dorp De Vuursche bestond in dat jaar uit 210 mensen. Gijs
bert en zijn zoon Dirk zullen stellig mee hebben geholpen met het planten van bomen. Er 
stonden 31 huizen in het dorp en een school, die door 70 leerlingen werd bezocht." De school 
is er niet meer, het aantal inwoners is ongeveer gelijk gebleven. 

Ondanks dat Dirk de Kruij.ff(1828-1909) bij zijn geboorte ingeschreven werd als 'van het vrou
welijk geslacht', werd hij opgeroepen voor de Nationale Militie. In 1849 werd hij ingelijfd bij 
het zevende Regiment Infanterie, voor de tijd van vijf jaar. Zijn signalement luidde: lengte: 
een el, vijf palm, zeven duim en negen strepen; aangezicht: breed; voorhoofd: plat; ogen: 
grijs; neus: plat; mond: ordinair; kin: rond; haar en wenkbrauwen: bruin; merkbare kenteke
nen: geen. Dirk kon niet schrijven. Dirk de Kruijff, geboren De Vuursche 24 oktober 1828, over
leden De Bilt 30 juli 1909, trouwde Baarn 25 november 1859 met]annetje Steekelenburg, geboren 
Maarsseveen 30 november 1835, dienstbaar, wonende aan De Vuursche, overleden De Bilt 25 

januari 1908, dochter van Aalbert Steekelenburg en Diena Timmer. Tussen de jaren 1860 en 
1878 kregen Dirk en Jannetje twaalf kinderen, allen geboren in Lage Vuursche, gemeente De 
Bilt, waaronder: NicolaasdeKruijf(1873-1963), geboren De Bilt 2 januari 1873. 

Na het verstrijken van de huurperiode van dertig jaar voor het huren van het stuk heide
grond werd op 17 oktober 1868 de huur voor dertig jaar verlengd maar nu voor de prijs van 
dertig gulden per jaar. Gijsbert had zijn grond goed bewerkt, want de heidegrond uit 1839 

werd bouwland genoemd. En al behoorlijk op leeftijd liet hij meteen in dit contract vastleg
gen dat bij zijn overlijden alle rechten en plichten over zouden gaan naar zijn zoon Dirk de 
Kruijff.12 

Na het overlijden van Gijsbert de Kruijf vond in zijn huis op 17 september 1874 zijn boedel
scheiding plaats.'' Aanwezig waren hierbij uit het eerste huwelijk van Gijsbert: zijn schoon
zoon Hendrik van der Woord, weduwnaar van Hendrikje de Kruijff, landbouwer in Soest en 
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als voogd over zijn minderjarige zoon Hendrik en zijn zoon Theunis van der Woord, schilder 
in Soest; Dirk de Kruijff, arbeider en wonende in De Bilt, nabij de Vuursche; Jansje de Kruijff 
met haar man Jacob Beek, arbeider te Soest; en uit het tweede huwelijk: Willem de Kruijff, 
dagloner te Jutphaas, en Aaltje de Kruijff met haar man Jacobus Heineberg, dagloner te Breu
kelen, Sint Pieter; de afwezige zoon Hendrik de Kruijff werd vertegenwoordigd door zijn 
zwager Hendrik van der Woord. 

De kinderen hadden in onderling overleg de kleding van de overledene verkocht. Wat 
kleine schulden en de begrafeniskosten waren hiervan betaald. Na een half uurtje van inven
tariseren vertrok het hele gezelschap naar het zittingslokaal op de Ganzenmarkt in Utrecht 
om tot boedelscheiding over te gaan. Meester timmerman Rutger van Es en logementhouder 
Willem van Oosterom,1• beiden wonende in de Vuursche, gemeente Baarn, en Pieter van Es, 
timmermansknecht, wonende in de Vuursche, gemeente De Bilt, taxeerden de twee huizen, 
tot verschillende woningen ingericht, staande in de gemeente De Bilt op f 785,50. Aan contant 
geld was erf 319,80, de kosten van de boedelscheiding bedroegen f 118,-. Dirk kocht de twee 
huizen en nam de grondpacht over. '3 Op dezelfde datum dat de boedelscheiding plaats vond, 
leende Dirk f 800,- à vijf procent van Lammert Lam, landbouwer, wonende aan de Lage Vuur
sche, gemeente Baarn, om de twee huizen te kunnen betalen. De huizen waren samen groot 
één roede en vierentachtig ellen. '5 

Op 24 december 1898 lietJansje de Kruijff-Steekelenburg, wonende te Vuursche, gemeente 
Baarn, voor notaris mr. Christoffel Neytzell de Wilde in Utrecht een testament opmaken 
waarin zij haar man Dirk de Kruijff tot erfgenaam benoemde. 16 Dirk zal naar ik verwacht een 
eensluidend testament op hebben laten maken. 

In 1908, bleek de erfpachtgrond, groot 91 aren en 44 centiaren bouwland, sinds 10 april 
1896 eigendom te zijn van Mejuffrouw Gertruda Johanna Damen, particuliere, wonende in 
Cothen, voor notaris Meester Christoffel de Wilde te Utrecht verleden. Want op 26 maart ver
lengde zij de erfpacht aan Dirk de Kruijff voor de tijd van vijftig jaar tot oktober 1957 en weer 
voor een bedrag van dertig gulden per jaar, te betalen in twee halfjaarlijkse termijnen van 
vijftien gulden. Deze overeenkomst vond plaats in De Bilt voor notaris mr. H.J. van Heijst, 
notaris te Wijk bij Duurstede en volgens deze overeenkomst was de erfpacht inmiddels ver
lopen.16 Zou Dirk de tussenliggende jaren (1898-1908) gewoon zijn jaarlijkse dertig gulden 
doorbetaald hebben aan de Heer Eijk van Zuijlichem? 

Na de dood van Dirk volgde op 6 oktober 1909 een onderhandse scheiding. Aanwezig wa
ren hierbij: Gijsbertus de Kruif, arbeider, wonende Baarn; Hendrik Kooij, arbeider, wonende 
Baarn, getrouwd met Dina de Kruif; Albert de Kruif, arbeider, wonende Utrecht; Jan Hoogen
doorn, arbeider, wonende Maartensdijk, getrouwd met Willemijntje de Kruif; Adrianus de 
Kruif, melkboer, wonende Zeist; Teunis van Asselt, arbeider, wonende Utrecht, getrouwd met 
Jannigje de Kruif; Nicolaas de Kruif, arbeider, wonende De Bilt; Pieter van Doorn, arbeider, 
wonende te Maartensdijk, getrouwd met Heintje de Kruif en Grietje de Kruif, ongehuwd, 
zonder beroep en wonende De Bilt. De erfpachtgrond was sinds 30 april 1908 eigendom van 
Antonius Andries Kuijer, een confiseur in Naarden. 

Er stond nog steeds de schuld van achthonderd gulden ten behoeve van Lammert Lam, 
eerst tegen vijf procent, nu tegen viereneenhalf, sedert 22 september 1874 en vanaf 4 novem
ber 1879 ten behoeve van Cornelis Lam, landbouwer in Westbroek. De broers en zusters beslo
ten dat Nicolaas het erfpachtrecht van dertig gulden per jaar, de huizen geschat op f. 800,- en 
de hypotheek van f. 800,- voor zijn rekening mocht nemen.16 Konden vader Dirk de Kruijff 
en grootvader Gijsbert De Kruijf geen handtekening zetten, bij deze akte ondertekenen de 
kinderen van Dirk allemaal. 

Twee maanden later op 15 december 1909 kreeg Nicolaas de Kruijf de gelegenheid om de 
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erfpachtgrond te kopen van Antonius Andreas Kuijer uit Naarden. De grond werd omschre
ven als: bouwland, tuin en ondergrond van gebouwen, gelegen De Bilt aan de Koude Laan. 
Nicolaas betaalde voor de grond f. 750,-. '7 

In januari 1910 sloot Nicolaas de Kruijf een brandverzekering af bij De Jong&Comp., On
derlinge Brandwaarborg-Maatschappij te Amsterdam, voor een gebouw van steen met ge
dekte pannen aan de Koude Laan, Lage Vuursche, gemeente De Bilt, C, nummers 6, 7 en 8, 

(tegenwoordig de nummers 15, 17 en 19) tot drie woningen ingericht, in herbouw f. 1.700,- en 
voor een woonhuis van steen met riet gedekt, staande als boven op nummer 5, in herbouw ge
schat op f. 800,-.16 Het tot drie woningen ingerichte gebouw bestond uit het door Aalt van de 
Pol gebouwde huis van omstreeks 1838 en het door Gijsbert gebouwde huisje van omstreeks 
1845. Deze drie, inmiddels zelfstandige, woonhuizen staan nog steeds aan de Koudelaan. 
Twaalf jaar geleden werden ze alle drie nog bewoond door nazaten van Gijsbert de Kruijf. Nu 
woont er nog in één van deze huizen de zesde en zevende generatie De Kruyf. 

Nicolaas (Klaas) de Kruijf vertelde dat zijn vader Dirk de Kruijffhet allemaal zo druk(!) vond 
worden aan de Koudelaan en dat zijn vader daarom midden op het land een boerderijtje 
bouwde waar hij met het gezin ging wonen. Dat te 'druk' zal niet aan het verkeer hebben gele
gen, maar waarschijnlijk aan de vele familieleden die daar huisden. Nicolaas de Kruijf, geboren 

Trouwfoto van Dirk Wouter de Kruijf (1917-1986) en 
CorneliaKarelsen (1917-2003), Baarn 13 oktober 1939 
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De Bilt 2 januari 1873, overleden De Bilt 
9 juli 1963, trouwde De Bilt 17 juli 1914 

met Adriana (laantje) Verbeek, geboren Co
then 27 april 1879, overleden De Bilt 26 

december 1961, weduwe van Jan van Dijk, 
dochter van Wouter Verbeek en Geurtje 
van Eck. 

Uit het huwelijk van Nicolaas en 
Adriana werden zes kinderen geboren, 
waarvan Dirk Wouter de Kruijf (1917-1986), 

geboren in Lage Vuursche, gemeente De 
Bilt, op 12 februari 1917, het oudste kind 
was. Uit het eerste huwelijk van Adriana 
Verbeek werd op 10 juli 1900 te Cothen 
een zoon Jan van Dijk geboren. Haar 
man Jan van Dijk, timmerman, was op 
29 april van dat jaar overleden in Lang
broek. Zoontje Jan van Dijk bleef bij zijn 
grootouders Verbeek in Cothen, moeder 
Jaantje Verbeek werd dienstbode in Drie
bergen. Jaantje bofte maar met haar on
getrouwde schoonzusje Grietje de Kruijf 
(1878-1959). Grietje nam de meeste taken 
van het gezin voor haar rekening. 

Dirk Wouter de Kruijf, geboren Lage Vuur
sche, gemeente De Bilt, 12 februari 1917, 

overleden Oldenbroek 6 februari 1986, 

trouwde (1) Baarn 13 oktober 1939 (echt
scheiding Baarn 28 juni 1961) met Carne-
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Nicolaas deKruiJJ (1873-1963) en Adriana Verbeek 
(1879-1961) omstreeks 1950 

liaKarelsen, geboren Baarn 7 mei 1917, overleden Baarn 18 augustus 2003, dochter van Cornelis 
Karelsen en Wilhelmina van der Heiden; trouwde (2) De Bilt 11 juli 1961 met Margje Soeters, 
geboren Zutphen 1 maart 1926, overleden Soest 14 juni 1995, dochter van Hermanus Petrus 
Soeters en Hendrikje Klaver. 

Uit het eerste huwelijk van Dirk Wouter de Kruijf met Cornelia Karelsen werden drie kin
deren geboren in Lage Vuursche, gemeente De Bilt, waarvan Nicolaas (Niek) de Kruyf, geboren 
Lage Vuursche, gemeente De Bilt 13 december 1940, het oudste kind is. 

Het was 8 augustus 1946 dat er bij het huis van Dirk Wouter de Kruijf werd aangeklopt. 
Voor de deur stond een drijfnat gezin. Zij hadden al enkele dagen met hun tentje in de regen 
gestaan op een veldje aan de Koudelaan. Hun vraag was of zij misschien zichzelf en hun tent 
mochten drogen in de schuur van Dirk Wouter. Dat mocht. Het jaar daarop had Dirk Wouter 
de Kruijf een mooi kampeerterreintje aangelegd. Het liep goed met de verhuur en enkele 
jaren later bouwde hij met zijn oudste zoon Niek de Kruyf houten vakantiehuisjes. Grond 
genoeg. Dit was het begin van het huidige bungalowpark De Spar in Lage Vuursche. 

Klaas enJaantje, twee zonen met hun gezinnen en natuurlijk hun onmisbare (schoon)zusje 
Grietje de Kruijf woonden nog steeds in het boerderijtje. Inmiddels ook 'tot drie woningen 
ingericht'. In 1957 verhuisden de drie oudjes naar hun zoon Geurt de Kruijf en schoondochter 
Anna van Dam in De Bilt. Klaas, Jaantje en Grietje konden niet wennen van zoveel vrijheid in 
Lage Vuursche naar de krapte van een flat. Grietje de Kruijf overleed in De Bilt op 10 juni 1959 

en op de dag van het overlijden van zijn vrouw Jaantje de Kruijf-Verbeek werd Klaas de Kruijf 
terug naar 'huis' gehaald, naar Lage Vuursche. Omstreeks 1960 maakte het boerderijtje waar tot 
1957 vier generaties De Kruijfhadden gewoond, helaas plaats voor nieuwe vakantiehuisjes. 

Prentbriefkaart Lage Vuursche, 
omstreeks 1950 
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Dirk Wouter (Dirk) en zijn tweede vrouw Margje Soeters verhuisden naar Oldebroek. Zijn 
oudste zoon Niek de Kruyf en zijn vrouw Ria Soeters namen het bedrijf over. Inmiddels heeft 
hûn jongste zoon Jeroen de Kruyf en zijn vrouw Marije de Vries het beheer over het bunga
lowpark. Op 30 december 2002 werd in Hilversum hun eeneiige tweeling geboren: Bas Gijs
bert en Duuk Gijsbert de Kruyf. Ja, allebei Gijsbert als tweede naam, als eerbetoon aan hun 
voorvader Gijsbert de Kruijf. De tweede naam van hun dochter Dirkje Willemijntje de Kruyf, 
geboren Hilversum 26 november 2007, is een eerbetoon aan Gijsberts vrouw Willemijntje 
Drieënhuizen (1796-1831). 

Was dit artikel twintig jaar later geschreven dan hadden we waarschijnlijk een dubbelartikel 
Honkvast gehad met niet alleen zeven generaties de Kruijf op 85 roeden grond, maar van deze 
zeven generaties de laatste vier ook als eigenaren van het bungalowpark op dezelfde grond 
ooit gehuurd in 1839 door voorvader Gijsbert voor dertien gulden per jaar. Voor informatie 
wil ik bedanken: Niek en Ria de Kruyf-Soeters, Jeroen en Marije de Kruyf-de Vries, allen te 
Lage Vuursche en Niek de Kruijf te Bunschoten. 

Fragment De Kruijf 

I. Gijsbert de Krui.Jf, zn. van Hendrik de Kruijf en Hendrik je van Voskuijlen, geb./ged. Doorn 
13/19-5-1799, boerenknecht, voermansknecht en arbeider, overl. De Bilt 14-4-1874, tr. (1) Loos
drecht 21-11-1819 Willemijntje Drieënhuizen, ged. Maartensdijk 19-5-1796, dienstbode, overl. 
ald. 23-3-1831, dr. van Hendrik Drieënhuizen en Jannigje van den Eijkel( en)kamp; tr. (2) Maar
tensdijk 13-12-1833 Grietje Muts, geb. Maartensdijk 13-1-1812, overl. De Bilt 23-1-1850, dr. van 
Antonie Muts en Wilhelmina van Beek. 

Uit het eerste huwelijk, zijn tussen 1820 en 1831 zeven kinderen De Krui(j)f(f) geboren, waaronder 
Dirk, volgt II. 

Uit het tweede huwelijk zijn tussen 1834 en 1850 zeven kinderen De Krui(j)f(f) geboren. 

II. Dirk de Krui.Jff, geb. De Vuursche 24-10-1828, arbeider en landbouwer, overl. De Bilt 
30-7-1909, tr. Baarn 25-11-1859 Jannetje Steekelenburg, geb. Maarsseveen 30-11-1835, over 1. De 
Bilt 25-1-1908, dr. van Aalbert Steekelenburg en Diena Timmer. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1860 en 1878 te De Bilt twaalfkinderen De Krui(j)f geboren, waaronder 
Nicolaas, volgt 111. 

111. Nicolaas (Klaas) de Kruijf, geb. De Bilt 2-1-1873, landbouwer, over 1. ald. 9-7-1963, tr. De Bilt 
17-7-1914 Adriana (Jaantje) Verbeek, geb. Cothen 27-4-1879, overl. De Bilt 26-12-1961, dr. van 
Wouter Ver beek en Geurtje van Eck. 

Adriana Ver beek, tr. (1)Jan van Dijk, geb. Langbroek, timmerman, over!. Langbroek 29-4-1900. 

Uit dit huwelijk één kind: Jan van Dijk, geb. Cothen 10-7-1900. 
U it het huwelijk de Kruijf-Verbeel< zijn zes l<inderen De Kruijf geboren, waaronder Didc Wouter, 

volgt IV. 

IV. Dirk Wouter (Dirk) de Kruijf, geb. De Bilt 12-2-1917, over 1. Oldebroek 6-2-1986, tr. (1) ( echt
scheiding Baarn 28-6-1961) Baarn 13-10-1939 Cornelia (Corry) Karelsen, geb. Baarn 7-5-1917, 

overl. Baarn 18-8-2003, dr. van Cornelis Karelsen en Wilhelmina van der Heide; tr. (2) De Bilt 
11-7-1961 Margje Soeters, geb. Zutphen 1-3-1926, over 1. Soest 14-6-1995, dr. van Hermanus Pe
trus Soeters en Hendrik je Klaver. 

Uit het eerste huwelijk zijn drie kinderen geboren. 
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Noten 
1. 'Open beenen' zullen wonden aan de benen 

zijn, meestal aan het onderbeen, die niet 
willen genezen en ontstaan door slechte 
doorbloeding van de benen. 

z. Een el = een meter; een voet = dertig cen
timeter; een palm = tien centimeter; een 
duim = een centimeter en een streep een 
millimeter. 

3. Het Utrechts Archief (= HUA), Memories 
van Successie, kantoor Maarssen, toegang 
337-4; nr. 18, pag. 1233. 

4. R. van Drie (e.a.), Voorouders in beeld, stam
boom en familiegeschiedenis, uitg. Stichting 
Teleac/Not en Centraal Bureau voor genea
logie, Utrecht/Den Haag 1997, pag. 90. 

5. Wikipedia: www.wikipedia.nl. 

Het Utrechts Archief toegang34-4, U32.4Co33, 
notaris G. H. Stevens. 

6. P. H. Damsté, 'Vreemde straatnamen in De Bilt ( 1 )- de Koudelaan', in: Maandblad Oud-Utrecht ( 197 4 ), 
pag.14. 

7. Een Utrechtse roede was 14,13 vierkante meter en een Utrechtse el was 85,5 centimeter. 
8. HUA, toegang 34-4, U324Co33, nr. 11549, notaris G.H. Stevens, d.d. 6-4-1839. 
9. HUA, toegang 34-4, U324Co33, nr.11507, notaris. G.H. Stevens, d.d. 16-3-1839. 

10. HUA, toegang 34-4, U324Co33, nr.13976, notaris. G.H. Stevens, d.d. 15-3-1845. 
11. H. Stevens, De Lage Vuursche, Baarn 1982, pag. 32. 
1z. HUA, toegang 34-4, U329do17, nr. 1811/130, notaris Roelof van Meerlant, dd: 17-10-1868. 
13. HUA, toegang 34-4, U329do26, nr. 2867/119, notaris Roelof van Meerlant, d.d.17-9-1874. 
14. Logementhouder Willem van Oosterom was een boerenzoon uitPortenge die in 1865 een boerderij 

in pacht kreeg van jhr. Frederik Bosch van Drakestein. Naast het beheren van de boerderij kreeg 
Willem de opdracht een herberg te ' runnen', een wekelijkse bodedienst op Utrecht te onderhou
den en om het rooms-katholieke personeel op Drakestein iedere zondag met het rijtuig naar de 
kerk in Baarn te brengen. Al snel werd de herberg zijn belangrijkste broodwinning. Nazaten van 
Willem van Oosterom zijn nog steeds eigenaar van restaurant 'De Lage Vuursche' en van hotel
restaurant 'Kastanjehof (H. Stevens, De Lage Vuursche, Baarn 1982, pag. 67-71). 

15. HUA, toegang 34-4, U329do26, nr. 2858/120, notaris Roelof van Meerlant, d .d. 17-9-1874. 
16. Eigendom familie De Kruyf, Lage Vuursche. 
17. Idem, notaris H.H. Haastert, Hilversum. 
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Koop, vernieling, ongeluk en verkoop 
Vier generaties Dijkstra aan de Kninebuert in Koudum (19de -20ste eeuw) 

ANTONIA VELDHUIS 

Koudum sectie A nummer 182, huis en erf, groot één are 28 centiaren is in 1833 de kadastrale 
beschrijving van het pand aan de Kninebuert dat de familie Dijkstra vier generaties (ruim een 
eeuw) in bezit heeft. Een vóór 1833 gebouwd huis met een mansardedak. 

Volgens overlevering' was het een groot, mooi huis met een grote hooizolder. Op de muren 
zaten blauwwitte tegeltjes met bijbelse voorstellingen. De kinderen Dijkstra' wisten wat elk 
tegeltje betekende. Het huis stond aan de straatkant met ernaast een steegje. De breedte van 
het pand was ongeveer 41

/, meter, de perceelsdiepte circa 30 meter. 

De eerste generatie 1833 - 1860 

Het echtpaar Douwe Theunis Dijkstra en 
Tettje Tittes Smits koopt op 7 juli 18333 voor 
70 gulden van broer en zus Jan en Geertje 
Doedes Molenaar het pand aan de Kninebu
ert in Koudum waarin ze wonen. 

Huis en erf worden begrensd door: ten 
noorden de straat, ten oosten Lolke Lol
kes Postma, ten zuiden de Armvoogdij en 
ten westen de Diaconie van Koudum. Het 
echtpaar krijgt drie zonen: Titte (geb. 1828), 

Sijbren (geb. 1831) en Rinke (geb. 1835). Ze 
groeien op in de woning aan de Kninebuert. 
In 1853 overlijdt Douwe Dijkstra. Op 17 au
gustus 1855 is de weduwe gedwongen enig 
land te verkopen. Ze blijft tot haar dood in 
1860 aan de Kninebuert wonen. 

De tweede generatie 1860 - 1905 

Na de dood van Tettje Dijkstra-Smits, op 21 

februari 1860, zijn de drie zoons Titte, Sij
bren en Rinke eigenaar. Een maand na zijn 
moeder overlijdt Sijbren en zijn weduwe Jel
tje Jeremias Quarre verkoopt haar deel aan 
haar zwagers Titte en Rinke. 

Handtekeningen verkopers en kopers, Koudum 
1juli1833 

Plattegrond deel Koudum, Friesland, met 
Kninebuert (schets naar kadasterkaart, het noor
den wijst naar beneden; donkere woning is A 182) 

Bij Titte Douwes Dijkstra treden (of mogelijk had hij daar al eerder last van) er aanvallen 
van razernij op en hij slaat in huis alles kort en klein. 4 Hij 'beschrijft en beklat' deuren en 
vensters, timmert ' s nachts in huis (de 'voor enige jaren doorgestelde behuizinge'), dreigt het 
huis af te breken en in brand te steken en gooit vanaf de zolderverdieping spullen op straat. 
Gewapend met een bijl en andere scherpe voorwerpen 'doet hij vervaarlijke bedreigingen' 
naar allerlei mensen. Deze situatie levert gevaar op voor hemzelf, zijn broer waarmee hij 
samenwoont en voorbijgangers. Broer Rinke ziet dan ook geen andere uitweg dan het pand 
te ontruimen, zelf te vertrekken en de autoriteiten in te schakelen. Er wordt door geneesheer 
W. W. Visser een certificaat opgemaakt over de toestand van Titte. De arts schrijft dat naar zijn 
oordeel opsluiting van 'denzelven' ter voorkoming van ongelukken zeer noodzakelijk is, 
waarna Titte op 28 maart 1860 wordt opgenomen in de verpleeginrichting in Franeker. Na 
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KninebuertA 182, Koudum 1930 Kninebuert A 182, recent 

zijn ontslag uit de inrichting, enige maanden later, wonen de beide broers weer samen in het 
huis aan de Kninebuert. 

Op 12 mei 1861 trouwt Rinke met Gerritje Botes van der Meulen,5 de 27-jarige dienstmeid van 
notaris De Carpentier. Tot 1862 wonen ze met zijn drieën, dan wordt baby Douwe geboren. Op 
15 maart 1863 overlijdt Rinke. Ruim een jaar later (Koudum 10 juni 1864) trouwt zijn weduwe 
met haar zwager Titte. OfTitte later nog last heeft gehad van depressies is niet zeker, maar 
wel geeft hij een deel van zijn tien kinderen niet zelf aan. Titte overlijdt op 29 juni 1883, twee 
maanden na de dood van het laatst geboren kind Bote. Weduwe Gerritje kan de schulden 
niet betalen en de schuldeisers maken gebruik van hun recht van verkoop.6 Twaalf percelen 
komen onder de hamer, waaronder ook 3/4 deel van het huis waarin ze wonen.7 Notarisklerk 
Jan Pan koopt het voor 193 gulden, maar hij verkoopt het (waarschijnlijk) meteen door aan 
Gerritjes oudste zoon Douwe.8 Die trouwt op 3 juni 1886 in Koudum met Holkje de Jong. Het 
echtpaar gaat aan de voorkant van het huis wonen, Gerritje verhuist met de dochters Rinkje 
en Jacoba en zoon Sijbren naar de achterkant ervan. Moeder Gerritje begint noodgedwongen 
een winkeltje. Zes kinderen van deze generatie groeien op in het huis: Douwe, Elisabeth, Sij
bren, Tettje, Rinkje en Jacoba. 9 Vijf sterven er jong: Tettje, Rinke, Bote, Bote en Bote. Tettje'0 

en Elizabeth11 verlaten beiden in 1884 de ouderlijke woning. 
Douwe en zijn echtgenote Holkje wonen tot 13 september 1892 aan de voorzijde van het 

huis, daarna vertrekken ze met de intussen geboren dochters Gerritje en Alida naar Harich in 
Gaasterland. Wie er dan in het vooreind van het huis woont, is onduidelijk. Volgens overleve
ring zou moeder Gerritje van der Meulen pas in 1905 weer naar de voorkant verhuizen. 

In 1898 trouwt Rink je met Pieter van der Wal, ook zij verlaat dan Koudum. 
In 1902 komt de zesjarige kleindochter Gerritje van der Werff ook op de Kninebuert12 wo

nen. Zij vertrekt pas weer na het overlijden van haar grootmoeder. Intussen doet Sijbrcn het 
goed. Hij klimt op van dagloner tot veenbaas. 

De derde generatie 1905 - 1915 

In 190513 koopt vervener Sijbren Dijkstra voor 600 gulden het huis van zijn halfbroer de tui
nier Douwe Dijkstra. 

In de akte staat hoe hij het in eigendom kreeg: 1/4 deel door erfenis van zijn vader Rinke 
Dijkstra en 3/4 deel door koop op 31 maart 1886. De notaris zet in de akte dat 'de verschenen 
personen aan hem notaris bekend zijn'. De kadastrale benaming van het perceel is nu A 3211, 
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de grootte is één are en vijftig centiare. Moeder Gerritje Botes van der Meulen overlijdt in 
Koudum op 9 december 1908, ze wordt op het kerkhof van Koudum begraven. Op het graf is 
nooit een steen geplaatst. Dochter Jacoba Dijkstra gaat op 1 juli 1909 naar Sneek, kleindochter 
Gerritje van der Werff gaat op 16 oktober 1909 naar Workum. Op zo november 1909 trouwt 
Sijbren in Koudum met Froukjen Simons. Op 5 november 1910 wordt hun dochtertje Tjettje 
geboren, gevolgd door de tweeling Gerritje enJanna op 5 december 1912. 

Door een noodlottig ongeval overlijdt vader Sijbren op zondag 30 mei 1915. Als postbestel
ler fiets hij langs de Galamadammen en raakt te water. Hij krijgt longontsteking en overlijdt 
aan de gevolgen daarvan. Ook hij rust op het kerkhof in Koudum. 

De vierde generatie 1912 - 1915 
De vierde en laatste Dijkstra generatie die het huis bewoont, zijn de drie genoemde kinderen 
van het echtpaar Dijkstra-Simons die er hun eerste jaren doorbrengen. Froukjen Simons ver
huurt na de dood van haar echtgenoot Sijbren Dijkstra het huis. Ze vertrekt op 5 augustus 1915 

met de drie kinderen naar Huizum, bij Leeuwarden. Daar trekt ze bij haar moeder in en gaat 
uit werken. Oma past op de kinderen. 

De tweeling is in 1997 (Janna) en 2004 (Gerritje) overleden. Dochter Tjettje overlijdt op 16 

juli 2007 in Leeuwarden. Tjettje is in 2006 95 jaar en dan praat ze in Huizum regelmatig met 
tantezegger Froukjen Bergsma'4 over vroeger. Tjettje: "Ik was drie15 toen we Koudum verlie
ten, ik weet er zelf niets meer van. Maar mijn moeder vertelde vaak dat ze graag in Koudum 
was blijven wonen. Maar ze kon dat niet betalen. Ze had geen inkomen". 

Froukjen Simons is op 30 april 1938 in Leeuwarden overleden en ligt begraven op het kerk
hof van Huizum. In hetzelfde grafliggen ook de dochters Janna en Tjettje. In 1941 wordt het 
huis verkocht. De familie Dijkstra was vier generaties eigenaar van het pand, totaal 108 jaar. 

1 e generatie Douwe Theunis Dijkstra~ Tettje Tittes Smits 

1 1 1 

2e generatie Rinke Dijkstra Sijbren Dijkstra Titte Dijkstra 

~ 1) Jeltje Quarre t (2) ~ X X X:~ 

Gerritie Botes van der Meulen 

3e generatie Douwe Eliz~beth - Sijb
1
ren - T~tje - Rink - Jac~ba 

X X 

Holkje de Jong Froukjen Simons 

Tj~ttje 
1 

J~na 4e generatie Gerritje 

Verkort overzicht familie Dijkstra te Koudum, Kninebuert 

De periode Dijkstra (1941-heden)16 

Op 5 mei 1941 verkopen de dienstbodes Tjettje en Janne, beiden wonend in Leeuwarden en 

chauffeur Derk Lautenbach uit Berlikum voor zijn echtgenote Gerritje Dijkstra het huis aan 
de Verlengde Hoofdstraat nummer 14.17 

Verkocht worden (volgens de beschrijving in de akte): het huis met de elektrische lampen en 
gordijngarnituren in de woning, de droogpalen met draad, de stekken met schotelplanken, 
twee bessenboompjes en een seringenboompje op het erf en de schuttingen ten noordwesten 
en zuidwesten van de bleek. Ook de stoep ten noordoosten behoort bij de woning. Niet bij de 
verkoop behoren de kasten en rekjes in het hok, die eigendom zijn van huurder A. de Boer. De 
betimmerde afscheiding op de zolder, die A. de Jong in gebruik heeft, zijn van die huurder. 
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Dat is ook het geval met het grootste deel van het hokje dat tegen de woning is gebouwd. Ko
per is Oijer Postma. Hij betaalt 2137 gulden. Op 23 juli 1954 verkoopt de weduwe van Oijer het 
huis aan Pieter Wabes Visser uit Koudum. De waarde is nu 2500 gulden, de kadastrale bena
ming is veranderd in A 4237. De grootte is intussen één are en 41 centiare. Na diens overlijden 
maken zijn weduwe Elisabeth en haar zoons een scheiding van de boedel en op 5 november 
1990 verkoopt ze het huis aan haar twee zoons Wabe en Cornelis. De prijs van het huis is in
tussen gestegen tot 42.812 gulden. In 2002 verkoopt Cornelis zijn deel van het huis aan Wabe 
Visser, de tegenwoordige bewoner van de woning. 

Dank 
Ik bedank hierbij de medewerkers van Tresoar (het voormalig Ryksargyf), het personeel van 
het archief van het Stadhuis te Workum en (voor de gegevens na 1941) Ytsen Zuiderveld van 
het Kadaster Leeuwarden. De Wurkgroep HistoryskKoudum dank ik voor de foto uit 1930, zie 
website: http://nostalgisch.Koudum.nl. 

Overzicht familie Dijkstra (19dc - zoste eeuw) 
I. Douwe Theunis Dijkstra, natuurlijke zn. van Gertje Teades, geb. Witmarsum 26-5-1796, 

boerenknecht, arbeider, overl. Koudum 7-4-1853, tr. Hemelumer Oldeferd 2-11-1827 Tetje Tjit
tes Smits, geb. Koudum 22-6-1806, overl. ald. 21-2-1860, dr. van Tiete Wijbes Smits, arbeider, 
landbouwer, en Rink Sibles de Vries. 

Uit dit huwelijk, geb. te Koudum: 

1. Titte Douwes Dijkstra, volgt IIa. 
2. Sijbren Douwes Dijkstra, geb. 5-10-1831, arbeider, timmerknecht, overl. ald. 26-3-1860, tr. 

Hemelumer Oldeferd 19-6-1859 Jeltje Quarre, geb. Koudum 26-1-1839, dr. van Jeremias 
Reins Quarre en Dieuwke Cornelis Hollander. 

Jeltje tr. (2) Hemelumer Oldeferd 23-5-1861 Sjoerd Heins Bakker, geb. Gaast 14-1-1838, gardenier, 
m. van Simon Jans Heins en Aaltje Jans Kroontje. 

3. Rinke Douwes Dijkstra, volgt IIb. 

Ha. TitteDouwes Dijkstra, geb. Koudum 27-10-1828, 

arbeider, over!. ald. 29-6-1883, tr. Hemelumer Olde
ferd 10-6-1864 Gerritje Botes van der Meulen, geb. 't 
Meer (gem. Schoterland) 20-3-1834, dienstmeid bij 
notaris H.J. Carpentier in Koudum en winkelier
sche, overl. Koudum 9-12-1908, dr. van Bote Jacobs 
van der Meulen, molenmaker, timmermansknecht, 
en Lijsbet Ruurds Bouma, naaister. 

Gerritje tr. (1) Hemelumer Oldeferd 12-5-1861 Rinke 
Douwes Dijkstra, geb. Koudum 29-1-1835, zie lib. 

Uit dit huwelijk, geb. te Koudum: 

1. TettjeDijkstra, geb. 12-7-1864, jong overleden. 
2. Elisabeth Dijkstra, geb. 7-12-1865, dienstmeid, 

overl. Wymbritseradeel 19-8-1942, tr. Bolsward 
15-7-1907 Bote Bonnet, geb. Bolsward 21-5-1873, 

werkman, overl. Sneek 1-12-1947, zn. van Pieter 
Bonnet en Tietske Ruurds Aukema. 
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Douwe Dijkstra (1862-1931), zie IIb-1 Sijbren Dijkstra (1868-1915), zie III 

3. Sijbren Dijkstra, volgt III. 
4. Tet.Je Dijkstra, geb. 8-7-1869, dienstmeid, overl. Workum 29-5-1928, tr. Sneek 26-1-1890 

Bauke van der Werf, geb. Sneek 10-2-1864, koopman(sknecht), overl. Workum 13-5-1925, 

zn. van Hijlke van der Werf, sjouwer, en Hendrika de Vries. 
5. RinkeDijkstra, geb. 18-11-1870, over 1. Koudum 3-11-1873. 

6. BoteDi_jkstra, geb. 23-10-1872, overl. Koudum 2-7-1873. 

7. Rink Dijkstra, geb. 26-5-1874, dienstmeid, overl. Haarlem 27-12-1965, tr. Wonseradeel 
8-1-1898 Pieter van der Wal, geb. Parrega 28-1-1872, slachter, los arbeider, overl. Haarlem 
10-3-1944, zn. van Jan van der Wal en Elisabet Wijtsma. 

8. BoteDry'f~stra, geb. 23-8-1876, over 1. Koudum 29-8-1878. 

9. Jacoba Dijkstra, geb. 16-8-1878, huishoudster, over 1. Sneek 6-8-1933, tr. Hemelumer Olde
ferd 9-2-1912 Atze Jetzes Veldhuis, geb. Uitwellingerga 16-10-1881, boerenknecht, boter
maker, overl. Wommels 6-6-1952, zn. van Jetze Ruurds Veldhuis, boer, later koopman, 
zonder beroep (na 1883), en Geertje van Stralen, dienstmeid. 

Atze tr. (1) Doniawerstal 23-11-1906 Evertje de With, geb. Luinjeberd 13-7-1878, over!. Hemelum 
29-8-1910, dr. van Geugjen de With en Rinske Barteles Eggers; tr. (3) Hennaarderadeel 3-12-1935 
Klaske Moerman, geb. Oudehaske 21-6-1892, huishoudster, over!. Wommels 15-3-1983, dr. van Hen
drik Meerman, arbeider, en Akke Zoetendal. 

10. BoteDijkstra, geb. 19-3-1883, overl. Koudum 9-4-1883. 

Hb. Rinke Douwes Dijkstra, geb. Koudum 29-1-1835, arbeider, overl. ald. 15-3-1863, tr. He
melumer Oldeferd 12-5-1861 Gerritje Botes van der Meulen, geb. ' t Meer (gem. Schoterland) 
20-3-1834, zie Ila. 

Gerritje tr. (2) Hemelumer Oldeferd 10-6-1864 haar zwager Titte Douwes Dijkstra, geb. Koudum 
27-10-1828, zie Ila. 

Uit dit huwelijk: 

1. Douwe Rinkes Dijkstra, geb. Koudum 1-7-1862, voerman, overl. Balk 21-6-1931, tr. He
melumer Oldeferd 3-6-1886 Holkje de Jong, geb. Koudum 29-8-1864, overl. Woudsend 
10-11-1943, dr. van Jan Annes de Jong, straatmaker, en Aaltje Jacobs Brouwer. 
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Grafsteen Sijbren Dijkstra (1868-1915) 

111. Sijbren Dijkstra, geb. Koudum 4-7-1868, postbode, overl. ald. 30-5-1915, tr. Koudum 
20-11-1909 Froukje Simons, geb. Balk 8-9-1868, over 1. Huizum 30-4-1938, dr. van Jan Simons en 
Tjettje Pieters Drijfhout. 

Uit dit huwelijk, geb. te Koudum: 

1. Tjett_je Dijkstra, geb. 5-11-1910, over 1. Leeuwarden 16-7-2007. 

z. Janne Dijkstra, geb. 5-12-1912, overl. Leeuwarden 15-8-1997. 

3. Gerrit_je Dijkstra, geb. 5-12-1912, over 1. Leeuwarden 16-6-2004, tr. Leeuwarderadeel 
12-4-1939 Dirk Lautenbach, geb. St. Anna Parochie 10-1-1912, chef garage, over 1. Menal
dum 23-1-1999, zn. van Yme Lautenbach en Tettje Weiland. 

De tweeling]anna en Gerrit_je Dijkstra en hun zus Tjett_je Dijkstra (zie IIIa-1, 2 en 3) 
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(Zuidoost-)Friesland met de genoemde plaatsen 

Noten 
1. In 1962 is er een bandopname gemaakt met daarop een vraaggesprek van mijn vader Douwe Sij

bren Veldhuis met zijn tante Rinkje Dijkstra, de zus van zijn moeder Jacoba. Rinkje vertelt over 
haar moeder Gerritje Dijkstra-van der Meulen, over het ouderlijk huis in Koudum en over haar zus 
Jacoba. 

2. De in noot 1 genoemde Rink je en haar broers en zusters. 
3. Notaris G. Keuchenius uit Hindeloopen (kantoor houdend in Koudum), tg. 26, inv.nr. 072.017 akte 

nr. 60. 
4. Arrondissementsrechtbank Sneek, tg. 18-03, deel 34, fol. 37, gereg. 26-3-1860. 
5. Zie voor Gerritje: Antonia Veldhuis, 'Gerritje Botes van der Meulen', in: Gens Nostra 51 (1996), pag. 

587. 
6. Akte schulderkenning 14 mei 1870, verleden voor notaris J. Carpentier te Koudum, tg. 26, inv.nr. 

072.050, bedrag 1030 gulden. 
7. Notaris Jan de Jong te Koudum, tg. 26, inv.nr. 072.089, akte nrs.15 en 24, d.d. 8 februari 1886. 
8. De aankoop wordt genoemd in een akte van 19 maart 1905, opgemaakt door notaris de Jong, tg. 26, 

inv.nr. 072.088, nr. 41. De aankoopakte zelf heb ik niet gevonden. 
9. Schrijfster is een dochter van Douwe Sijbren, zoon van Jacoba. Zie voor Jacoba: Antonia Veldhuis, 

'Frou Veldhus', in: Gens Nostra 51 (1996), pag. 621. 
10. Tettje gaat naar Workum en daarna naar Hindeloopen, Bolsward en Sneek. Ze trouwt in 1890 met 

Bauke van der Werff. Tettje komt in 1898 weer thuis wonen, maar haar gegevens zijn niet meer op 
het blad van 1900-1916 vermeld (bron: bevolkingsbladen 1880 tot 1916 gemeente Hemelumer Olde
ferd). 

11. Elizabeth vertrekt in 1884 naar Hindeloopen en woont vervolgens in Workum, Bolsward en Sneek. 
Steeds is ze een paar maanden thuis. Ze woont vanaf 13 januari 1900 weer thuis, maar gaat daarna 
ook weer weg. Ze komt op 23 juni 1906 uit Wirdum en verlaat op 15 februari 1907 weer het huis. Nu 
richting Tjerkwerd, waarschijnlijk na haar huwelijk met Bote Bonnet (bron: bevolkingsbladen 
1880 tot 1916 gemeente Hemelumer Oldeferd). 

12. Bevolkingsbladen Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd 1900-1916. 
13. Notaris Jan de Jong te Koudum, tg. 26, inv.nr. 072.088, akte nr. 41, d.d. 19 maart 1905. 
14. Froukjen Bergsma-Lautenbach is de dochter van Gerritje Dijkstra en Dirk Lautenbach. Ze bezocht 

tante Tjettje wekelijks in Huizum. 
15. Tante zegt dat ze drie jaar is als ze Koudum verlaten. Ze vergist zich, ze is dan vijf. Feit is dat ze zich 

niets van die tijd herinnert. 
16. Hypotheekakten, Kadaster Leeuwarden, Tesselschadestraat 2. 
17. In 1956 kreeg Koudum zijn officiële straatnamen. Voor die tijd werd er blijkbaar afwisselend ge

bruik gemaakt van de benamingen Kninebuert en Verlengde Hoofdstraat. 
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Harlinger uurwerkmakers Radsma 
Beidt Uw Tijd en Duur Uw Uur 

'Schoone Uitvindingen hebbenzomtyds het ongeluk lang onbekend te blyven' 1 

DOOR N.L. VAN DER WOUDE 

Nagenoeg 250 lange jaren sleutelen zij aan de tijd. De familie Radsma is vanaf het laatste 
kwart van de zeventiende tot ver in de negentiende eeuw onlosmakelijk met Harlingen 
verbonden. Vanaf 1709 hebben de leden van die familie - met een enkele onderbreking - als 
stadsklokkenist voor de tijd in die Friese havenstad zorg gedragen, maar nog langer heb
ben zij daar de kost als uurwerkmakers verdiend. Overigens lijkt die vasthoudendheid aan 
het beroep de leden van deze Friese familie eigen, want vanaf het einde van de negentiende 

eeuw levert een tak gedurende vele tientallen jaren in het Haarlemse een aardig sterke reeks 
van noeste steenhouwers.' Dat is echter iets voor een andere keer; het gaat mij hier om de be
faamde klokkenmakers. 

Want morrelen aan de tijd, dat kunnen ze gedurende een kwart millennium als geen an
der. Daar ligt vakmanschap, inzicht en kennis in besloten, dat kan niet anders. Of het juist 
daardoor komt, dat ze in de familie opmerkelijk vaak een krasse leeftijd bereiken, waag ik te 
betwijfelen. Peuteren aan de eeuwigheid is immers een geheel ander ding. Zo streeft de tijd 
uiteindelijk ook de uurwerkmakers uit de familie Radsma voorbij; maar ach, treft dat lot niet 
ons allen? Eeuwigheid gaat immers spreekwoordelijk voor ogenblik. 

Deze geschiedenis neemt een aanvang met de komst naar Har
lingen van de Dokkumer Harmen Jacobs. Hij treedt op 28 ju
ni 1671 in het huwelijksbootje met de Harlinger jongedochter 
Klaaske Willems. Het echtpaar laat in de jaren die daarop volgen 
te Harlingen drie kinderen dopen: Jacob (8 april 1672), Trijntie 
(14 maart 1675) en Willem (6 juli 1679). Tussen die bedrijven door 
vernemen we, dat Harmen Jacobs op 25 november 1676 belijde
nis doet. Interessant daarbij is de vermelding van zijn beroep: 
hij blijkt mr. slotmaker. Klaarblijkelijk kan Harmen daar zijn 
brood toch niet helemaal mee verdienen, want hij komt bij een 
schuldbekentenis voor als mr. slotmaker en als trekschipper van 
Harlingen op Dokkum.3 

Harlingen in 1649, detail met 
de Sint Odolphisteeg,J. Bleau 
(collectie Gemeentemuseum 

Het Hannemahuis te 
Harlingen)5 

Klaaske Willems doet belijdenis te Harlingen op 24 april 1669, als jonge dochter, wonende 
aan de Voorstraat. Zij is nog een keer vermeld op 29 januari 1676, dan woont zij op de hoek van 
de Gortemakersteeg. Enkele jaren daarna, in 1682, kopen Harmen Jacobs, mr. slotmaker, en 
zijn wederhelft, een huis in de Odolphisteeg.4 

De band tussen familie Radsma en de Harlinger Odolphisteeg zal uiterst duurzaam blijken. 
In 1691 wordt Harmen slotmaker genoemd als naastligger bij de verkoop van een woning in 
diezelfde steeg.6 De volgende vermelding is in 1704, en het is een opmerkelijke transactie; 
dan wisselt datzelfde huis van Harmen Jacobs cum suis weer van eigenaar.7 Dan kopen Jacob 
Harmens, mr. slotmaker, en Trijntje Tjeerds het huis c.a., gelegen aan de westzijde van de 
'Odolphisteeg', van Harmen Jacobs, trekveerschipper van Harlingen op Dokkum, en Klaaske 
Willems. Het heeft er alle schijn van, dat hier sprake is van een verkoop binnen de familie, 
want een gedegen lezing van de akte brengt aan het licht, dat het pand door de verkopers en 
de kopers 'samen wordende bewoont'. Ontwijfelbare duidelijkheid valt op dit moment nog 
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niet te geven, maar Harmen Jacobs en Klaaske 

Willems zijn met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid de ouders van de eerste 

uurwerkmaker uit deze familie. Het is na

melijk Jacob Harmens die zijn stiel uitbreidt: 

naast het vervaardigen van sloten legt hij zich 

ook toe op het maken van uurwerken. 

Harlingen, St. Odolphisteeg. Op de voorgrond het 
pand waarin de Radsma' s hun klokken maakten 

(foto auteur 2007) 

De familie Radsma voerde vanaf de acht
tiende eeuw een familiewapen: gedeeld; I: de 

Friese adelaar; II: in zilver een zwart merk, 

bestaande uit een 4 en een omgekeerde en 

een omgewende 4, de verticale poten verbon
den. 8 Afbeeldingen van die wapens hangen 

tegenwoordig in de hal van het Harlinger 
raadhuis. 

Uurwerkmaker 1 

Jacob Harmens Ratsma, wrs. ged. Harlingen 8-4-1672, stadsklokkenist van Harlingen 'Stads 
klockstelder' (1709 tot 1743), mr. slotmaker, mr. uurwerkmaker, 'Voogd van de Kamer der 

Huissittende Armen' van Harlingen (1712), overl. na 1749, wrs. zn. van Harmen Jacobs, mr. 
slotmaker en trekschipper van Harlingen op Dokkum, en Klaaske Willems, tr. Harlingen 

30-4-1693 Trijntje Tjeerds, over 1. na 27-5-1737.9 

Jacob Harmens doet op 20 november 1696 te Harlingen belijdenis. Hij is dan 'mr. slot- en horlogie
maker', woonachtig aan de 'ülofsteeg' . 

Trijntje Tjeerds doet belijdenis te Harlingen op 27 januari 1688, als jongedochter, woonachtig in de 

I-Iarlingen i111664, deta il 

met daarop de Sint Odol
phisteeg, C. Schotanus" 

Laanen. 
In 1707 breiden Jacob en Trijntje hun be2it in de Odolphisteeg uit. '0 Zij 

kopen dan een oude school van Jan van Swieten, schoolmeester van het 
stadsweeshuis, en Elisabeth de Maber. 

Bij de quotisatie in 1749 staat in Harlingen een Jacob Radsma te boek 
als, 'mr. horlogiemaker'. Er zijn twee personen boven de twaalf jaren 
en de aanslag beloopt 23-15-4. De vermelding zal echter slaan op zijn 
gelijknamige kleinzoon. De oude Jacob Harmens Radsma is dan - gelet 
op zijn leeftijd ( circa 77) en woonomgeving- waarschijnlijk deze man: Ja
cob Harmens, 6' Kwartier, rentenier, één volwassene. De aanslag beloopt 
18-19-0 en de verhoging is drie gulden. 

Hij mag dan rond die tijd gepensioneerd zijn, zijn kennis en kunde 
heeft de familie grote welvaart gebracht. Pater familias Jacob Harmens 
Ratsma (want zo wordt de familienaam aanvankelijk geschreven) ziet 
zijn kroost opwassen naar grandeur, met heuse patriciërstrekjes. Zijn 
zoon Harmen Jacobs Ratsma (circa 1697-1777) en zijn kleinzoon Har
mannus Tjeerds Radsma (1750-1804) geraken zelfs op het kussen van de 
Harlinger vroedschap. 

Maar dat kan allemaal gebeuren, doordat Jacob Harmens in Harlingen 
aan de weg timmert als klokkenmaker. 

Waar zou hij het ambachtelijke vak van uurwerkmaker geleerd hebben? Bekend is wel, dat zijn zoon 
Tjeerd geruime tijd te Amsterdam woont. In 1731 komt Tjeerd met zijn vrouw, Geertruy Heiligringh, 
met attestatie uit de IJ stad. Het is denkbaar dat Tjeerd zijn verdere opleiding tot klokkenmaker ont
vangen heeft in Amsterdam - in die dagen toch een gekend centrum op uurwerkmakersgebied." 

Maar wellicht ligt het antwoord op die scholingsvraag voor Jacob Harmens zelf dichter bij huis. Er 
wordt in de literatuur namelijk een link gesuggereerd tussen het werk van de Leeuwarder klokkenma-
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ker Jacob Barritius en de Harlinger uurwerkma
kers (waarbij expliciet sprake is van 'de bekende 
familie Radsma'). '3 Jacob Barres, zoals hij eigenlijk 
heet, leeft en werkt aanvankelijk te Leeuwarden, 
maar hij verkoopt in 1664 bezittingen aldaar en 
hij wordt tussen 1673 en 1693 te Harlingen ver
meld. '4 

Handtekening 1725 

Het is vervolgens enigszins verleidelijk, om te speculeren: omdat er dus pregnante stilistische over
eenkomsten in werk en werkwijze schijnen te zijn, zou Jacob Harmens het vak geleerd kunnen hebben 
van (of via) Barritius. Ik wil hierbij echter het fabuleren niet de overhand laten nemen: het gaat om een 
voorzichtige poging tot een reconstructie, want een eenduidige verklaring blijkt voorlopig niet moge
lijk. 

Terug dus maar naar de feiten. Jacob Harmens Radsma heeft rond 
1709 een uurwerk vervaardigd voor het Harlinger Raadhuis. Hij 
schijnt dat aan de stad geschonken te hebben. Nader onderzoek 
in het gemeentearchief van Harlingen bracht evenwel niet aan het 

Staande klok van Jacob Har-
mens, aanwezig in Gemeente
museum Het Hannemahuis 
te Harlingen ( met dank aan 

Hugo P. ter Avest, conservator 
van dit museum) 
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licht, wanneer en hoe dat precies 
zijn beslag heeft gekregen: er zijn 
bijvoorbeeld in de Harlinger Or
donnantie- en Resolutieboeken 
geen sporen van gevonden. Maar 
het feit ligt er: tot in de twintig
ste eeuw zijn zijn mannelijke na
komelingen Radsma stadsklok
kenist en uurwerkmakers te Har
lingen geweest. In 1835 en 1882 
wordt in een tweetal akten door 
zijn nazaten nogmaals de aan
dacht gevestigd op dat uurwerk 

Wijzerplaat, gesigneerd 'Iacob 
Harmens Harlingen'•s 

in de Raadhuistoren, de maker en de rol van stadsklokkenist. '6 

In november 1882 schrijft Tjeerd Martens Radsma, de Harlinger 
stadsklokkenist, bij een beschrijving van de Harlinger stadsuurwer
ken over de Raadhuistoren: '( ... ) het uurwerk is vervaardigd in 1709 

door Jacob Harmz, denkelijk mijn overgrootvader en aan de stad pre
sent gegeven onder voorwaarde dat zijn nageslagt altijd de post van 
klokkenist zou uitoefenen; hetwelk ook heeft plaats gehad, behalve 
in den tijd der patriotten, zijnde mijn vader om zijn Prinsgezindheid 
afgezet, maar naderhand bij verandering der politieke toestand we
der in zijn post hersteld, welke hij tot zijn dood heeft bekleed'. 

Bijna een halve eeuw daarvoor, in 1835, heeft de vader van Tjeerd, 
Marten Tjeerds Radsma, iets soortgelijks aan het papier toever
trouwd. Hij meldt:'( ... ) Het voornaamste openbaar uurwerk te Har
lingen is in de Raadhuis Toren, alles wort naar dat uurwerk geregeld, 
uitgenomen het affaren van de Trekschuiten, dit Torenuurwerk is in 
het jaar 1709 nieuw gemaakt door Jacob Harmens Radsma, toen Klok

kenist, en voldoet op den duur door wel te gaan'•7 

Dat het ambacht letterlijk van vader op zoon overgeleverd is, blijkt 
ook uit deze zinsnede uit diezelfde bron:'( ... ) De Klokkenist te Har
lingen is door zijn vader (wiens kunde niet betwijveld wort, men zie 
van Swinden beschrijving van het Hemels gestel door Eisinga eerste 
druk Paragraaf 80)'' onderwesen in het herstellen en regelen van To
renuurwerken, van af zijn elfde jaar tot zijn twintigste jaar heeft hij 
de stads uurwerken in order gehouden onder het bestuur van zijn va
der, toen zijn gestorven vader opgevolgd nu vier en vijftig jaren zelfs 
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beoefend, dat onderwijs met de beoefening van zo lang een tijd, heeft genoeg kunde aangebragt om de 
Stads uurwerken naar den middelbaren tijd te regelen' . 

Er bestaat een zeer summiere vermelding uit de achttiende eeuw van de klok in de Raadhuistoren: 
'In den toren heeft men een Slagwerk en twee klokken, waarvan de eene ten dienste van het slagwerk 
trekt( ... )' .•• 

Van Jacob Harmens (Ratsma) zijn enkele klokken en fragmenten van uurwerken bewaard gebleven, 
al dient prudentie in acht te worden genomen bij het toekennen van zijn naam bij uurwerken, want er 
is een gelijknamige kleinzoon,Jacob Radsma, die ook zeer actief was als uurwerkmaker. ' 0 

Uit dit huwelijk, ged. te Harlingen: 

1. Aafke, ged. 31-1-1694. 

2 . Tjeerd, volgt ( als uurwerkmaker 2 ). 

3. Harmen, volgt(als uurwerkmaker 3). 

4. Afke, ged. 15-9-1700. 

5. Feddrick, ged. 22-7-1703. 

6 . Aafke, ged. 11-1-1705. 

7. Aafke, ged. 25-8-1707. 

Uurwerkmaker 2 

Tjeerd Jacobs Radsma, ged. Harlingen 5-1-1696, mr. uurwerkmaker, stadsklokkenist van 

Harlingen 'Stads klockstelder' (17 43 tot 1758), vaandrig ( 17 45 ), hopman van het zesde kwartier 
(1769)," president-voogd van het Harlinger Weeshuis (1752-1753),22 begr. Harlingen (Wes
terkerk, regel 3, nummer 15) 16-6-1781,'3 (o)tr. (1) Amsterdam/Harlingen 5/29-5-1719 Geertrui 
Jans Heiligringh/Heiligrink, van Ootmarsum, wonende te Amsterdam (1719); tr. (2) Harlin-

Raderwerk met wijzerplaat, gesigneerd 'Tieert Radsma Harlingen' (foto]. Poort te Arnhem) 
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gen 16-11-1749 Alida (ook: Alijt, Aaltje) Mar
tens Tjaarda, geb./ged. Bolsward 2/8-10-1719, 

overl. Harlingen 5-4-1798, dr. van Martinus 
Lolkes Tjaarda (ook Sjaarda) en Attje Hoijtes 
Wagenmaker. 
Alida tr. (1) Harlingen 8-10-1743 Salomon Sta
pert, van Harlingen. 

Tjeerd Radsma is te Amsterdam in ondertrouw 
gegaan en zijn vader Jacob Harmens assisteert 
hem. Tjeerd is dan 23 jaren oud en woonachtig op 
de Nieuwe Zijds Achterburgwal. Zijn eega, Geer

~ •• HaT RllBPT Goo IIBHMGD. own 'IVAA1U>I\ 
l(Oèier ALIT TJ,\RDA, Wed. Tjur4 Ru11t11 • 
ro.D Oude:ldom van 78 Juren en 6 Maandàl , • 
eeo 'vervel van Kcigcen, titelen nagr re I uur• door 
~ Oood van ons weg ce neemcn .. 

door den thans gct,rulkcl1te. weg hier m 
-an Vrien4cn en Uekmclon , fflaoekc • RGo....,. ~boond cc zyn. 

: 11.ui.lNOS Jl. lADI . .. ,,,.-. ... 
Advertentie Leeuwarder Courant, d.d. 7 april 1798 

(foto Stijn]. van der Woude te Almelo) 

truij Heijligrink, is afäomstig uit (bedoeld is waarschijnlijk haar geboorteplaats) het Twentse Ootmar
sum. Zij is dan dertig jaren oud, woont al langere tijd in Amsterdam, thans op de Lelydwarsstraat, en ze 
wordt bij haar huwelijk geassisteerd door haar zuster, Lemmetje Heijligrink. 

Het verblijf van Tjeerds Radsma te Amsterdam is van langdurige aard geweest, want Tjeerd en Geer
trui worden eerst op 2 augustus 1731 geboekstaafd als lidmaat te Harlingen en ze zijn dan inderdaad 
afäomstig uit Amsterdam. Daar laat het echtpaar Radsma-Heiligrink zelf drie kinderen dopen, maar 
Geertrui komt ook al in 1705, 1705 en 1708 te Amsterdam voor als doopgetuige."' Op 18 oktober 1720 
zijn Tjeerd Radsma en zijn vrouw getuige bij de doop van Jacob, de zoon vanBarentHeiligrinck en Gese 
Kelderbargh. 

Jacob Harmens Radsma en zijn zoon Tjeerd treden op 5 juni 1743 samen aan: 'Geeven met Eerbied 
UEd: Achtbh: te kennen Jacob Harmens, slotmaker en Stads klockstelder mitsgaders T. Ratsma uir
werkmaker, beide binnen deese Stad woonagtig, dat eerst gemelde gaerne geneegen is, deese zijn be
dieninge op laetstgenoemde te transporteeren, 't welk die insgelijks van herten wenscht; dog sulx niet 
als met consent en goede gratie van UEd: Achtbh: kunnende geschieden, soo addresseeren sij hen beide 
tot UEd: Achtbh: ootmoedig versoekende dat UEd: Achtbh: in dit versogte transport gelieven te accor
deeren, en T. Ratsma in plaets van Jacob Harmens tot klockstelder binnen deese Stadt aen te ste1len, op 
lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende'. In de marge staat 
het positieve besluit van de magistraat vermeld.'' 

Bij de quotisatie in 1749 is Tjeerd vermeld als: Tjeerd Radsma, Harlingen, zesde Kwartier, mr. horlo
gemaker. Het gezin bestaat uit twee volwassenen en de aanslag beloopt32-15-o, terwijl er een verhoging 
van vijf gulden is. 

In de nagelaten boedelpapieren' 6 van Marten Radsma, zoon van Tjeerd, is ook een koopbrief op
genomen, waarin Tjeerd en zijn broer Harmen op 11 november 1758 de kopers zijn van een huis in de 
Odolphisteeg te Harlingen. ' 7 

Alida Martens Tjaarda doet op 3 augustus 1769 te Harlingen belijdenis, zij is dan woonachtig aan de 
Bredeplaats en vrouw van de hopman Radsma. Alida is geboren als Alijt, dochter van Marten Sjaarda 
en niet genoemde moeder, waarbij aangetekend is dat hij als execu
teur zijn brood verdient. Op 18 januari 1735 wordt Alida genoemd 
als dochter van Marten Tjaarda, executeur van Wonseradeel, en 
Attie Hoites Wagenmaker. Alida is dan inderdaad oud in het zes
tiende jaar, dus ze is vijftien." 

Tjeerd Radsma is waarschijnlijk de bekendste uurwerkmaker uit 
de fa1nilie. ~9 

In juni 1780 heeft Tjeerd Radsma dan ook hoog bezoek: de Fra
neker professor J. H. van Swinden (1746-1823) komt 'met eenige 
Liefhebbers uit Leuwarden en Harlingen' naar Harlingen om van 
de oude meester zelf tekst en uitleg te krijgen over de acht bijzon
dere uurwerken die Tjeerd heeft vervaardigd. Het bijzondere aan 
deze klokken is dat er 'de dagelyksche en jaarlyksche beweegingen 
der Zon vertoond worden' . De hooggeleerde ziet in zijn gedrukte 
beschrijving van de door Tjeerd uitgedachte en gewrochte klokken 
overeenkomsten en verschillen met het werk van Eise Eisinga. De 
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Wapen van Tjeerd Radsma 
(foto auteur) 
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wetenschapper is vol lof over de prestaties van Tjeerd en hij noemt hem dan ook in het stuk maar liefst 
twee keer een 'kundig Horologiemaaker'. 

Niet zonder enige verbazing over de prestatie van Tjeerd besluit Van Swinden met dit op te merken: 
'De Vroedsman Eisinga had, even weinig als ik, ooit iets van die Konst-stukken van den Heer Radsma 
gehoord, of eenige derzelver gezien; hoewel deeze kundige Horologie-Maaker er zeederd veele jaaren 
reeds age gemaakt, en zo te Harlingen als te Amsterdam geleeverd heb be. Schoone Uitvindingen heb
ben zomtyds het ongeluk lang onbekend te blyven.'18 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Amsterdam: 

1. Jacob, ged. (Nieuwe Kerk) 10-4-1720 (get.Jacob Ratsma en TrijntjeTjeerds). 
2. Jacob, volgt (als uurwerkmaker 4). 
3. Trijntje, ged. (Westerkerk) 15-6-1725. 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Harlingen: 

4. Harmen, volgt (als uurwerkmaker 5). 
5. Tryntie, ged. 26-4-1754. 
6. Marten, volgt (als uurwerkmaker 6). 

Uurwerkmaker 3 

Harmen Jacobs Radsma, geb. tussen 1696 en 1700, mr. horlogemaker, lid van de vroedschap 
van Harlingen (vanaf 21-11-1735 tot aan zijn dood in 1777), collecteur van de oude stadswijnen 
en verkleinde wijnmaat (1750), collecteur van de lakenen en tabak (tot zijn dood), overl. vóór 
29-10-1777,30 tr. (1) Harlingen 7-6-1722 Lutske Freerx Schotsman, ged. Harlingen 10-11-1700, dr. 
van Frederik Jacobs Schotsman en Trijntje Dirks; tr. (2) Harlingen 4-6-1741 Sjoerdje Harmens, 
overl. Harlingen 10-1742; tr. (3) Harlingen 12-5-1743 Ytske]eltes, dr. vanJelteJans; tr. (4) Harlin
gen 29-7-1764Anije Tjerks de Boer, overl. na 1778. 

Harmen Jacobs Radsma doet te Harlingen belijdenis op 28 januari 1723. Hij woont dan in de Voor
straat en hij is horlogemaker. 

Bij het tweede huwelijk assisteert neef Jan Bierma de bruid Sjoerdje Harmens. Haar overlijden, de 
tweede vrouw van Harmen Jacobs Radsma, moet rond de geboorte van hun dochter gebeurd zijn, want 
het Harlinger doopboek vermeldt het verscheiden van de moeder. 

Bij de quotisatie in 1749 wordt hij vermeld als: 'vroedsman, mr. Horlogiemaker, bestaet wel'. Er zijn 
drie personen ouder en twee personen jonger dan twaalf jaren, terwijl de aanslag 45-0-8 beloopt. 

In 1751 komt een eind aan een jarenlang juridisch steekspel voor het Hof van Friesland over een ac
cijnskwestie tussen Harmen als collecteur en Sjoerd Talma, distillateur en koopman te Harlingen.'' 
Harmen komt op 29 september 1747 zelf als getuige voor in de bijlagen van de sententies van datzelfde 
Hof van Friesland. Hij is dan 'oude 50 jaren' en bijgevolg geboren rond 1697. 

Harmen is overleden vóór 29 oktober 1777.3° Dan namelijk blijken Jelte en Harmen Radsma cura
toren over Lucia Radsma te Amsterdam, kleindochter van de overleden vroedsman Harmen Radsma, 
te zijn.3' Bovendien wordt op diezelfde dag de vroedsman Menno Tuininga in de plaats van Harmen 
aanges teld tot collecteur van de lakenen en tabak. 33 

In 1778 verkopen Antje Tjerks, weduwe van de vroedsman Harmen Radsma, voor een derde part, 
Harmen Radsma als administrator over Lucia Radsma en Jelte Radsma onroerend goed van hun res
pectievelijke man en (groot)vader. In een drietal akten verkoopt men achtereenvolgens een huis aan de 
zuidkant van de Voorstraat, een huis aan de Grote Kerkstraat en een kamer in de Odolphisteeg.34 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Harlingen: 

1. Jacob Harmens Radsma, ged. 18-4-1723. 
2. TrijntjeHarmens Radsma, ged.10-6-1726. 
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3. Jacob Harmens Radsma, ged. 1-10-1730, mr. chirurgijn te Amsterdam (vanaf 2-7-1756), over 1. 
vóór 29-10-1777, otr. Amsterdam (Walekerk) 13-2-1756 Christina Jans Bogaard, ged. Am
sterdam 12-9-1734, dr. van Jan Karels Bogaart en Christina de Vries.35 

Uit het tweede huwelijk, ged. te Harlingen: 

4 . Sjoerdtje Harmens Radsma, ged. 7-10-1742. 

Uit het derde huwelijk, ged. te Harlingen: 

5. Jelte Harmens Radsma, ged. 12-4-1744, mr. wolkammer (1778), burgervaandrig (1781, 1784), 

sous-luitenant (1785), luitenant van het eerste kwartier (1786), over 1. Harlingen 15-11-1787, 

tr. Harlingen 11-6-1775 Feikje Minnes Tuininga, ged. Minnertsga 2-4-1752, overl. Harlin
gen 10-5-1814, dr. van Minne Jacobs Tuininga, mr. chirurgijn (vanaf 20-6-1749),36 older
man en assessor van het Harlinger chirurgijnsgilde, collecteur van de lakenen en tabak 
(vanaf 29-10-1777), diaken (1771), lid van de vroedschap van Harlingen (vanaf 14-12-1770 

tot zijn dood), en Klaaske Hanses de Jonge. 
6. Willem Harmens Radsma, ged. 29-3-1746. 

7. Trijntje Harmens Radsma, ged. 27-5-1749. 

In het boek van Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen; Opschriften uit Friesland, 
1280-1811, Franeker 2007, worden vermeldingen van vier personen Radsma weergegeven. 
Het betreft steeds opschriften te Harlingen. Het gaat om: Tjeerd Jacobs (uurwerkmaker 
2), onder nummer 2586 (wapenbord in het Hannemahûs te Harlingen), Jacob Harmens 
(de oudste zoon van uurwerkmaker 3), onder nummer 2508 (wijzerplaat raadhuistoren 
te Harlingen, Jelte Harmens (het vijfde kind van uurwerkmaker 3), onder nummers 
2586 en 2588 (wapenbord in het Hannemahûs te Harlingen en een zilveren mesheft), en 
Harmen Tjeerds (uurwerkmaker 5), onder nummer 2666 (grafsteen in de Westerkerk te 
Harlingen). 

Uurwerkmaker 4 

Jacob Tjeerds Radsma, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26-6-1722 (get. Jacob Ratsma en 
Trijntje Tjeerds), mr. horlogemaker, stadsklokkenist van Harlingen 'Stads klockstelder' (van
af 1758), overl. Harlingen tussen 22-1-1780 en 29-1-1781, tr. Harlingen/Bolsward 18-10-1744 

Hinke]ans Bylsma, geb./ged. Bolsward 8/10-2-1718, dr. van Jan Jacobs en Aafke Hoites Wagen
maker.37 

Bij het huwelijk krijgt Jacob consent van zijn vader, terwijl de bruid bij de ondertrouw op 3 oktober 
wordt geassisteert door haar oom, Rein Brouwer. Het echtpaar doet te Harlingen belijdenis op 22 april 
1745 en de echtelieden. zijn dan woonachtig in de Olofsteeg. 

Bij de quotisatie in 1749 staat hij te boek als Jacob Radsma, 'mr. horlogiemaker' . Er zijn twee perso
nen boven de twaalf jaren en de aanslag beloopt 23-15-4. 

In 1756 kopen Jacob Tjeerds en Hinke Bylsma voor 700 carolusgulden onroerend goed in de Odol
phisteeg, door henzelf bewoond, van Jacob Harmens Radsma.38 Op 20 december 1758 treden Tjeerd 
Jacobs Radsma en zijn zoon Jacob Tjeerds Radsma samen aan: 'Remonstreert met Schuldige Eerbied 
Tjeerd Jacobs Ratsma Stads Klokkesteller en borger Vaandrik binnen deeze Stad, dat den Suppliant wel 
geneegen was zijn bedieninge als Kloksteller af te Staan en te resigneeren in faveur van zijnen Zoon Ja
cob Tjeerds Radsma, mr. Horologiemaeker en Borger alhier, dewelke in deze bedieninge zijnen Vaeder 
niet alleen Veelmaelen heeft geadsisteerd maar ook oneindig veel alleen te Wagt heeft genoomen, en 
uit dien hoofde kundig en Capabel en tot 't Waarneemen dezer functie van herten inclineerende, met 
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presentatie van zijn persoon ten dien einde op 't eerbiedigste bij dezen; Versoeken derhalven beide zeer 
gedienstig dat UEd: Achtbh: Jacob Tjeerds Radsma in zijns Vaeders plaatze gelieven aan te Stellen tot 
ordris Stads Kloksteller, op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende', In mar
gine staat opgetekend, dat de magistraat het verzoek honoreert, al krijgt de nieuw aan te stellen stads
klokkenist het niet cadeau: 'mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een geschenk in 
de Arm bus de Somma van dartig Cargulds'.Jacob Tjeerds Radsma kwijt zich nog diezelfde dag van zijn 
betalingsverplichting en vanaf die datum mag hij zich stadsklokkenist van Harlingen noemen.'• 

Rond de jaarwisseling van 1762-1763 maakt Jacob bezwaar (niaar) tegen een huisverkoop in de Odol
phisteeg.•• 

In juli 1763 adverteert 'Jacob Radsma, Mr. Horologiemaker tot Harlingen' in de Leeuwarder Courant 
(nr.574): 

Iemant genegen zynde om als UURWERKMAAKERS-KNEGT te werken, mits een jaar of 
vier á vyfby 't Hantwerk geweest zynde, kan zig ten spoedigsten adresseeren by JACOB 

RADSMA, Mr. Horologiemaaker tot Harlingen 

Op 6 maart 1775 is Jacob Radsma curator over de innocente Riemke Jans Bylsma, de weduwe van Hen
drik Reins Brouwer.•• 

Op 8 oktober 1776 wordt een schuld van Jacob Tjeerds Radsma geregistreerd.•• 
Op 10 augustus 1777 komt hij voor in een akte, waarbij hij behalve mr. horlogemaker ook stadsuur

werkmaker van Harlingen genoemd wordt. 43 

Op 25 september 1778 wordt een koopbrief opgemaakt, waarbij Jacob Tjeerds Radsma compareert 
naast zijn zoon, Tjeerd Radsma. Bij de registratie is ook sprake van zijn schoondochter, Syboutje Buma 
van Hasenhoek, en haar moeder (die dan overigens Grietje genoemd wordt).« Op 21 december 1779 is 
sprake van een legaat van Sybout Buma, gemaakt aan Johanna Hasenhoek, die op 12 december 1779 

overleden is. Het legaat gaat nu over op Syboutje Buma van Hasenhoek.45 

Op 14 januari 1780 komt Jacob Radsma nog voor bij een verkoop van een huis cum annexis aan de 
westkant van de Odolphisteeg. Naastligger is onder meer de weduwe van wijlen de vroedsman Harmen 
Jacobs Radsma.•• Jacob Radsma wordt ook nog vermeld op 22 januari van datzelfde jaar.47 

Jacob Tjeerds Radsma is met zijn voorouders verenigd vóór 29 januari 1781, want dan is sprake van 
de nagelaten boedel van Jacob Radsma en Riemke (maar in dezelfde akte ook: Hinke) Bylsma. Curator is 
dan de vroedsman Harmannus Radsma. •• 

Uit dit huwelijk: 

1. Tjeerd Jacobs Radsma junior, ged. Harlingen 10-10-1756, tr. Harlingen 16-5-1779 Syboutje 
van Hasenhoek Buma ( ook: Buma van Hasenhoek), ged. Harlingen 17-3-1761, over 1. St. Jo
hannesga 1802, dr. van Hanso Jonas van Hasenhoek, chirurgijn te Harlingen, hopman en 
G uirtie Buma.•• 

Syboutje er. (2) Harlingen 21-10-1781 Tjerk Jans Grevelink, ged. Giethoorn 13-2-1746, over!. St. Jo
hannesga 18-4-1816, zn. van Jan Tjerks Greveling en GeesjeJans Oom. 

Tjerk Jans Grevelink tr. (1) St.Johannesga 1-1-1775 Aajjen]ans Claver. s• 

Uurwerltmalter s 

Harmannus (ook: Harmen, Harmanus en Hermanus) Tjeerds Radsma, ged. Harlingen 
8-12-1750, mr. horlogemaker, lid van de vroedschap van Harlingen (van 1778 tot 1795), lid van 
de municipaliteit van Harlingen (van 1795 tot 1796), lid van het gerecht (1796), lid van het ge
meentebestuur van Harlingen (van 1802 tot aan zijn dood in 1804), zoutbrander, vennoot van 
de 'Firma Jarig Westra & Comp.', over!. Harlingen 30-4-1804, tr. (1) Harlingen 26-5-1771 Aafke 
Stephani, ged. Harlingen 30-3-1749, overl. ald. 29-7-1793, dr. van Teeke Stephani (ook: Step
hanus), wijnhandelaar, lid van de vroedschap van Harlingen (van 1746 tot 1750 en in 1756), 

gezworen gemeensman van Harlingen (van 1751 tot 1755 en van 1757 tot 1760), burgemees-
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Wapen van Harmanus Radsma 
(foto auteur) 

ter van Harlingen (in 1761 en 1763), en Tryntje Annes; 

tr. (2) Heerenveen 9-2-1794 Magdalena Vos, geb. Joure 

28-3-1755, ged. Joure/Westermeer/Snikzwaag 31-3-1755, 

over 1. Leeuwarden 3-4-1820, dr. van Johannis Vos, rector 
te Joure, en Rinske Munnik. 

Hermanus Radsma doet te Harlingen belijdenis op 2 augus
tus 1770. 

Harmannus komt vooral voor als vroedsman en zoutzieder, 
maar hij is - geheel in de familietraditie - opgeleid tot uur
werkmaker. Hij heeft dat ambt ook gedurende enkele jaren 
daadwerkelijk uitgeoefend, daarvan getuigen enkele vind
plaatsen. Op 18 september en 23 oktober 1776 is Harmannus 
Radsma jr., mr. horlogemaker, curator over het kind van zijn 
overleden zwager, Frederik Hoogland.'' Nog in 1779 staat ver
meld, dat aan de vroedsman H. Radsma jr. 50 carolusgulden 
betaald is, voor een nieuw gemaakt slaand uurwerk in de Wes

terkerk.5' Men heet hem ongetwijfeld met die toevoeging 'junior' vanwege zijn gelijknamige oom, 
Harmen Jacobs Radsma. 

De weduwe Radsma laat na het overlijden van haar man in de 
Leeuwarder Courant een advertentie afdrukken. 

Na het overlijden van Magdalena Vos volgt een inventarisatie 
van de nagelaten goederen. 53 Uit die akte valt onder meer op te 
maken, dat Harmanus Radsma in leven ook zoutbrander te Har
lingen is geweest en terloops wordt abusievelijk vermeld, dat hij 
overleden is op 29 april 1804. Verder blijkt dat zijn zoon Tjeerd via 
het gerecht de boedel van zijn stiefmoeder Vos afgewezen heeft. 

Uit het eerste huwelijk, geb./ged. te Harlingen: 

1. Tjeerd Harmens Radsma, geb. /ged. 19-1/20-2-1772, student 
te Franeker (1791), predikant te Hempens/Teerns (ván 
1797 tot 1817), te Aalten (van 1817 tot 1839), overl. Aalten 

Advertentie Leeuwarder Courant, 
d.d. s mei 1804 (foto Stij'n]. van 

der Woude te Almelo) 

4-12-1839, tr. (1) Meppel 11-8-1799 Anna Dina Kniphorst, ged. Meppel 21-7-1776, overl. 

Hempens 29-9-1805, dr. van J akop Kni phorst en Johanna van Riemsdijk; tr. ( 2) Hempens 
6-10-1808 Doedtje Nieuwenhuis, geb./ged. Leeuwarden 2/13-1-1773, overl. Aalten 9-1-1855, 

dr. van Jan Nieuwenhuis en Catharina Ruitinga. 
Doedtje tr. (1) Leeuwarden 23-11-1794Heert]ans Kingma, geb./ged. Workum 3/25-8-1773, mr. zil

versmid te Leeuwarden, overl. Leeuwarden 5-1801, zn. van Jan Gerbens Kingma en Janke Heerts 
Hiemstra. 

2. Teecke Harmens Radsma, geb./ged. 22-8/13-9-1774. 

Uurwerkmaker 6 

Marten Tjeerds Radsma, ged. Harlingen 3-12-1761, uurwerkma
ker, overl. ald. 16-10-1835, tr. (1) Harlingen 10-2-1793 Tietje Minks, 
ged. Workum 23-12-1768, overl. Harlingen 23-2-1810, dr. van 
Mink Jacobs en Geertje Geerts; tr. (2) Harlingen 4-7-1819 Trijntje 
Ruurds van der Geest, geb./ged. Harlingen 1/24-4-1781, over 1. ald. 

1-9-1830, dr. van Ruurd van der Geest, mr. zilversmid, 

Geboortelepel Marten Tjeerds Radsma en Geesje Klaases Wagenaar.s• 

(fotoA .J. van Biezen te Weesp) 
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Bij haar huwelijk is Tietje Minks afkomstig van Harlingen, maar zij is geboortig van Workum. Haar 
vader, Mink Jacobs, wordt namelijk niet lang na haar geboorte, op 3 augustus 1769 te Harlingen geteld 
onder de lidmaten, afkomstig van Workum. 
Op 11 juni 1794 wordt de koopbrief opgemaakt, waarin Marten Radsma een huis in de Franekerpyp 
verwerft. 55 

Tietje Minks doet te Harlingen belijdenis op 19 april 1792, als jongedochter uit de Franekerpijp. Marten 
Tjeerds Radsma doet belijdenis op 28 januari 1796, woonachtig aan de Kleine Bredeplaats. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Harlingen: 

1. Tjeerd Martens Radsma, volgt (als uurwerkmaker 7). 

2. Giesbert Martens Radsma, geb. 8-1-1822, tr. Harlingen 9-11-1848 Johanna Koestra, geb. Har

lingen 29-5-1822, overl. Harlingen 7-12-1891, dr. van Frans Hettes Koestra en Trijntje 
Scheltes de Haan. 

Uurwerkmaker 7 

Tjeerd Martens Radsma, geb. Harlingen 21-5-1820, uurwerkmaker, opzichter der gemeente

lijke klokken en uurwerken te Harlingen (van 1-10-1871 tot aan zijn dood), over 1. ald. 21-7-1902, 
tr. Sneek 18-5-1845 Wikje Meinderts Prins, geb. Sneek 6-8-1823, over!. Harlingen 25-5-1890, dr. 
van Meindert Johannes Prins en Anke Bats tra. 
Bij zijn belijdenis op 13 november 1845 te Harlingen is vermeld dat Tjeerd afkomstig is van Sneek. Op 13 
mei 1863 komt hij bij de verkoop van een huis te Almenum voor als 'horologiemaker te Harlingen' .56 Na 
zijn overlijden in 1902 worden twee aktes opgemaakt." In de eerste wordt de inventaris van zijn huis 
en winkel beschreven, in de tweede akte volgt de boedelscheiding tussen de erfgenamen. Dat zijn: Anke 
Radsma te Amsterdam, gehuwd met Jacob de Vries, Meindert Radsma te Harlingen, Johannes Radsma 
te Harlingen en Harmen Poort te Amsterdam, voor zich en als vader van en voogd over Meino Johanna, 
Wikje Hermina, Anke Jacoba, Jan, Tjeerd en Johanna Gezina Poort. Bij de inventaris is onder meer 
sprake van een winkel, enkele uurwerken en horlogemakers gereedschap ter waarde van fl. 25. 

Uit dit huwelijk, geb. te Harlingen: 

1. Marten Tjeerds Radsma, geb. 18-7-1846, over 1. Harlingen 11-5-1872. 
2. Anke Tjeerds Radsma, geb. 12-7-1848, tr. Harlingen 29-1-1877 Jacob de Vries. 
3. Trijntje Tjeerds Radsma, geb. 31-5-1850. 

4. Meindert Tjeerds Radsma, volgt (als uurwerkmaker 8). 
5. Geesbertus Tjeerds Radsma, geb. 10-3-1854, over 1. Harlingen 8-1-1884. 

6. Johannes Tjeerds Radsma, volgt (als uurwerkmaker 9 ). 

7. Johanna Tjeerds Radsma, geb. 4-5-1859, over 1. Harlingen 14-7-1859. 
8. Johanna Tjeerds Radsma, geb. 27-4-1860, over 1. Harlingen 26-7-1894, tr. Harlingen 12-4-1883 

Harmen Poort, geb. Harlingen 23-2-1858, zn. van Jan Poort en Mei no Mulder. 

Uurwerkmaker 8 

Meindert Radsma, geb. Harlingen 13-11-1851, uurwerkmaker, opzichter der gemeentelijke 
klokken en uurwerken te Harlingen (van 22-7-1902 tot 1-2-1926), overl. ald. 20-8-1935. 

Meindert Radsma is de opvolger van zijn vader. Hij neemt diens baan als stadsklokkenist over en ook 
de uurwerkmakerswinkel. Dat blijkt overduidelijk uit een advertentie uit de Nieuwe Harlinger Cou
rant van 27 juli 1902: de familie Radsma bedankt daar publiekelijk voor de betoonde steunbetuigingen 
na het overlijden van de oude Tjeerd, maar tussen neus en lippen door blikt men toch ook zakelijk voor
uit: 'de affaire wordt op denzelfden voet voortgezet'. 
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In maart 1919 komt Meindert Radsma voor als verkoper in een 
notariële akte.'' Na zijn pensionering, in 1926 schenkt Meindert 
onder meer de volgende voorwerpen aan het Fries Museum: een 
bankschroef, een draaibank, een oorijzertje, muziekrollen (voor in 
een klok), een omschrijver, een passer, een winkelhaak, een schil
derij 'Gezicht op de stad Sneek"' van B.J. Tin ga en ten slotte een pi
stool. Op de winkelhaak staat vermeld: 'T. Radsma 1840' en verder 
'7/24'.59 

In het adresboek van Harlingen uit 1928 is vermeld: 'Radsma, 
M., horlogem., Hoogstraat 21.' 

Uurwerkmaker 9 

Johannes Radsma, geb. Harlingen 2-3-1856, verver, uur
werkmaker, overl. ald. 9-10-1938. 

Strikt genomen hoort 
Johannes niet in dit rijtje 
thuis, want eigenlijk ver-

Harlingen, Hoogstraat, pand van 
Meindert en Johannes Radsma 

(foto auteur 2007) 

dient hij zijn brood als schilder. Hij komt dan ook in diverse ak
ten voor als 'verver'. Het ambacht van zijn voorvaderen is hem 
echter zeker niet vreemd geweest en hij heeft ook zeker wel 
gewerkt als uurwerkmaker, vooral toen het zicht van zijn broer 
Meindert op latere leeftijd minder werd, vandaar dat Johannes 
Radsma toch opgenomen is in deze rij van uurwerkmakers. 60 

Meindert (links) en Johannes Radsma. 
Leeuwarder Courant, d.d. 22 augustus 

1935 (foto Stijn]. van der Woude te 
Almelo) 

In 1904 verkoopt hij diverse onroerende goederen op de hoek 
van de Noorderhaven en de Vismarkt te Harlingen voor de 
koopsom van fl. 5.500.6 ' Enkele dagen daarna, op 13 augustus 
1904, komt hij voor in een hypotheekakte.6

' In 1908 verkoopt hij 
opnieuw percelen te Harlingen.63 

Tot besluit 

Al met al is het een tantaliserend relaas. De hamvraag is 
mogelijk: halen we het mooie ronde getal van tien uurwerk
makers nu net niet? Ik waag het vooralsnog te betwijfelen. 
Met name Jacob Harmens Radsma (zoon van uurwerkmaker 
3) kwam aanvankelijk in beeld: hij verkast naar Amsterdam, 
evenals zijn oom, Tjeerd Radsma. Deze Jacob koos echter een 
geheel andere stiel, want op z juli 1756 legt hij in de IJ stad 
zijn meesterproef af en vanaf die dag is hij mr. chirurgijn. 
Daar is weliswaar ook een vaste hand voor nodig, maar dui
delijk is in ieder geval, dat deze Jacob Harmens Radsma geen 
uurwerkmaker is.64 

Verder is Tjeerd Jacobs Radsma junior (de oudste zoon van 
uurwerkmaker 4) in mijn ogen toch nog wel een puike kan
didaat. De tekst in de hierboven beschreven akte, waarin hij 
met zijn vader aantreedt, geeft echter geen uitsluitsel. Het 
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Graf van Meindert en Johannes 
Radsma (Met dank aan Willem 

Hovinga, zie: www.graftombe.nl) 



Harlingen, stadhuis met Raadhuistoren rond 
1785, detail, overgenomen uit: Hedendaagse 

historie of tegenwoordige staat van Fries
land. Facsimile-uitgave van 1785-1789, deel 2, 

tussen pp. 623 en 624. 

Noten 

heeft er veel van weg, dat de beroepsaandui

ding op de vader slaat. Ook de vermeldingen bij 
zijn huwelijk en de geboorte van zijn dochter 

(Giertje, geb./ged. Harlingen 6/30-11-1779) rep
pen niet van een beroep. De jonge Tjeerd over

lijdt ook al snel, zodat het nog maar de vraag 

is, of er eigenlijk wel een document bestaat, 

waarin hij ook met de toevoeging van zijn vak 

genoemd wordt. Maar over wat niet gevonden 

is, valt natuurlijk niet dan een zeer onvolko

men voorstelling te geven. Wellicht vinden we 

ooit zijn beroep. 
Zeker is wel, dat het rond 1926 allemaal ge

daan is met Vadertje Tijd en de klokkenmake

rij. De niet bij naam genoemde journalist slaat 
bij het in memoriam in de Leeuwarder Courant 

van 22 augustus 1935 wat mij betreft de spijker 
op zijn kop: 'Met Meindert Radsma daalt der

halve ten grave een lid van een oud en merk
waardig geslacht'. 

1. J. H. van Swinden, Besch1yvingvan een konst-stuk, verbeeldende een volleedig bewegelyk hemels-gestel, uitge
dagt en vervaardigd door Eise Eisinga, Franeker 1780, pag. 85, over de acht bijzondere uurwerken van 
Tjeerd Jacobs Radsma. 

2. Zie voor een stamreeks Radsma: N.L. van der Woude, 'Botel', in: Genealogysk]ierboek 2005, pp. 7-57. 
Het gaat daar om de stamreeks van mijn overgrootvader, Bote Cornelis Radsma (1877-1964). 

3. Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen(= RAH), inv.nr. 304, fol.154. 
4. Tresoar, RAH, inv.nr. 241, fol. 184vo. 
5. Uitsnede uit de stadsplattegrond van Harlingen door J. Blaeu in: Toneel der steden van de Vereenighde 

Nederlanden met hare beschrijvingen, Amsterdam 1649. Het huis van Harmen Jacobs is denkelijk - op 
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de stip. 

6. Tresoar, RAH, inv.nr. 242, fol. 35ovo. 
7. Tresoar, RAH, inv.nr. 244, fol. 251. 
8. Zie: 0 . Schutte, De wapenborden te Harlingen, Leeuwarden 1984, pag. 12, nummer 28; pag. 26, num
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9. Tresoar, RAH, inv.nr. 249, fol. 184. 
10. Tresoar, RAH, inv.nr. 245, fol. 29vo. 
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boven, links aan de straatkant, bij de stip. Het huis dat daar schuin-linksboven is afgebeeld, is ove
rigens het pand dat Jacob Harmens en Trijntje Tjeerds in 1707 kopen van Jan van Swieten. 

12. Zie daartoe ook: N. Ottema, Geschiedenis van de uurwerkmakers kunst in Friesland, Leeuwarden/Assen 
1948, pp. 24-25. 

13. J. H. Leopold, 'De Leeuwarder uurwerkmakers en hun werk in het Fries Museum', in : De Vrije Fries 
50 (1970), pp. 33-48, pag. 36. Overigens zonder nadere onderbouwing of verdere toelichting. 
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14. Jacob Barritius tr. Leeuwarden 17-7-1653 Maycke Gerryts, van Leeuwarden. Jacobus Barri ty, van 
Harlingen, tr. Harlingen 18-7-1673 Aeltie Ages Ens, van Harlingen. 

15. Oorspronkelijk deel van een zogenaamd Haags klokje met een eenvoudig uurwerkje met alleen
gaand werk. Het slingertje kon in beweging gezet worden door het klepje met de signatuur op te 
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Bossink te Rijssen. 

16. Gemeentearchief Harlingen(= GH), inv.nr. 3189: stukken betreffende de tijdsaanwijzing; losse 
stukken, ongenummerd. 
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tema, Geschiedenis van deuurwerkmakerskunstinFriesland, Leeuwarden/Assen 1948, pag. 24. 

18. J. H . van Swinden, Beschryvingvan een konst-stuk, verbeeldende een volleedig bewegelyk hemels-gestel, uitge
dagt en vervaardigd door Eise Eisinga, Franeker 1780, pag. 82-85. 

19. Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van Friesland. Facsimile-uitgave van 1785-1789, 4 delen, 
deel 2, pag. 615. 

20. Zie daartoe bijvoorbeeld: J. Zeeman, De Nederlandse staande klok, Amsterdam 1977, pp. 332-337. Hij 
vermeldt daar twee staande klokken. Het Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen be
zit staande horloges vanJ. Ratsma en van T. Ratsma. 

21. GH, Resolutieboeken 29, pag. 174. 
22. GH, Rekeningen van de rentmeester van het stadsweeshuis, inv.nr. B 1082. Vriendelijke medede

ling van Jan van Wilsum te Harlingen. Zie daartoe ook: http://www.kleinekerkstraat.nl/frames. ph 
p3?cat=h&page=bewoners&lett=R. 

23. De datum zou overigens ook zijn overlijdensdag kunnen zijn. De gegevens zijn afkomstig uit de 
huwelijkse bijlagen van de tweede echtverbintenis van Marten Tjeerds Radsma (Harlingen 1819, 
akte 36): daarin is vermeld dat Tjeerd begraven is op 16 juni 1781, Westerkerk, regel 3, nr. 15. Aaltje 
Martens Tjaarda is volgens die bron begraven op 5 april 1798. Blijkens een advertentie in de Leeu
warder Courant van 7 april 1798 is zij echter op die 5dc april overleden. 

24. Op 28 januari 1705 is Geertrui Heijligringh getuige bij de doop van Martinus, zoon van Mateijs 
van Steenbergen en Femmetje Heijligringh. Op 5 december 1706 zijn Matis van Stenbergen en 
Gerrruij Heilrinck getuige bij de doop van Katrina, dochter van Barent Heilrinck en Geesse Kol
derburgh. Op 6 maart 1708 is zij samen met Johannes enJannetje Steenbergen getuige bij de doop 
van Catrina, dochter van Mathijs van Sten bergen en Femmetje Heilrink. Bron: http://stadsarchief. 
amsterdam.nl. 

25. GH, Registers van aanstellingen met verdere stukken, inv.nr. 196. Vriendelijke mededeling van Jan 
van Wilsum te Harlingen. Zie daartoe ook: http://www.kleinekerkstraat.nl/frames. php3?cat=h&p 
age=bewoners&lett=R. 

26. Tresoar, tg. 345, inv.nr. 599. 
27. Tresoar, RAH, inv.nr. 254, fol.164. 
28. Tresoar, Rechterlijk Archief Bolsward, inv.nr.123 (ongefolieerd). Zie ook: Tresoar, Nader tg.13.143, 

nr. 229. 
29. Zie over hem onder andere: Leeuwarder Courant 30 januari 1936 en N. Ottema, Geschiedenis van de 

uurwerkmakerskunstinFriesland, Leeuwarden/Assen 1948, pp. 24-25. 
30. Tresoar, RAH, inv.nr. 118 (ongefolieerd). Volgens Tresoar, nadere tg. 13.213: 504. Zie ook: Tresoar, 

RAH, inv.nr. 67, fol. 256vo, d.d. 15 november 1777. 
31. Tresoar, tg.14, inv.nrs.13877, 13882, 14026, 14154. 
32. Zij is een dochter van Jacob Harmens Rats ma en Christina Boogaard . Deze Jacob is d e oudste zoon 

van Harmen Jacobs (uit diens huwelijk met Lutske Frederiks Schotsman). De in de akte genoemde 
Lucia trouwt Joannes Gregorius Lakhuis. Zij laten in de periode 1784-1791 te Amsterdam drie kin
deren dopen (r.-k. kerk De Posthoorn). Bron: http://stadsarchief.amsterdam.nl. 

33. GH, 19, fol. 179vo. 
34. Tresoar, RAH, inv.nr. 259, fol. 98, fol. 99vo en fol. 101. Vriendelijke mededeling van Y. J. Eisinga te 

Harlingen. 
35. Het echtpaar Radsma-Bogaart laat te Amsterdam in de Noorderkerk dopen: Jan (17 november 

1756), Christina (15 oktober 1758), Lucia (15 juni 1760) en Christina(5 september 1762). Bron: http:// 
stadsarchief.amsterdam.nl. 

36. GH, Chir. Gilde 2. 
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37. Hinke Bylsma is mogelijk vernoemd naar de eerste vrouw vanJanJacobs, Rineke Sjoerd es Dijxtra. 
38. Tresoar, RAH, inv.nr. 254, fol.19vo. 
39. GH, Registers van aanstellingen met verdere stukken, inv.nr.196. Vriendelijke mededeling van Jan 

van Wilsum te Harlingen. Zie daartoe ook: http://www.kleinekerkstraat.nl/frames. php3?cat=h&p 
age=bewoners&lett=R. 

40. Tresoar, RAH, inv.nr. 255, fol.177vo. 
41. Tresoar, nadere tg. 13.152. Hendrik Reins Brouwer is gedoopt te Harlingen op 19 maart 1724 als 

zoon van Rein Hoites Brouwer, waagmeester, en Sytske Sydses Schaaf. Hij trouwt te Harlingen op 
3 april 1752 met RiemkeJans Bylsma, van Sneek. Hendrik Brouwer is lid van de Harlinger vroed
schap van 1751 tot aan 1769, daarnaast is hij goudsmid (zie daartoe: F.E. van Ruyven, 'Harlinger 
goud- en zilversmeden', in: De Vrije Fries 44 (1960), pp. 176 en 178 (nr. 49, Hendrik Reins Brouwer 
(1704-1769)). 

42. Tresoar, RAH, inv.nr. 319, fol. 207. 
43. Tresoar, RAH, inv.nr. 319, fol. 307vo. 
44. Tresoar, RAH, inv.nr. 259, fol. 145vo. 
45. Tresoar, RAH, inv.nr. 330, fol. 148vo. 
46. Tresoar, RAH, inv.nr. 259, fol. 236. 
47. Tresoar, RAH, inv.nr. 68, fol. 101 vo. 
48. Tresoar, RAH, inv.nr. 119 ( ongefolieerd). Zie ook: Tresoar, nadere tg. 13.163, nr. 83. 
49. Zie voor de familie van moederszijde van Syboutje: T.J. Buma, 'De afstamming van enkele 18d,_ 

eeuwse Buma's in Franeker en Harlingen', in: Gens Nostra 48 (1993), pp. 229-237, m.n. pag. 233. 
50. Zie voor de familie Greveling: W. Hoekstra, 'De Gieterse vervenersfamilie Greveling en hun boer

derijen in Schoterland en Haskerland', in: Fryslan. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 11 (2005), 
december, nr. 4, pp. 12-17. 

51. Tresoar, RAH, inv.nr. 118 (ongefolieerd). Zie ook: Tresoar, nadere tg. 13.152, nrs. 493 en 496. Frede
rik Hoogland is gedoopt te Harlingen op 21 januari 1744, als zoon van Jan Hoogland en Barbara 
Fredriks Schotsman. Hij trouwt Harlingen 27 oktober 1771 Antje Stephani, gedoopt te Harlingen 
op 2 mei 1745, als dochter van Taeke Stephanus en TryntjeAnnes. 

52. GH, inv.nr. 299 (1772-1782) Rekeningen van de magistraat, o.a. betreffende 'regeringscomparities'. 
Vriendelijke mededeling van M. Tangerman te Leeuwarden. 

53. Tresoar, cg. 26, inv.nr. 075014, repertoire nr. 163, d.d. 8 juni 1820, notaris J.D. van der Plaats. 
54. Zie voor Ruurd van der Geest: F. E. van Ruyven, 'Harlinger goud- en zilversmeden', in: De Vrije Fries 

44(1960), pag. 186 (nr. 71). 
55. Tresoar, RAH, inv.nr. 264, fol. 202. 
56. Tresoar, tg. 26, inv.nr. 049061, repertoirenrs. 70 en 76, d.d.13 mei 1863, notaris J.A.Z. Stroband. 
57. Tresoar, cg. 26, inv.nr. 050082, repertoire nr. 94, d.d. 26 augustus 1902, notaris S. Okkinga (inven

taris) en Tresoar, cg. 26, inv.nr. 050083, repertoire nr. 172, d.d. 3 augustus 1903, notaris S. Okkinga 
(boedelscheiding). 

58. Tresoar, cg. 26, inv.nr. 050101, repertoirenrs. 65 en 76, d.d. 26 maart 1919, notaris A. H. van Klef
fens. 

59. Vriendelijke mededeling van Marlies Stoter, conservator kunstnijverheid Fries Museum te Leeu
warden. 

60. Zie daartoe het artikel n.a. v. het overlijden van Meindert Radsma in de Leeuwarder Courant van 22 
augustus 1935 en een artikel in de Nieuwe Harlinger Courant. 

61. Tresoar, tg. 26, inv.nr. 049105, repertoire nr. 2357, d.d., au g u s tus 1904 , notaris A . H. van Klcffens . 

62. Tresoar, tg. 26, inv.nr. 049105, repertoire nr. 2361, d.d. 13 augustus 1904, notaris A. H. van Kleffens. 
63. Tresoar, tg. 26, inv.nr. 050090, repertoirenrs. 3107 en 3119, d.d. 9 december 1908, notaris A.H. van 

Kleffens. 
64. Stadsarchief Amsterdam, arch. 366, inv.nr. 246 van het brouwersgilde (Groot Meesters Proef van 

het Chirurgijnsgilde): 'Vrijdag 2de juli 1756 heeft Jacob Ratsma van Harlingen oud 25 Jaer na al
voren zijn burger cedul vertoont te hebben te geregtelijkhijt van het Gilde voldaan dus sijn Groot 
Meesters Proeff volbracht, als Professor en overlieden waren als Voeren' . Vriendelijke mededeling 
van Annette Sweerts te Amsterdam. Zij geeft aan, datJ acob Radsma in 1764 voor het eerst niet meer 
vermeld staat en dat zoiets in kan houden, dat iemand het jaar ervoor is gestorven. 
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Geheimschrijvers Van Teyens 
Wie schrijft, die blijft 
DOOR N.L. VAN DER WOUDE 

We noteren het jaar onzes Heren 1588 als een vastberaden jongeman aanvangt met een nieuwe 
betrekking: Teye Saeckes treedt aan als de nieuwe secretaris van de Friese grietenij Opsterland. 
Hoe weinig zal de jongeling hebben kunnen bevroeden, dat hij in zijn familie de eerste is in 
een lange rij geheimschrijvers. In de daaropvolgende tweehonderd jaren zullen de directe 
nakomelingen van Teye Saeckes het secretarisambt van Opsterland namelijk maar liefst 125 

lange jaren bekleden, terwijl een lid van datzelfde geslacht Van Teyens nagenoeg drie decen
nia als secretaris de pen voert in de belendende grietenij Utingeradeel. 

Onze nieuwbakken geheimschrijver steekt in 1588 van wal met een erebaantje, dat slechts 
weggelegd is voor lieden van aanzien. Die status nu, is hier zeker geen twistpunt, want de fa
milie van Teye Saeckes mag zich in die contreien van het Friese platteland inderdaad wel tel
len onder de happy few .' Zijn grootvader van vaderskant, Sierck Arents, is namelijk vanaf circa 
1535 grietman van de aanpalende grietenij Smallingerland. Hij is daarmee de directe opvolger 
van zijn schoonvader, Saecke Herjuwsma, alias Saecke toe Beets. Na het schielijke overlijden 
van Sierck Arents wordt dat grietmansambt overigens vervuld door diens zwager, Emcke 
Geuckes. Het toont maar weer eens haarfijn aan, dat de oligarchische elite van die dagen de lu
cratieve baantjes, althans naar de eigen maatstaven, eerlijk en evenredig onder elkaar verdeelt 
- het liefst binnen het eigen huisgezin. 

Een grietenijsecretaris draagt- enigszins verkort en versimpeld voorgesteld- zorg voor de 
bewaring en het opmaken van de papieren, die te maken hebben met de nedergerechtsplegin
gen en de publieke zaken, zoals de registers van koopbrieven, proclamaties en wat dies meer 
zij . Daarnaast heeft hij de zorg over de Stem-, Floreen- en Speciekohieren. Verder moet de se
cretaris, of zijn gezworen klerk, bij alle gerechtelijke bijeenkomsten aanwezig zijn en daarbij 
nauwkeurig boek houden van alle voorvallende zaken. 

Voor al die noeste arbeid krijgt de geheimschrijver een betrekkelijk laag vast traktement. 
Het wordt pecuniair gezien pas belangwekkend vanwege allerlei additionele zaken. Ambts-
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scheiding 1591, met onderte
kening door Sierck Saeckes, 

Teye Saeckes, Arent Saeckes, 
Weemel Saeckedr (gesterkt met 

haar man, Broer Boe lens) en 
Hepcke Fockens (foto auteur) 

Voorzijde van de akte van 
scheiding d.d. 1 april 1597 

tussen de vier dan nog levende 
kinderen van Saecke Siercks en 
Frouck Foeke Teyesdr 
(foto auteur)• 

halve is de secretaris in de meeste Friese grietenijen bijvoorbeeld ook ontvanger van de 
boelgoederen. Verder valt er voor de secretaris die zijn vak verstaat, veel te winnen met de 
betalingen voor allerhande buitengerechtelijke handelingen. Kort en goed, de positie van 
geheimschrijver kan en zal in de praktijk buitengemeen lonend uitpakken. 2 

De kersverse secretaris uit 1588, Teye Saeckes, is een zoon van Saecke Siercks en Frouck Foc
kedr. Teyes. Vader Saecke Siercks is een gezeten herenboer en brouwer uit Beetsterzwaag, die 
ook op bestuurlijk vlak van zich doet spreken, in zijn geval als bijzitter van Opsterland. Een 
bijzitter of mederechter is een man van maatschappelijk aanzien, die de grietman in raad en 
daad bijstaat bij de uitvoering van diens bestuurlijke en juridische taken. 

Uit die ambtelijke loopbaan van Saecke Siercks is in ieder geval één interessant document 
bewaard gebleven: in die functie van bijzitter ondertekent Saecke Siercks namelijk op 17 juli 
1579 mede de akte, waarin Opsterland zich aansluit bij de Unie van Utrecht.3 

Juist ook via zijn moederskant kan Teye Saeckes echter aanspraak maken op de positie van 
secretaris. Dat ligt zo: zijn moeder Frouck is een dochter van Foeke Teyes en Auck Sjoerds Boe
lens. Zijn pake Foeke Teyes is in ieder geval vanaf 1549 tot 1577 grietman van Opsterland. De 
directe opvolger op die post is in 1578 zijn zoon, Hepcke Fockens. De grietman en nieuwbakken 
secretaris van Opsterland zijn dus familie, meer in het bijzonder oom en neef. 

Op 27 maart 1582 wordt het sterfhuis van Saecke Siercks en Frouck Foeke Teyes beschreven 
op verzoek van de voogden, Hepcke Fockens en Sjoerd Siercks, broers van de aflijvigen. Sjoerd 
Siercks is van 1582 tot zijn dood in 1587 burgemeester en rentmeester van Harlingen.5 In 1586 

volgt in die havenstad de finale afrekening van de voogdij .6 Aanwezig zijn dan de voogden en 
drie van de zes kinderen: Sierck, Aucke en Teye Saeckes, in het document allen 'pubers' gehe
ten. 

Daarmee zal de hulp van Hepcke Fockens niet opgehouden zijn, want als de kans zich aan
dient, steekt hij zijn jonge neef de helpende hand toe. Zo is eenvoudig te verklaren, waarom 
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Teye zich de betrekking van secretaris toe kan eigenen. De banden tussen de meest invloedrij
ke Opsterlandse families Fockens, Van Teyens en Van Boelens zijn overigens vanaf de vroege 
zestiende eeuw zeer hecht. De families hebben er in de volgende eeuwen duidelijk voor geko
zen, om met elkaar de status quo te handhaven in de grietenij. Dat onder één hoedje spelen 
werpt zeker vruchten af, want het levert immers een behoorlijk maatschappelijk vermogen 
op: kapitaal, banen, kennis, beschaving, relaties en een goede reputatie. 7 

Zodoende zijn de lucratieve ambten in het Opsterlandse eigenlijk gedurende lange tijd aan 
de families gekoppeld. Zo zal de familie Fockens gedurende anderhalve eeuw het grietmans
ambt vervullen, terwijl de familie Van Teyens vanaf 1588 met een korte onderbreking bijna 
een eeuw de secretaris mag leveren en later nog bijna een kwart eeuw (1777-1796). 

Over die familie Van Teyens is in genealogisch opzicht in de loop der tijd wel het één en ander 
verschenen, het ging dan echter altijd om brokstukken.8 Dat is wellicht ook logisch, omdat 
deze ooit redelijk invloedrijke familie uitgestorven is - wie taalt daar nu nog naar? Dat ont
breken van een duidelijk familieoverzicht is beslist geen nieuw geluid: 'zonderling mag het 
heeten dat nergens omtrent dit geslacht iets in genealogische tijdschriften wordt gevonden', 
verzuchtte W.M.C. Regt al in 1934.9 Toch duiken familieleden Van Teyens met nagenoeg 
onbeperkte regelmaat op in Friese en Groningse archieven en men treft ze nogal eens aan in 
(vooral Friese) genealogische publicaties.10 Een werkelijk doorwrocht geschrift over afkomst 
en rechte familieverhoudingen ontbrak tot het verschijnen van het artikel in Genealogysk 
Jierboek van 2006.1 

Daarmee is de kous nog lang niet af, want de familie Van Teyens blijft boeiend genoeg, om 
er nog meer onderzoek en publicaties aan te wijden - niet in het laatst door hun honkvaste 
beroep van grietenij secretaris. 

Dat begint dus allemaal in 1588 met de benoeming van Teye Saeckes en het eindigt pas aan 
het slot van de achttiende eeuw bij zijn directe nazaten Tinco en Benedictus van Teyens. 

Familieleden Van Teyens als secretaris:11 

1. Secretaris van Opsterland van 1588 tot 1620: 

Teye Saeckes (ook: Tiberius Sabinus), secretaris van Opsterland (van 1588 tot in ieder geval 
1620 ), ontvanger van de grietenij Opsterland (1619 ), monstercommissaris, volmacht ten Land
dage (1614, 1616), overl. vóór 15-2-1621, zn. van Saecke Siercks en Frouck Fockedr.Teyes, tr. 
Freerkje Hiddinga, over 1. na 9-11-1626. 11

• 

Teye Saeckes schrijft zich op 14 april 1586 in aan de Universiteit van Franeker, als student in de 
rechten. Hij gebruikt daar de naam Tiberius Sabini (ook: Sabinus)." ln mei 1586, bij de opmaak van de 
voogdijrekening van de wezen van Saecke Siercks, wordt melding gemaakt van het interessante feit, dat 
de voogd Sjoerd Siercks enkele jaren geld heeft ontvangen voor de studie van Teye Saeckes: 'drie jaer 
pe nsie di e Teye is geaccordee rt vanden Staten tot behulp van s ijn s tudium'. 13 

Enkele jaren daarna is Teye Saeckes dus begonnen met zijn veeljarige loopbaan als secretaris van 
Opsterland. De eerste vindplaats met hem in die functie is mogelijk in het wees boek van Opsterland. •• 
De akte is van 4 juni 1588, maar de waarheid gebiedt te zeggen, dat de daadwerkelijke inschrijving ge
schiedt op 2 november 1588. Teye Saeckes is in ieder geval secretaris van Opsterland vanaf 15 augustus 
1588, wanneer hij in een charter als zodanig optreedt en de volmachten van Opsterland (onder wie de 
oudste broer van Teye, Sierck Saeckes) zich akkoord verklaren met een door de Staten uitgeschreven 
contributie.'' 

Ook in de gerechtelijke archieven is hij daarna in die functie terug te vinden.•• De jonge secretaris on
dertekent overigens steeds met het adagium: 'Fide sed vide' (van de gevleugelde spreuk: Fide, sed cui, 
vide: vertrouw, maar zie toe, wie gij vertrouwt). 
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Charter d.d.15 augustus 1588, met onder
tekening door Teye Saeckes en SierckSaeckes 
(foto autem) 

In 1619 blijkt Teye Saeckes ook ontvanger van de grietenij Opsterland.'7 In mei 1620 is Teye nog altijd 
actief als secretaris.'' Niet lang daarna moet hij met zijn voorouders verenigd zijn, want op 15 februari 
1621 komen zijn vier kinderen als zijn erfgenamen voor in een akte.'9 Saecke Teyens treedt dan op voor 
zichzelf en vanwege Frouck Teyedr, zijn 'oltste zuster' en Focco Feyckens en Arent Saeckes zijn dan de 
voormonden over de niet bij naam genoemde twee jongste weeskinderen van Teye Saeckes. In janu
ari 1622 wordt de jongste broer van Teye, Arent Saeckes, woonachtig op de grond van het voormalige 
'Cloester van Smallien' (dat is: Smalle Ee), tot voogd benoemd over Saecke Teyes, weeszoon van Teye 
Saeckes, in leven secretaris van Opsterland. ' 0 

Kinderen van Teye Saeckes (in ieder geval, volgorde niet zeker): 

1. Frouck Teyes, over 1. na 15-2-1621. 
In 1630 komt een Frouckien Teyes voor als vrouw van Egbert Hendriks te Siegerswoude bij een 

verkoop van grond te Beets. Verkopers zijn dan Saco van Teyens (= secretaris 2) en diens wederhelft 
Antie van Andringa. Meer dan overeenkomst in gezochte naam en grietenij van herkomst biedt 
de akte echter niet, zodat onduidelijk blijft of het hier gaat om een verkoop waarbij broer en zus 
betrokken zijn." 

2. Saco van Teyens, volgt (als secretaris 2). 
3. Dubbelt (ook: Duwertie) Teyes, tr. vóór 29-3-1627" Jan Abbes van Loo, luitenant en kapitein, 

woont te Beets en te Smallenee, zn. van Abbe van Loo en Grietje Berents. 23 

4. N.N. Teyens, overl. na 15-2-1621.24 

N.N., Grietman over .... Allen den geenen die deezen zullen zien ofhooren leezen, Salut: Alzo door 
't overlyden van N. N., in tyden Sekretaris van voorschreeven Deele, dezelve Sekretarie is komen te 
vaceeren, diesvolgens hoog noodig, dat dezelve vacanteplaatse wederom met een ander bekwaam 
persoon worde voorzien. Is 't dat ik Grietman door Missive tegen den . . ... alle de Gequalificeerde ende 
Stemdraagende Edelen ende Eigenerfden deezes opgemelden Deels door de respective Dorprechters 
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van de Gezamentlyke Dorpen, eerst door Huiskondiging ende daarna door Klokklippinge heb be doen 
uitschryven en aankondigen, omme des morgens ten tien uuren voor noen in de Respective Kerken te 
compareeren, ende aldaar als dan te procedeeren tot uitzetting of nominatie ende stemminge van drie 
gequalificeerde persoonen tot de vacante Sekretarie boven gedagt, in plaats van wylen den Sekretaris 
voornoemd, om by my Grietman daar uit één tot Sekretaris verkooren te worden. Na zulks geschied 
zynde hebben de gezamentlyke Volmagten van de respective Dorpen my de besoignes van stemming 
op den ..... in de Rechtkamer overgebragt, ende na examinatie derzelver daar uit bevonden, dat by de 
gezamentlyke Ingezetenen daar toe waren uitgezet, genomineerd ende gestemd N. N., N.N. ende N. 
N., uit welke genomineerde, uitgezette ende gestemde drie persoonen ik ondergesz. Grietman, door 
recht ende kracht van myn Ampt, tot Sekretaris van deeze Grietenye hebbe geëligeerd ende verkooren, 
gelyk ik eligeere ende verkieze mits deezen N. N. om dezelve Sekretarie, zo nevens de Rechtszaaken, 
als te gelyk met de Boelgoederen van nu af aan waar te neemen en te bedienen. En dat alles op de Eere 
,Profyten en Emolumenten, als daar toe zyn staande, van ouds hebben gestaan, en by de voorgaande 
Sekretarien zyn genoten. Ordonneerende aan alle Ingezetenen hem voor Sekretaris te erkennen, eeren 
en respecteeren, zo des behoort; ende voorts aan alle Rechteren ende Gerechtsdienaaren, hem in zyne 
functie en bediening als Sekretaris, alle hulpe ende adsistentie te doen, zonder van des te wezen eenig
zins in gebreeke. Oirkonde myn Grietmans hand en zegel( ... ).'' 

2. Secretaris van Opsterland van 1620 tot 1650: 

Saco van Teyens ( ook: Saecke Teyens ), geb. tussen 26-2 en 6-3-1601, secretaris van Opsterland 
(van 1620 tot 1650 ), volmacht ten Landdage, oprichter en vennoot van de Opsterlandse Veen

compagnie, vennoot van de veencompagnie van De Rottefalle, vennoot van de veencompag
nie van De Bakkevenen, 'compagnion van Nijesloot', overl. Leeuwarden 2-4-1650, begr. Beet
sterzwaag 'in den kerke aldaer', tr. Oldeboorn 29-2-1624 Anije Tincodr. van Andringa, overl. 

Beetsterzwaag 6-6-1685, dr. van Tinco van Andringa en Sytske Bennedr. S(i)joerda. 26 

Saecke Teyens, of meer op zijn zondags: Saco Teyens, of nog deftiger: Saco van Teyens, zal veniam 
aetatis bij het Hof van Friesland verkregen hebben, want ik tref hem voor het eerst aan als secretaris 
van Opsterland op 9 maart 1621, overigens in een bijschrift bij een oudere akte, die nog door zijn vader 
is opgesteld. ' 7 De nieuwbakken secretaris is dan nauwelijks twintig jaren oud. Saco steekt echter voort
varend van wal: hij consolideert letterlijk en figuurlijk het door zijn vader begonnen karwei en werkt 
metterdaad gestaag verder aan de uitbouw van het familiefortuin. Door zijn onverpoosde bemoeiingen 
in de ambtenarij en de vervening kan hij met enig recht gezien worden als de grondlegger van de latere 
Van Teyensdynastie, die tot ver in de negentiende eeuw een flinke vinger in vooral de 
Opsterlandse pap had. 

Uit dit huwelijk: 

1. Frouckje van Teyens, geb. 15-1-1625, testeert 1691, over 1. tussen 

12-1-1693 en 28-1-1697, tr. Heerenveen 19-4-1646 Theo
thardus (van) Heloma (ook: Tjaerd Michiels), van Hee
renveen, volmacht ten Landsdage van Friesland 

wegens Schoterland uit de stand der eigenerf
dcn (van 1648 tot 1652), wegens Acngwirdcn uit de 

stand der edelen (van 1652 tot 1657), gecommiteerde ter 
Provinciale Rekenkamer (1650), grietman van Aengwirden 
(van 1652 tot 1657), lid van de Staatscommissie belast met het 
oprichten van een tucht- en werkhuis in Friesland (1654), gecom
mitteerde ter Generaliteits-Rekenkamer (1656), overl. Beetsterzwaag 
1-4-1657, zn. van Michiel Tjaerds, secretaris van 
Schoterland ( van 1603 tot 1627), en N olkj e Ar jens. ' 8 Wapenbord van Antje vanAndringa (ca. 

1605-1685) in de kerk te Nuis 
(foto Melle 0. Koopmans te Grijpskerk) 
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Saco van Teyens (1601-1650) (fato: RKD/Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage)'9 

2. Jeltje van Teyens, geb. 18-2-1627, overl. Beetsterzwaag 11-5-1693, tr. (1) vóór 16-6-1649 An
thonius Woltheri (ook: Gualteri), geb. 1613, 'rentmeester van 't huys ten Nieuwenoort' en 
rentmeester 'op de Middelgaest onder de clockslagh van Boornbergum', overl. 7-6-1659, 
zn. van Woltherus Torrenius en Sara van Leuven;3° otr./tr. (2) Boornbergum/Leeuwarden 
17/17-10-1672 Foeke Fockens Eringa, secretaris van Smallingerland (van 1668 tot 1675). 
overl. vóór 29-5-1679. 

Uit het eerste huwelijk zijn drie kinderen geboren. 
Foeke otr. (1) Wirdum 13-1-1667 LijsbethAysma, van Wirdum. 

3. Try'nke van Teyens, geb. 4-4-1629, over 1. 9-4-1632. 
4. Teye van Teyens, volgt ( als secretaris 3 ). 
5. Trijnkevan Teyens, geb. 22-10-1632, overl.10-1-1633. 
6. Tinco, geb. 8-3-1634, over 1. 7-8-1639. 
7. Oene van Teyens, geb. 15-7-1636, kapitein in het Staatse leger van een compagnie infanterie, 

overl./begr. Beetsterzwaag/Nuis 25-12-1715/6-1-1716, tr. (1) Beets 25-11-1666 Romelia/Rom-
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~mp~ - ~tbitljt mbe ltoulU - ~atbt 
en van Q~od, Over den Dood1ijcken afgaogh van haren Wel-beminden Heer 

~ Seae1aris, den Eereotphe!leo, Wel-wijfeo ende Mogheodeo HEERE, 

E y E N s 
lil Jéven mede Sraet op den Llndrs-dagh van Frietland, Zal: Ged: 

I. Backamude: 'Truyr-Gedicht ende Rouw-Clacht' (foto auteur)3°' 

kjenFockens, geb. ca.12-1635, overl.17-4-1674, begr. Beetsterzwaag, dr. van Saco Fockens, 
grietman van Opsterland, en Lucia Saeckes Siccama;31 tr. (2) Vries 13-3-1681HymaAuwema, 

geb. 1656, overl./begr. Beetsterzwaag/Nuis 15/25-9-1700, dr. van Iwo Auwema en Etta 
Coenders. 

Uit beide huwelijken zijn tussen 1667 en 1697 in totaal zestien kinderen geboren.1 
8. Sijätske van Teyens, geb. 9-12-1638, over 1. 15-1-1639. 
9. Sijdtske van Teyens, geb. 7-7-1640, over 1. 18-7-1640. 

10. Tinco van Teyens, geb. 19-12-1641, overl.10-1-1643. 
11. Tinco van Teyens, volgt (als secretaris 4). 
12. Binne/Benedictusvan Teyens, volgt (als secretaris 5). 

Secretaris 6 en secretaris 7 zijn zonen van: Saco van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 
28/30-5-1697, volmacht ten Landsdage, ontvanger van de Opsterlandse Veencompagnie 
(van 1739 tot 1774), 'administrator en directeur van de Folgera Veenen', ouderling van 
de hervormde kerk te Beetsterzwaag (1744, 1760, 1766, 1767), overl./begr. '-/Beetster
zwaag 27-2/5-3-1774, zn. van Oene van Teyens en HymaAuwema (zie het zevende kind), 
tr. Beetsterzwaag 8-5-1718 EttaArnolda van Besten, geb./ged. Beetsterzwaag 20/25-9-1695, 
overl./begr. -/Beetsterzwaag 12/19-3-1785, dr. van Adriaan van Besten en Romelia van 
Teyens (Romelia is een dochter van Binne/Benedictus van Teyens, zie het twaalfde kind 
en secretaris 5; bruid en bruidegom waren dus familie van elkaar). 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1719 en 1739 elf kinderen geboren, waaronder Benedictus 
van Teyens (volgt als secretaris 6) en Tinco van Teyens (volgt als secretaris 7). 
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3. Secretaris van Opsterland van 1650 tot 1654: 

Teye van Teyens, geb. Beetsterzwaag 20-12-

1630, secretaris van Opsterland (van 1650 tot 

1654), gevolmachtigde ten Landdage (1654), 

overl. 20-6-1654. 
Teye van Teyens is ingeschreven als student aan 

de Universiteit van Franeker als Teyo Teionis (Tey
ens) op 4 mei 1646.'' Op 23 maart 1650 wordt Teye 
als opvolger van zijn vader beëdigd tot secretaris 
van Opsterland.33 Dat blijft hij tot zijn onaange
kondigde dood en dan volgt een periode, waarin 
de familie Fockens ook het secretarisambt in de 
grietenij waarneemt. De post van geheimschrijver 
blijft dus wel in de familie, want op 2 augustus 
1654 wordt Saco Fockens beëdigd en ook het jaar 
daarop vervult hij nog die functie." Hij blijft secre
taris tot 1665 en hij wordt op 17 augustus van dat 
jaar benoemd tot grietman van Lemsterland. 

Teye van Teyens (1630-1654) 
(foto: RKD/IconograjischBureau, 's-Gravenhage)29 

4. Secretaris van Opsterland van 1665 tot 1667: 

Tinco van Teyens, geb. 18-3-1643, secretaris van Opsterland (van 1665 tot 1667), overl. 
19-2-1667, er. ca. 1665 Wiskjen Fockens, geb. 1641, overl. 3-12-1669, begr. Beetsterzwaag, dr. van 
Saco Fockens, grietman van Opsterland, en Lucia Saeckes Siccama. 

Wiskjen Fockens tr. (2)AlbertChristoffel vanHania, kapitein over een compagnie infanterie, 'comman
deur in Swarte Dixter Schans'. 

Over de studiejaren van Tinco is wel enige informatie bewaard gebleven: 'Tinco Teyens, Leovardien
sis Frisius, Anno 1660 den 23 februarii'. Het motto van Tinco is: 'spe fati melioris alor' (ik voed mij met 
de hoop op een beter lot). De jonge Tinco was klaarblijkelijk een gezien figuur: hij wordt genoemd: 
'celeberrimi hujus collegii assessor fidelissimus' (een zeer getrouw bestuurslid van dit zeer talrijke 
genootschap)'. Verder is onder meer geboekstaafd, dat hij rond de tijd van zijn benoeming tot secretaris 
de hogeschool verlaten heeft en in die periode in het huwelijk trad met 'Vischia Fockens' .35 Tinco van 
Teyens wordt op 9 september 1665 beëdigd als secretaris van Opsterland. Enkele maanden voor zijn 
dood maakt hij op 11 november 1666 zijn testament op.36 

5. Secretaris van Opsterland van 1671 tot 1678: 

Binne/Benedictus Sickama van Teyens, geb. 1-3-1646, luitenant (1666), kapitein (1667).. 
secretaris van Opsterland (van 1671 tot 1678), volmacht ten Landddage, overl. Beetsterzwaag 
10-11-1678, tr. Beetsterzwaag 24-3-1668 Lucia Fockens, over 1. 2-1-1685, begr. Beetsterzwaag ('op 
't choor van de kerk'), dr. van Saco Fockens, grietman van Opsterland, en Lucia Saeckes Sic

cama. 
Na de dood van Lucia van Fockens wordt er in het sterfhuis een inventaris opgemaakt." Dat het dit 

echtpaar Van Teyens-Fockens naar den vleze gegaan is, blijkt alleen al uit de omvang van de boedel: 
voor de opmaak daarvan zijn maar liefst 65 bladzijden gevuld en alles bijeengenomen zijn er drie dagen 
nodig om de zaken op een rij te krijgen: 16, 17 en 24 januari 1685. 
Zeer aardig in die inventarisatie is een beschrijving van ruim vijf bladzijden van de boekerij (in de 
'Olde Secretary') van Benedictus en Lucia, met daarin- naar de geest van de tijd- allerhande juridische, 

Gens Nostra 63 (2008) 



godsdienstige, filosofische, geschied- en letterkundige werken in het Ne
derlands, Frans, Duits, Latijn en 'Griex'. Na de ampele beschrijving van 
de bezittingen in Beetsterzwaag volgt overigens op 30 maart 1685 nog 
een inventarisatie van de eigendommen in Leeuwarden. 

Uit dit huwelijk (zijn acht kinderen bekend, volgorde 
niet geheel zeker): 

1. Sytske van Teyens, ged. Beetsterzwaag 
11-12-1670, begr. Beetsterzwaag. 

2. Romelia/Romkjen van Teyens, geb.11-1670 (' in 
de maent xbris 1670 ter wereld is gekomen'), 
ged. Beetsterzwaag 11-12-1670, overl./begr. Beet

sterzwaag 12/19-3-1696, tr. 24-4-1694 Adriaan van/ 
den Besten, overl./begr. -/Beetsterzwaag 10/16-5-1737. 

3. Saco van Teyens, ged. Lions 22-9-1672. 
4. Saco Sicma van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 

8/9-11-1673, overl. /begr. ald. 5/8-12-1673. 

Saco van Teyens (1675-1675) door schilder 
N. Wieringa (foto: RKD/Iconografisch Bureau, 

's-Gravenhage )29 

6. Secretaris van Opsterland van 1777 tot 1796: 

Wapenbord van Benedictus van Teyens (1646-1678) in de 
kerk te Nuis (foto Melle 0. Koopmans te Grijpskerk) 

5. N.N., overl. vóór 23-10-1675, begr. Beetster
zwaag. 

6. N.N., overl. vóór 23-10-1675, begr. Beetster
zwaag.38 

7. Sako van Teyens, geb./ged. Beetster
zwaag 20/23-6-1675, overl./begr. ald. 
19/23-10-1675. 

Hoewel het kind slechts vier maanden oud 
is geworden, is het toch vereeuwigd: er is een 
schilderij bewaard gebleven van de hand van 
de schilder N. Wieringa. 

8. Saco van Teyens de oude, geb./ged. Beetster
zwaag 22-10-1676,39 mede gecommiteerde 
staat ten Landsdage, overl. /begr. -/Beet
sterzwaag ('op 't choor van de kerk alhier 
op Beetsterswaegh bij sijne ouderen') 
16/26-10-1735. 

Benedictus van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 24/28-10-1736, secretaris van Opsterland 
(van 1777 tot 1796), ontvanger van de Opsterlandse Veencompagnie (van 1777 tot 1791), lid van 
het 'Gemeente Bestuur van het district Opsterland', overl. Beetsterzwaag 17-11-1804, 211. van 
Saco van Teyens en Etta Arnolda van Besten,40 tr. Beetsterzwaag 26-1-1795 Froukjen Alberts, 
geb./ged. Ureterp 4-7/6-8-1769, keukenmeid, overl. Beetsterzwaag 30-4-1853, dr. van Albert 
Alberts en Antje Sybes. 
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EttaArnolda van Teyens (1796-1862)43 

Uit dit huwelijk, geb./ged. te Beetsterzwaag: 

1. Etta Arno/da van Teyens, geb./ged. 13/31-1-

1796, over 1. Beetsterzwaag 3-2-1862. 

2. Mr. Saco van Teyens, geb./ged. 12-4-/7-5-

1797, grietman van Opsterland (van 
1835 tot 1851), burgemeester van Opster
land (van 1851 tot 1853), lid der Staten 
van Friesland, overl. Beetsterzwaag 
1-2-1857.44 

3. Oeno van Teyens, geb./ged. 17-8/16-9-1798, 

landeigenaar, overl. Beetsterzwaag 3-12-
1866. 45 

Met het verscheiden en ten grave dragen 
van Oene in december 1866 is het gedaan met 
de familie Van Teyens. Froukjen Alberts en 
haar drie kinderen rusten zij aan zij aan de 
koude kant van de hervormde kerk te Beet
s te rzwaag. 

178 

Froukjen Alberts, de voormalige huishoud
ster van Benedictus van Teyens, komt ook voor 
met de familienaam 'De Tutela'. Dat gebeurt 
wanneer het testament van Benedictus van 
Teyens en Froukjen Alberts de Tutela geregis
treerd wordt voor het Hof van Friesland. Dat 
testament is opgemaakt op 24 oktober 1804 en 
geregistreerd op 13 oktober 1806. 4 ' 

Benedictus noemt zichzelf in de akte 'mede 
lid van het Gemeente Bestuur van het district 
Opsterland'. Het gaat niet goed met hem, want 
hij blijkt bij de opmaak van die laatste wil 'om 
ligchaams zwakheid te bed liggende'. 

Na het overlijden van Benedictus plaatst de 
familie deze annonce in de Leeuwarder Cou
rant: 'Gisteren avond ongeveer negen uur, 
Overleed alhier aan een verval van Kragten, na 
eene bedlegering van vijf weken, de We!Geb. 
Heer Benedictus van Teyens, voorheen secrt. en 
laatst Medelid van het Gemeente Bestuur van 
Opsterland, etc. In den Ouderdom van 68 jaa
ren en één maand, nalatende een diep bedroef
de Weduwe en drie jonge kinderen' . •2 

Graven te Beetsterzwaag van Froukjen Alberts 
(1769-1853) en haar drie kinderen (foto auteur) 
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7, Secretaris van U tingeradeel van 1768 tot 1796: 

Geen vreemde eend in de bijt, maar wel buiten 
het eigenlijke rijtje van Opsterland vallend, is 
Tinco van Teyens. Hij is een oudere broer van se
cretaris nummer 6, Benedictus van Teyens. Van
wege het overeenkomstige ambt lijkt het echter 
opportuun, om hem hier toch op te voeren. 

Tinco van Teyens, geb./ged. Beetsterzwaag 
23/26-10-1727, secretaris van Utingeradeel (van 
1768 tot 1796), volmacht ten Landdage, overl. 
Beetsterzwaag 22-6-1808, zn. van Saco van Teyens 
en Etta Arno Ida van Besten. 40 

Tinco van Teyens zegelt op 20 juli 1777 met het alli
antiewapen van zijn ouders.•• Saco van Teyens en Etta 
Arnolda van Besten testeren samen op 9 mei 1763. 47 Op 
hun testament zijn drie lakzegels bewaard gebleven 
met het alliantiewapen van het echtpaar Van Teyens
Van Besten. 48 Het toont een gevierendeeld schild: I. en 
IV. drie eikels, paalsgewijs geplaatst, aanstotend (Van 
Teyens). Il. op schuinbalk drie ringen (Van Besten). 
111. drie Moriaanshoofden, aanziende (Auwema). Het 
schild is gedekt door een eigenerfdenkroon. 

Alliantiewapen (uitvergroot) van het echtpaar 
Van Teyens-Van Besten (foto auteur) 

Wapenbord van Saco van Teyens enEttaArnolda van Besten in de regentenkamer van de Van Teyens
Fundatie te Beetsterzwaag (foto Melle 0. Koopmans te Grijpskerk) 
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Van Teyens Fundatie teBeetsterzwaag(foto auteur) 

Na het overlijden van Tinco in 1808 plaatst de familie een advertentie in de Leeuwarder Courant: 
'Heden avond om half zes uren, overleed mynen geliefden Broeder, den Wel Geboren Heer Tinco van 
Teijens, in Leven oud Secretaris van Utingeradeel &c., in de Ouderdom van tagtig Jaren en agt Maan
den, een eerst langzaam, doch in het laatst sterk toenemend verval van Kragten, maakte een einde aan 
deszelfs, voor my zo gezellig leven; geve hier van langs dezen weg, communicatie aan Vrienden en Be
kenden. Beetsterzwaag, den 22Juny 1808, Hyma van Teyens. Mede uit naam van mijn schoonzuster, de 
Wed. Teijens, en deszelfs kinderen' .49 

Noten 
1. Zie voor een uitgebreid genealogisch overzicht van Teye Saeckes' voorouders en nageslacht: N.L. 

van der Woude, 'Luyden van eren. Voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)', in: 
Genealogysk]ierboek 2006, pp. 7-85. Uiteraard is een omvangrijk notenapparaat opgenomen: pp. 
72-85. Overigens gaat het vanaf de oudste broer van Teye Saeckes, Sierck Saeckes geheten, ook om 
de voorouders van de auteur. 

Na indiening van het manuscript verscheen: Hessel de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen; Opschrif 
ten uit Friesland, 1280-1811, Franeker 2007, met daarin opschriften van tien verschillende leden van 
de familie Van Teyens, waaronder onder meer Benedictus van Teyens (1645-1678, zie secretaris 5), 
Benedictus Sakes van Teyens (1736-1804, zie secretaris 6) en Tinke Sakes van Teyens (1727-1808, zie 
secretaris 7) met vermeldingen van opschriften op grafstenen in de kerk van Beetsterzwaag (pp. 
299, 310 en 315). 

2. Informatie afkomstig uit de beschrijving van de post van een secretaris in: Hedendaagse historie of 
tegenwoordige staat van Friesland, Facsimile-uitgave van 1785-1789, deel 4, pp. 236-241. 

3. Tresoar, Copia in Collectie Gabbema, inv.nr. 213, 81, pp.13-14. Zie ook: S.J. van der Molen, Opsterlan. 
Skiednis fan in Waldgritenij, Leeuwarden 1977, pag. 270. Zou het origineel in Brussel liggen? Ik ver
neem het graag. 

4. Tresoar, rg. 325, inv.nr. 457. 
5. Tresoar, Rechterlijk Archief Opsterland(= RAO), inv.nr. 59, fol. 7. 
6. Tresoar, Rechterlijk Archief Harlingen(= RAH), inv.nr.124, fol.174-178. 
7. Zie: , L. Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw, Amster

dam, 1997, pp. 16-17 en 340. 
8. Fragmenten in: De NederlandscheLeeuw (1934/1939/1940) en Tresoar, Grafschriften Opsterland. Ook 

zijn enkele summiere genealogische gegevens opgenomen over Van Teyens als bijlage in: J. Vis
ser, Inventaris van het archief der Opsterlandse Veencompagnie, pp. 72-73. Zie ook: Histoarysk Sintrum 
Ljouwert, Collectie Roorda, 4, pag. 139 e.v. en de nadere toegang daarop: H. Bierma en G. Blom, 
Genealogyske neilittenskip en bibliografy van R.S. Roorda, Leeuwarden 1984, pag. 68: nr. 1260 4 139; 1261 
XVIa 400 na pag. 311 eigenlijk ongefolieerd. In de eerste vindplaats zijn overigens opmerkelijke 
inhoudelijke overeenkomsten met de hieronder geciteerde, anonieme ' naamlijst' in de Grafschrif
ten Opsterland, zodat die ook van Roorda afkomstig kan zijn. 

180 Gens Nosrra 63 (2008) 



9. W.M.C. Regt, 'Familie van Teyens', in: De Nederlandsche Leeuw 52 
(1934), kol. 57(-58). 

10. Zonder volledigheid na te streven: alleen al in Gens Nostra 48 (1993), 
De Nederlandsche Leeuw 101 (1983) en in Genealogysk]ierboek 1973, 1982, 
1983, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 2001, 2002 en 2004 komen 
'losse' vermeldingen van familieleden Van Teyens voor. 

11. De genealogische gegevens 2ijn afkomstig uit de familiebijbel Van 
Teyens, geschreven door meerdere generaties. Er zijn mij twee vind
plaatsen bekend. Ten eerste: losse bijbelaantekeningen berustende 
bij de Van Teyens Fundatie. Ik heb deels gebruik gemaakt van een 
afschrift daarvan, gemaakt door drs A. Buursma te Groningen (ik 
dank hem voor zijn kopie) en deels van eigen transcripties van de bij
belfragmenten: Groninger Archieven(= GrA), tg. 618, inv.nrs. 124 
en 125. Zie verder noot 1. 

na. Tresoar, RAO, inv.nr.107, fol. 389. Met dank aan Jan Post te Leeuwar
den. 

12. S.J. Fockema Andreae en Th.J. Meijer (ed.), Album studiosorum Acade
miae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844): naamlijst der studenten, Franeker 
1968. Teye staat vermeld op pag. 13, met het inschrijfnummer 13. Ove
rigens is daar ook vermeld dat hij een beurs kreeg('s tip.'). 

13. Tresoar, RAH, inv.nr.124, fol.177. 
14. Tresoar, RAO, inv.nr. 60, fol. 5. 
15 . Tresoar, tg. 5, inv.nr. 2523 (ongefolieerd). 
16. Tresoar, RAO, inv.nr. 60, fol. 4, d .d. 18 oktober 1588. 
17. Histoarysk Sintrum Ljouwert, tg. 263, inv.nr. 758, d .d.1 juli 1619. 
18. Tresoar, RAO, inv.nr. 63, akte 135. 
19. Tresoar, RAO, inv.nr. 11, fol. 212vo. 
20. Tresoar, RAO, inv.nr. 64, fol. 24. 

Windvaan, Nederlandse 
Hervormde Kerk te Beetster
zwaag met daarop de fami
liewapens van: Van Lijnden, 
Aebinga vanHumalda en 
Van Teyens (foto autew) 

21. Tresoar, RAO, inv.nr. 108, fol. 247. Vriendelijke mededeling van Jan Post te Leeuwarden. 
22. Tresoar, RAO, inv.nr.107, fol. 428. 
23. Zie voor hen: J. Oostra, 'Kertiersteat fan Roelof, Wytske enJ olt Jetse Oostra', in: Genealogysk]ierboek 

2004, pp. 140 en 143. 
24. Tresoar, Grafschriften Opsterland, gedateerd 15 augustus 1935 (ongenoemde auteur). In de 'Stam

lijst der familie Van Teyens' wordt vermeld, datTeye Saeckes en Freerickje Hiddinga mogelijk nog 
een zoon hadden: Siert (sic!) Teyens, die gehuwd was aan Rints Popckendr; zij 'leven nog in 1627'. 
De bijna-naamsovereenkomst leidt bij die 'Stamlijst' tot al te drieste conclusies, want Siert Teyes 
is niet inpasbaar in de secretarisfamilie. In de vindplaatsen valt nergens een familieband te ontwa
ren met de familie Van Teyens en eigenlijk tekent zich een herkomst uit een andere familie af - al 
is het indirect. Dat zal ik hier uitwerken. De vermelding in de 'Stamlijst' is denkelijk gebaseerd op 
deze vindplaats: Tresoar, RAO, inv.nr. 107, fol. 407, d.d. 9-3-1627: Siert Teyes en Rints Popckes pro
clameren de aankoop van land te Wijnjeterp van Gielt Lamberts. Verder is er nog deze akte: RAO, 
inv.nr. 108, fol. 86, d.d. 3-9-1629: Siert Teyes en Rints Popckes, echtelieden te Wijnjeterp, kopen 
inboedel, levende have, landen en huismannengereedschap. Verkopers zijn Liebbe en Wijhe Teyes 
en de zaken zijn afkomstig uit de erfenis van Akk Liebbes. Niet helemaal duidelijk is, of zij nu 
de bestemoeder is van de verkoper of van de koper (maar misschien zijn Siert en Liebbe en Wijhe 
Tcycs brncrs en is er alk ,·eden tot meerduidigheid). Ten slotte is er deze akte: RAO, inv.nr. 108, fol. 
324, d.d. 21-4-1631: SiertTeyes en Rints Popckes kopen land aan te Wijnjeterp van SiegerTeyes. Het 
gaat ook hier om een erfenis van Alck Liebbes, verkopers bestemoeder. Vriendelijke mededelingen 
van Jan Post te Leeuwarden. Het heeft er dus alle schijn van, dat Siert Teyes in ieder geval drie 
broers had: Liebbe, Wij be en Sieger Teyes. Dat moet welhaast de portee zijn, alle beschikbare bron
nen wijzen immers een relatie af tussen Siert Teyes en de in deze publicatie besproken familie Van 
Teyens. 

25. Overgenomen uit: Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van Friesland, Facsimile-uitgave van 
1785-1789, deel 4, pp. 237-238. 
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26. Zie voor dit echtpaar en hun (voor)ouders ook: M. Koop mans, A. Koornstra en R. van der Leij (red.), 
FryskKertiersteateboek, Leeuwarden 1996, pp. 422-423. 

27. Tresoar, RAO, inv.nr. 63, akte 98. Zie ook: Tresoar, RAO, inv.nr. 11, fol. 93. 
28. Zie voor Nolkje en haar ouders: W. Tjoelker, 'De kertiersteat fanJapik Berga (Weinterp 1885-De 
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42. Leeuwarder Courant, d.d. 21/24 november 1804. 
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De Zuid-Hollandse bestuurdersdynastie Brack 
DOOR HANS BAUER 

1. Ter inleiding 
Het geeft elke keer weer voldoening om meer te weten te komen over de eigen vroegere fa
milie. Vooral als het drie voorouders en nog twee familieleden in vier generaties bestuurders 
van een ambacht, twee gemeenten en twee polders betreft. Niet zozeer wegens de status van 
deze beroepen maar omdat relatief meer informatie over mensen met dergelijke beroepen te 
vinden is. Bovendien woonden twee van de vijf leden ruim honderd jaar in hetzelfde huis te 
Reeuwijk dat tevens gemeentehuis was. Een mooi onderwerp voor het thema Honkvast. Ik 
dank de heren: G.F. Maatje, lokaal historicus te Reeuwijk, W.R.C. Alkemade, archivaris Rijn
streek Woerden en F. H. Bulaeus Brack, te Paterson (New Jersey U.S.A} voor hun medewerking 
en informatie. 

2. De vijf bestuurders Brack in Oukoop, Zwammerdam en Reeuwijk, in vogelvlucht 
De vroegste generatie die een bestuursfunctie heeft vervuld, was Cornelis Claasz Brack 
(1728-1781), notaris te Gouda. Hij was enige jaren schout van Oukoop, een verzameling boer
derijen bij Sluipwijk, thans gemeente Reeuwijk. Zijn zoon GuillaumeCorneliszBrack(1765-1823) 
vestigde zich als notaris in 1789 in Zwammerdam en kreeg er gaandeweg bestuursfuncties bij. 
Eerst schout en secretaris van Zwammerdam. Tevens was hij baljuw van de Hoge Heerlijk
heid Voshol van 1789 tot 1821. Tot dit gebied behoorden de ambachten Ter Aar, Zwammerdam 
en Reeuwijk. In 1800 begon hij ook een notarispraktijk in Reeuwijk en werd daar eveneens 
secretaris en bleef dat tot 1817. Tevens werd hij waarnemend schout van Reeuwijk in 1804 en 
werd hij de eerste 'maire' van 1806 tot 1811. Zijn zoon Cornelis WillemszBrack (1794-1877) volgde 
zijn vader in 1817 op als secretaris van Reeuwijk en bleef dat 50 jaren. In 1842, dus 25 jaar later, 
werd hij er burgemeester bij en deed dat 25 jaar. Ook hij was een periode secretaris en vele 
jaren voorzitter van het bestuur van de polder Reeuwijk. In Zwammerdam vervulde hij geen 
functies. 

Cornelis had twee zoons. De oudste, Willem Cornelis Brack (1824-1878), was makelaar te 
Zwammerdam. Hij trad in de voetsporen van zijn grootvader toen hij na een jaar gemeen
teontvanger te zijn geweest daar gemeentesecretaris werd in 1853. Tevens was hij voorzitter 
van de gecombineerde veenpolder Zwammerdam. De jongste zoon, Frederik Hendrik Bulaeus 

Cornelis Claasz 

1728-1781 

1 

Guillaume Cornelisz 

1765-1823 

1 
Corne lis Willemsz 

1794-1877 

Brack (1840-1928), Frits genoemd, 
volgde zijn vader in 1867 op en 
was 50 jaar secretaris en burge
meester van Reeuwijk, alsmede 
eerst secretaris en daarna voor
zitter van het bestuur van de pol
der Reeuwijk. Dus twee opeen
volgende generaties Brack waren 
gedurende een eeuw, van 1817 tot 
1918 gemeentesecretaris waarvan 

Willem Cornel is Frederik He nd rik B. 75 jaren, van 1842 tot 1918 ook 

De vijf bestuurders Brack 
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nog burgemeester van Reeuwijk. 
Zij woonden van 1825 tot 1928 in 
het huis, genoemd 'Voorzorg'. 



. )<'.,:'f-; ~" ~- EÈN BURGEMEESTERS-F'AMILrn. 
T:e '.R_i1.eii1,1,'ij!c overleed, 88 jaar oud, de heer F . 111. Bulaens Brct (·/; ( J) , H Ii i .1 s,;; - /!i I s 
b1.f,'1'._ll_èmee6ter dier gemeente. De heer Bulaens Br ack ~ta?ll de u it een b1u·v e1111·c:< t t•1 , 

/a."!iiJ,iè, '. Zo.o ·z-iet men hierboven; (2) Cornelis Brack , 011d-bur y cmees /e1· 1·a11 Uc('/(-
11,yk, vader van den o-verledene, en ( 8) Guil.lawne B r ar.k, even e.~11 s ou d-lm rr,,e111e e.,1"1· 

· · ·van R eeuwif!.; en grootvader 1•a n den heer F . M. B 1!laens Brac/;. 

Goudsche Courant februari 1928 

3. Cornelis Claasz Brack (1728-1781), notaris en schout van Oukoop 
Cornelis Claasz Brack, geboren te Leidschendam, verbleef twee jaren in Den Haag waar hij op 
zo-jarige leeftijd is begonnen met een notarispraktijk. Aan het dossier te zien, heeft hij het 
toen echter bepaald niet druk gehad. Waar en bij wie hij het notarisvak geleerd heeft, is niet 
bekend. Hij noch zijn zoon Guillaume hebben een universitaire opleiding gevolgd. Het was 
in de achttiende eeuw gebruikelijk dat de opleiding bij een gevestigd notaris plaatsvond en zo 
het recht werd verworven om een praktijk te beginnen. 

Het lakstempel van Cornelis Brack komt voor op een akte die hij te Gouda opstelde voor een 
nicht: Hendrica Leonards Swanenburgh. 1 Het is de enige keer dat een dergelijk stempel op 
een akte van hem werd aangetroffen. In 1754 nam hij een deel van de failliete boedel van zijn 
collega G. van Zelder van Beveren over waarmee ook de functie van schout van het ambacht 
Oukoop, gelegen tussen Gouda, Haastrecht en Sluipwijk. ' 

Handtekening en 
lakstempel van notaris 
Cornelis Claasz Brack 

Gens Nostra 63 (2008) 



Cornelis trouwde in 1760 in de Waalse kerk te Gouda 
met Jannetje Willems Swanenburgh, afstammelinge 
van een Gouds regentengeslacht van kooplieden, belas
tinginners en juristen.3 Het gezin van Cornelis en Jan
netje woonde te Gouda aan de Westhaven 43. Volgens het 
jaartal in de gevel van dit pand is het in 1736 gebouwd. Al 
eerder heeft hier een woonhuis gestaan dat reeds een be
woningsgeschiedenis heeft vanaf eind vijftiende eeuw.4 

Voordat Cornelis eigenaar werd, was het pand eigendom 
van zijn schoonvader Willem Evertsz Swanenburgh, tol
gaarder, commies en eigenaar van onroerend goed dat 
hij verhuurde. 

Cornelis en Jannetje kregen vijf kinderen: Gertru
de, Jeannette, Guillaume en de tweeling Jeannette en 
Corneille. Zij werden gedoopt in de Waalse kerk, vandaar 
de Franse voornamen. Tegen Kerst 1766 overleed moeder 
Jannetje ten gevolge van de geboorte van de tweeling. De 
pas geboren jongen, Corneille, stierf ruim een week la
ter. Het meisje van de tweeling werd eveneens Jeannette 
gedoopt, net als haar oudere zuster, waarschijnlijk als 
eerbetoon aan de overleden moeder. Cornelis overleed te 
Gouda in 1781. De nagelaten kinderen erfden een behoor
lijk vermogen voor die tijd. 

Woonhuis van Cornelis Claasz Brack, 
Westhaven nr 43 te Gouda (foto auteur) 

4. Guillaume Brack (1765-1823), notaris, schout en secretaris van Zwammerdam, 
schout, secretaris en Maire van Reeuwijk, baljuw van Voshol 
Over de tijd van Guillaume Brack vóór 1787 is weinig bekend. In dat jaar vestigde hij zich 
te Zwammerdam en trad hij op als 'kapitein en directeur van de exercerende leden van het 
Alphens patriottisch vrijkorps dat de macht in Alphen in 1787 wist te veroveren op de Oran
gisten' ., Hij was toen nog maar 22 jaar oud. De benoeming tot notaris verkreeg hij in 1788 en 
werd te Gouda geadmitteerd op 22 april van dat jaar.6 

Fragment akte van benoeming Guillaume Brack tot notaris 

Akten van zijn benoeming tot rentmeester en baljuw zijn helaas niet meer in de archieven 
van de Hoge Heerlijkheid Vos hol te vinden. Toen zijn jongste kind werd gedoopt in 1796 werd 
hij voor het eerst als baljuw genoemd. Hij was schout en secretaris van Zwammerdam van 
1788 tot 1820.7 Hij trouwde in 1789 te Rotterdam met Cornelia de Buck. Cornelia was afkom
stig van Rotterdam en woonde daar aan de Leuvehaven. 

Het echtpaar woonde in het huis dat heeft gestaan op de plek Plein nummer 1, tegenover 
het vroegere gemeentehuis. Het huis is door de dorpsbrand in 1907 verwoest en herbouwd. 
De plek van dit huis kon worden herleid uit gegevens in de akte van boedelverdeling uit 1823, 
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Zwammerdam anno 1749, kopergravure door HendrikSpilman8 

Het huis, Plein nummer 1, heeft gestaan tussen de kerk en de rechts staande molen 

opgemaakt na het overlijden van Guillaume en Cornelia in 1823.9 

Het functioneren van de baljuw en de criminele vierschaar laat vanaf 1795 een verandering 
zien in het strafbeleid. In plaats van lijfstraffen werden veel meer vermaningen gegeven: hu
maner dus. 10 Guillaume zal als voorzitter van de criminele vierschaar daar zeker invloed op 
hebben gehad. 

In het lakstempel van de schout Willem Brack ver
schijnt de Franse jachthond 'braque'. Gelet op de kennis 
van de Franse taal zal Guillaume dit zo bedacht kunnen 
hebben." Niemand van zijn voorouders voerde iets derge

, ,.;:0,--~~ lijks. 
' P /t1'i,tS Guillaume heeft kans gezien om zijn functies uit te 

Lakzegel van Willem Brack 
als schout van Zwammerdam 

breiden naar Reeuwijk. Als notaris kreeg hij in 1800 

Reeuwijk er bij . Uit zijn dossier Zwammerdam blijkt dat 
hij in het begin 20 akten per jaar liet passeren terwijl hij 
in 1820 op ongeveer 40 uitkwam. In Reeuwijk was dat 
aantal slechts vier tot zes per jaar. Geen vetpot dus. Op

vallend is wel dat hij zich in Zwammerdam voornamelijk Guillaume noemde en in Reeuwijk 
gewoon Willem. Een verklaring is er niet omdat hij juist in de Franse tijd met Reeuwijk te 
maken kreeg en Guillaume dan meer voor de hand zou liggen. In 1800 verwierf hij het ambt 
van gemeentesecretaris van Reeuwijk, in 1804 werd hij schout, in 1806 maire (burgemeester) 
wat hij tot november 1811 bleef. In 1817 

droeg hij het ambt van secretaris over 
aan zijn zoon Cornelis. 

Uniek is een zevental geschilderde 
minia turen van h e t echtpaar en hun 

vijf kinderen. Te oordelen naar de leef
tijden van de kinderen kunnen deze 
miniaturen zijn gemaakt in 1814 toen 
de ouders 25 jaar getrouwd waren. Dat 
was typisch zo'n gelegenheid om deze 
miniaturen te laten maken. 

Guillaume was bij zijn benoeming 
tot schout van het ambacht Zwammer-

186 

Handschrift en handtekening van Guillaume Brack 
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Miniaturen circa 1814 met v.l.n.r. Guillaume Brack en zijn vrouw Cornelia de Buck en hun kinderen 
Cornelia, Wijnandus, Maria, Geertruida en Cornelis Brack, onbekende schilder 

( collectie Frederick Brack, New Jersey, USA) 

dam in 1788 tegelijkertijd voorzitter van het polderbestuur van de Binnenpolder geworden. 
In het verslag van de bestuursvergadering van 1 mei 1823 is hij vermeld als: 'absent wegens 
ziekte' . Enige dagen later overleed hij te Zwammerdam in mei en zijn vrouw Cornelia in juni 
1823. Hij is een klassiek voorbeeld van iemand die diverse functies bekleedde die tegenwoor
dig als onverenigbaar worden beschouwd en strikt gescheiden worden uitgeoefend. 

5. Cornelis Willemsz Brack (1794-1877), secretaris en burgemeester van Reeuwijk en 
polderbestuurder12 

Cornelis Willemsz Brack, de zoon van Guillaume, kwam reeds in 1816 uit Zwammerdam in 
Reeuwijk wonen, 13 wellicht in huize 'Voorzorg' dat in 1806 door zijn vader werd gekocht om 
mede als rechthuis te dienen 
voor het ambacht Reeuwijk, 
binnen de Hoge heerlijkheid 
Voshol. Mogelijk heeft hij 
daar voor zijn vader als klerk 
gewerkt voordat hij in 1817 
werd benoemd tot secretaris 

van Reeuwijk als opvolger van 
zijn vader. Ook was hij enige 
jaren veenman, dat is een ei
genaar van grond die wordt 
afgegraven ten behoeve van 
de turfwinning die in het ge
bied van Reeuwijk op grote 
schaal heeft plaatsgevonden. 
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Reeuwijk-Brug, anno 1869, met aangegeven plaats van 
huize 'Voorzorg''• 



Cornelis betrok in 1825 huize 'Voorzorg' te Reeuwijk dat hij uit de nagelaten boedel van zijn 
ouders kocht. Als eigenaar van 27 bunders, 88 roeden en 52 ellen was hij in 1834 goed voor vijf 
stemmen als stemgerechtigde ingeland en werd hij tot hoofdingeland verkozen.'5 In 1853 
werd hij poldervoorzitter. 

OP DEN f81S MEI 1845 
'WERDDEEEIISTESTEBKAANIJEZElt'MOU:AfCSa'CD 

De gevelplaat is in een buitenmuur van het gemaal, 
gelegen tussen Zwammerdam en Bodegraven, aan
gebracht maar is afkomstig van de derde molen die 
in 1843 werd gebouwd, op rij met de toen reeds be
staande twee molens, om het water van de polder 
op peil te houden. Toen het stoomgemaal vijftig 
jaren later werd gebouwd en de drie molens wer
den gesloopt, is deze gevelplaat als aandenken in
gemetseld. In 1842 werd Cornelis ook benoemd tot 
burgemeester van Reeuwijk. In 1852 werd hij tevens 
burgemeester van Middelburg en Randen burg, gele
gen tussen Reeuwijk en Boskoop, en van Sluipwijk, 

1

, @~~~~~o;f jQ~~tl~j;t i 
1 ~ ~tiJ~«l:tt6jjK' . 
r BURGEMEESTER te ZWAMMERDAM 

1 • • ~◊t'~ctfifn~t'Q.dt . 
' BURGEMEE.STE~ EUWIIK 

4 ). • ... - .... , 

Gevelplaat in poldergemaal 'Bulaeus Brack' 
(foto auteur) 

met de bedoeling om de fusie met de gemeente Reeuwijk te bewerkstelligen.16 De zittende 
burgemeester van Middelburg, A.H.J. Ravesteijn Medemblik, bleef gemeentesecretaris en 
verzuchtte tijdens de installatie van Cornelis Brack dat hij het allemaal niet zo goed begreep 
maar zich had neer te leggen bij dit besluit van het hogere gezag. '7 Cornelis wist al snel te be
reiken dat de vergaderingen van de gemeen
teraad van Middelburg niet meer te Boskoop 
werden gehouden maar in Reeuwijk-Dorp. 
Dus bewust niet in Reeuwijk-Brug waar de ge
meenteraad van Reeuwijk vergaderde bij de 
familie Brack thuis. Kerkelijke functies heeft 
hij niet vervuld. Zijn vrouw Marrigje Broek
huijsen overleed op 75-jarige leeftijd in 1876, 
Cornelis in 1877, 82 jaar oud. 

Handtekening van Cornelis Brack 

6. Willem Cornelis Brack (1824-1878), secretaris van Zwammerdam en polderbestuurder 
Willem, de oudste zoon van Cornelis, bleek in 1840 te Gouda te hebben gewoond in de om
geving van de Markt. Op 18-jarige leeftijd kwam hij in september 1842 uit Rotterdam naar 
Reeuwijk terug.18 Wellicht heeft hij tot 1852 in Reeuwijk als klerk bij de gemeente gewerkt, 
onder het toeziend oog van zijn vader, net als zijn veel jongere broer Frits later heeft gedaan. 
Op 21 november 1851 werd Willem benoemd tot brievengaarder voor de gemeenten Reeuwijk 
en Sluipwijk. Hij woonde toen nog bij zijn ouders in huize 'Voorzorg'. 

In 1852 legde hij de eed af als gemeente-ontvanger van Zwammerdam.'9 Hij vertrok uit 
Reeuwijlc in datzelfde jaar naar Zwammerdarn omdat hij als inmiddels benoemde gemeente

ontvanger en als beoogd gemeentesecretaris geen toestemming kreeg om in Reeuwijk te blij
ven wonen. Hij werd gemeentesecretaris in 1853. 20 

Handtekening van 
Willem Cornelis Brack 

188 

Toen hij in 1856 trouwde met Maria Hees uit Utrecht 
werd als zijn beroep vermeld: 'opperbestuurder van de 
veenpolders van Zwammerdam'. Anders dan bij de polder 
Reeuwijk werd de gemeentesecretaris van Zwammerdam 
automatisch voorzitter van het polderbestuur. Willem ver
vulde ook een kerkelijke functie: presidentkerkvoogd van 
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de Hervormde kerk te Zwammerdam van 1863 tot 1877." In 1864 kreeg hij toestemming van de 
gemeenteraad om naast gemeentesecretaris ook als makelaar te mogen functioneren. De com
binatie van beroepen leidde tot zijn oneervol ontslag in 1866 op basis van de beschuldiging 
dat hij onderhandse verkopen deed.'' Hij liet het er niet bij zitten en kreeg gedaan dat in 1869 
het ontslag alsnog eervol werd verleend.'3 Hij overleed in 1878 te Zwammerdam, nog maar 
54 jaar oud. Zijn vrouw Maria Hees vertrok met dochter Christien in 1881 naar Haarlem. Daar 
had hun zoon Cornelis Marinus zich in 1880 gevestigd als boekhandelaar. 

7. Frits Buleaus Brack (1840-1928), secretaris en burgemeester van Reeuwijk en polder
bestuurder12 
Toen Frits in 1867 gemeentesecretaris en burgemeester werd, was hij 27 jaar oud:' 4 daarmee 
één der jongste burgemeesters ooit. Blijkens de akten van benoeming voerde Frits toen reeds 
de dubbele naam. Zijn derde voornaam, 'Bulaeus', voegde hij toe aan zijn familienaam Brack, 
overigens zonder er officiële toestemming voor te hebben gevraagd. Bij zijn huwelijk met 
de kunstschilderes Cornelia Savrij ' 5uit Haarlem in juli 1871 tekende hij met die naam en liet 
zich ook door de ambtenaar van de burgerlijke stand, de wethouder J. Teekens, zo in de akte 
noemen.'6Cornelia en Frits kregen acht kinderen die met de achternaam Bulaeus Brack wer
den ingeschreven. Frits kon dat makkelijk doen want was toen zelf ambtenaar van de burger
lijke stand! Slechts vier kinderen bereikten de volwassen leeftijd. 

In 1869 was Frits voorzitter van het polderbestuur 
Reeuwijk. Zijn vader Cornelis bleef nog enige jaren 
aan als secretaris. Frits werd in 1874 tot voorzitter 
herkozen en bleek intussen zijn vader als secretaris te 
hebben opgevolgd en combineerde beide functies. 

In september 1870 werd hij ook burgemeester van 
de gemeenten Sluipwijk en Stein om de annexatie 
door de gemeente Reeuwijk voor te bereiden en uit 

Handtekening van Frits Bulaeus Brack te voeren. De familie Brack woonde in huize 'Voor-

zorg' waarvan de gemeente twee kamers huurde. De 
gemeentelijke organisatie bestond destijds uit een veldwachter, twee onderwijzers, twee lder
ken en een lantaarnopsteker. 

Frits Bulaeus Brack werd in 1882 benoemd tot secretaris/penningmeester van het kerkbe
stuur der Hervormde kerk te Reeuwijk dorp. Dat is hij gebleven tot 1918. In die periode is de 
dorpsonderwijzer A. van der Spiegel een poos presidentkerkvoogd geweest terwijl hij in het 
dagelijkse werk ondergeschikt was aan de burgemeester. Zo kon het gebeuren dat de kerk 
iets gedaan wilde hebben van de gemeente Reeuwijk met betrekking tot de school die naast 
de kerk stond. De secretaris van het kerkbestuur, Frits Brack, stelde de brief op en president
kerkvoogd Van der Spiegel ondertekende namens het kerkbestuur. Burgemeester Frits Brack 
liet het antwoord van de gemeente opstellen door de onderwijzer Van der Spiegel en onderte
l<e nde n a mens het Colleg e van B . en W . 

Binnen in het Bulaeus Brackgemaal is een plaat in de wand gemetseld waarop is vermeld 
dat dit gemaal is gesticht in 1892. Op de plaat zijn onder de voorzitter en secretaris nog de be
stuursleden vermeld: J. van LeeuwenJz, G. Heij,J. van Veldhuizen,A.W. Veelenturf,Jb. Vis, B. 
Rui ten burg en A. de Jong. De tekst is ondertekend met: L. Exalto, architect. 

In 1912 werd Frits nog eens voor een periode van vijf jaar herbenoemd tot secretaris en bur
gemeester. Dit was nodig omdat hij inmiddels 72 jaar was. ' 7 Kennelijk heeft Frits zijn vertrek 
weten te rekken tot na zijn 50-jarig jubileum. Want in juni 1916 werd druk op hem uitgeoe
fend door de Commissaris der Koningin(= CdK) om ontslag te nemen. De administratie van 
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de gemeente bleek reeds geruime tijd niet op orde. En toen de heer G. Oosterbaan, voorzitter 
der Commissie inzake 'huisvesting van verdrevenen en uitgewekenen' te 's-Gravenhage, een 
beroep deed op de CdK om de burgemeester van Reeuwijk nu eens eindelijk antwoord te laten 
geven op de vragen van de commissie, was de maat vol. In de kantlijn van de getypte brief van 
Oosterbaan aan de CdK was met de hand geschreven: 'toujours lui' (altijd hij).29 Blijkbaar was 
dit incident goed afgelopen. Toen hij in 1917 afscheid nam, was hij 77 jaar oud en had hij de 
unieke periode van ruim 50 jaren burgemeesterschap achter de rug. Op grond van zijn ver
diensten voor de samenleving werd Frits Brack bij die gelegenheid benoemd tot ridder in de 
Orde van Oranje Nassau.30 Het oudste raadslid, Arie van Spengen, zei in zijn afscheidswoord: 
'U hebt u 50 jaren ingezet voor onze burgers, altijd klaar om te helpen bij nacht en ontij ' . Ter 
gelegenheid van zijn afscheid kreeg hij een eikenhouten stoel met het wapen van Reeuwijk 
en de ambtsperiode in de rugleuning gegraveerd. Deze is in 1992 door de familie aan de ge
meente teruggegeven en is in bruikleen afgestaan aan de Oudheidkamer Reeuwijk. 

Het gemaal Bulaeus Brack bij Zwammerdam (foto auteur) 

De plaat binnen (foto auteur) 
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Frits was de laatste jaren van zijn ambtsperiode behoorlijk doof geworden en al geruime 
tijd niet meer voldoende in staat de vergaderingen van de raad te volgen. Toch was hij na zijn 
afscheid nog zodanig betrokken dat hij de geheime raadsvergaderingen liet afluisteren door 
zijn dienstbode, door de kieren van de vloer boven de vergaderruimte. Kennelijk werd dat be
kend, want de oud-burgervader kreeg een brief van het College van B. en W. waarin hem werd 
gevraagd om passende maatregelen te nemen tegen deze onnette praktijken.3' 

In 1920 kwam overigens nog een affaire aan het licht rond de persoon van Frits Brack. Op 25 

mei 1920 schreef de rechter-commissaris van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, mr. 
H. de Bie, aan de CdK dat de oud-burgemeester van Reeuwijk er van werd verdacht f 2.000,

aan militievergoedingen niet aan de belanghebbenden te hebben uitbetaald maar in eigen 
zak te hebben gestoken. Gevraagd werd aan de CdK om aan te geven of uit de boeken van de 
gemeente bleek dat het bedrag bij de gemeente was ontvangen en de kwitantie was onderte
kend door de gemeente-ontvanger. Dat bleek inderdaad het geval en de gemeente-ontvanger 
wist zich nog te herinneren het bedrag te hebben gegeven aan de burgemeester. Dat wist Frits 
zich echter niet meer te herinneren " .32 Er zijn geen stukken in het dossier van de CdK die de 
verdere afloop vermelden. Zijn vrouw Cornelia was in 1907 overleden, oud 66 jaar. Zelf over
leed hij in 1928, 87 jaar oud. Het einde van een unieke dynastie van bestuurders in Reeuwijk 
en Zwammerdam. 

8. De geschiedenis van huize 'Voorzorg' 
Gelet op de rol die dit huis ruim 110 jaar heeft vervuld, eerst als rechthuis en vervolgens als 
gemeentehuis is een beknopte schets van de geschiedenis van het pand op zijn plaats. Het 
monumentale huis met de huidige naam 's Gravenhoek werd in 1735 voor het eerst in een akte 
genoemd als huis, erf, pekhok en scheepmakerij, gekocht door Jacobus van Rijven, bode van 
Reeuwijk.33 Het huis werd grotendeels vernieuwd en vergroot, de scheepmakerij werd ver
bouwd tot herberg met overdekte kolfbaan. Jacobus genoot de eer het ' regthuis' in de her
berg te mogen houden.34 In 1775 werd in de transportakte vastgelegd dat de brandspuit van 
Reeuwijk in de schuur opgesteld moest blijven.35 

Huize 'Voorzorg' anno 1895foto particuliere collectie 
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Door Piet Visser, 'casteleyn in ' t Regthuys van Reeuwijk', werd in 1786 een rekening inge
diend voor: 'verteeringen bij Schout, Ambagtsbewaarders en brandmeesters op de Zitdagen 
gedaan, alsmeede voor 't bier op het probeeren der Brandspuyt, geconsumeert in den Jaare 
1785 f 105.15.-'.36 Het gebruik van de herberg als raadkamer was in dit hoge bedrag begrepen. 
Overigens was de betreffende schout die van het ambacht Reeuwijk. In 1797 werd het pand 
omschreven als: 'een capitaal, sterk en weldoortimmert huis, schuur, erf met deszelfs kolf
baan, stallen en verdere getimmerten. Zijnde het vanouds gerenommeerde en bekende Regt
huys van Reeuwijk aan de Reeuwijkse brug, alwaar de trekschuiten van Gouda en Bodegraven 
driemaal daags en 's nachts passeren' .37 In 1806 kocht Guillaume Brack het huis uit een failliete 
boedel, beschreven als: 'een ter neering staand huis, schuur, stalling voor paarden en koetsen, 
hooiberg, erf en broodbakkerij' .38 Bepaald werd dat de brandspuit in de schuur mocht blijven 
zonder dat daar een betaalde vergoeding tegenover stond. Pas vanaf 1811, toen Guillaume 
Brack al elf jaar secretaris van het ambacht Reeuwijk was, werd door hem als eigenaar voor 
het eerst een rekening ingediend voor de huur van de Raadkamer. Dat was op het moment 
dat de herberg werd opgeheven. Toen zijn zoon Cornelis Brack in 1825 het huis kocht uit de 
boedel van zijn overleden ouders, bleek het huize 'Voorzorg' te heten. De kolfbaan was er nog 
steeds en er was een jacht- en schuitenhuis dat door de koper moest worden afgebroken en af
gevoerd.38 In 1872 vond het transport van het onroerend goed plaats van Cornelis op zijn zoon 
Frits Brack: 'de omschrijving aan beiden bekend' .6 Twee jaren na het aftreden van Frits Brack 
werd in 1919 een einde gemaakt aan de relatie van de gemeente met huize 'Voorzorg' toen het 
nieuw gebouwde gemeentehuis werd betrokken. Na het overlijden van Frits is het pand in 
1928 door zijn erfgenamen verkocht. Het einde van ruim 120 jaren Brack in huize 'Voorzorg'. 

Fragment genealogie Brack 

I. Klaas Bra(c)k, van Nieuwkoop, gerechtsbode van de Banne Stompwijk (1720), begr. Leid
schendam 10-2-1749, otr./tr. Leiden/Leidschendam/Leiden 23-10/10-11-1720 Geertrui) Isaacs 
Foucquet, ged. Dwingeloo 1-8-1690, begr. Leidschendam 12-9-1769, dr. van Isaac Foucquet. 

De familienaam van Geertruij is in diverse akten gespeld als: Faucet, Poucet, Fucet, Fuset, Fushe ter
wijl de naam van haar vader in Dwingeloo gespeld werd als: Foucquet. 

Uit dit huwelijk, ged. te Leidschendam: 

1. FrancinaKlaasdr Brack, ged. 28-9-1721 (get. Anna Isaacsdr Foucquet en Isaac Foucquet). 
2. Wijnanda Klaasdr Brack, ged. 4-7-1723 (get. Gijsbert Brak en Aaltje Brak), begr. Leidschen-

dam 13-9-1752. 
3. JohannaKlaasdr Brack, ged. 7-12-1724 (get. Pieter Burelen Johanna Wolterbeek). 
4 Gijsbert Klaasz Brack, ged. 15-12-1726 (get. Klaas Brak en Krijna Versanevelt). 
5. Cornelis KlaaszBrack, volgt II. 
6. DorotheaKlaasdr Brack, ged. 19-2-1730, begr. Leidschemdam 23-8-1797 ( ongehuwd). 
7. lSaac Klaasz Brack, ged. 1-6-1732, gerechtsbode bij de Banne Stompwijk, over. Leidschen

dam 20-8-1757 ( ongehuwd). 

Il. Cornelis Klaasz Brack, ged. Leidschendam 14-3-1728, schout van Oukoop, notaris (vanaf 
1747), begr. Gouda 22-11-1781 (voor de begrafenis werd dertig gulden betaald), otr./tr. Gouda 
15/30-11-1760 Jannetje Willemsdr Swanenburgh, ged. Gouda 15-10-1741, begr. ald. 24-12-1766 

(voor de begrafenis werd vijftien gulden betaald), dr. van Willem Evertsz Swanenburgh en 
Anna Aryse Ver hoorn. 

Cornelis werd door de burgemeesters van Brandwijck en Moeringh geadmitteerd tot notaris re 
Gouda op 20 april 1747. Hij kreeg tevens toestemming in Gouda te wonen. Cornelis legde de eed af als 
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poorter voor de President Burgemeester Cornelis Arkenboudt op 29 juli 1751.38 De volgende dag werd 
hij geadmitteerd tot notaris voor Burgemeesteren te Gouda waar hij wel een bloeiende praktijk wist op 
te bouwen. 

Na het overlijden van Willem Evertsz Swanenburgh ging het eigendom (Westhaven 43 (wijk Q42) te 
Gouda) over op zijn weduwe Anna Ariesdr Ver hoorn die er met het gezin van Cornelis Brack bleef wo
nen. Zijn echtgenoteJannetje Willemdsdr Swanenburgh had ook een aandeel in het huis. Toen zij eind 
1766 kwam te overlijden, heeft Cornelis het huis van zijn schoonmoeder gekocht die er ook nog steeds 
woonde.Na het overlijden van Cornelis Brack in 1781 ging het eigendom over naar de twee zusters Ger
trude enJeannette die er tot hun dood in hebben gewoond. 

Cornelis had, merkwaardig genoeg, geen testament laten opmaken. Hij overleed in 1781. Pas toen 
zijn dochter Jeannette een jaar later kwam te overlijden is een testament met gespecificeerde boedelbe
schrijving opgemaakt door notaris Joan Jansz Boers. Het vermogen kwam uit op 3.041 guldens. Onder 
meer was Cornelis nog in bezit van zijn ouderlijk huis in de Venestraat in Leidschendam. 

Uit dit huwelijk, geb. /ged. te Gouda: 

1. Gertrude Cornelisdr Brack, geb./ged. 29-9/4-10-1761, winkelierster, overl. Gouda 14-3-1834, 
otr./tr. Gouda 25-10/9-11-1789 Isaac Petrusz Gosenson, ged. Gouda 22-8-1755, notaris en 
procureur (geadmitteerd te Gouda op 22 april 1788 als opvolger van P. de la Coste.), begr. 
Gouda 15-2-1801, zn. van Petrus Isaacsz Gosenson en Alida van der Kist. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1791 en 1800 te Gouda drie kinderen Gosenson geboren.39 

2. JeannetteCornelisdr Brack, geb./ged.11/16-1-1763, overl. /begr. Gouda 16/18-6-1782. 
3. Guillaume Cornelisz Brack, volgt III. 
4. Corneille Cornelisz Brack, geb. /ged. 20/26-12-1766, begr. Gouda 5-1-1767. 
5. Jeannette Cornelisdr Brack, geb./ged. 20/26-12-1766, winkelierster, overl. Gouda 31-1-1852 

(ongehuwd). 

111. Guillaume Cornelisz Brack, geb./ged. Gouda 12/17-3-1765, notaris, schout en secretaris van 
Zwammerdam, baljuw van Vos hol, secretaris en maire van Reeuwijk, voorzitter gecombineer
de veenpolder Zwammerdam, overl. Zwammerdam 9-5-1823, otr. Zwammerdam 15-11-1789, 
otr./tr. Rotterdam 13/29-11-1789 Cornelia Jacoba deBuck, ged. Rotterdam (Herv) 8-2-1767, over 1. 
Zwammerdam 2-6-1823, dr. van Wijnandus Johansz de Buck en Maria Vegters van der Kaag. 

Uit dit huwelijk, geb./ged. te Zwammerdam: 

1. Cornelia]ohannaAnna Willems Brack, geb./ged. 21-5/13-6-1790, overl. Lienden 21-10-1863, tr. 
Johannes Jacobus Huyzer. 

2. Wijnandus Willemsz Brack, geb./ged. 1/27-11-1791, officier infanterie, over 1. Leiden 17-9-1841 
(ongehuwd). 

Hij was deelnemer aan de veldtocht in Frankrijk in 1815 en aan de 19-daagse veldtocht in België 
in 1830. Van 1832 tot 1834 was hij kapitein van het achtste regiment infanterie in garnizoen te Lei
den. Hij is vereerd met het metalen kruis en werd ook ridder in de Willemsorde, vierde klasse. 

Wijnandus was van plan te trouwen met Johanna Everharda Born, dochter van Casper Gerardsz 
Born, burge1neescer van Ter Aar, en An.na Cornelia Joansdr BocL·s. Met brief d .d. 18 februari 1830 

verleende de directeur-generaal van het Ministerie van Oorlog toestemming tot het aangaan van 
het huwelijk van kapitein Wijnandus Brack. De aanvraag dateerde van 30 september 1827 en het 
antwoord heeft dus twee en half jaar op zich laten wachten. Met de brief van 6 mei 1830 deelde de 
burgemeester van de stad Groningen aan de burgemeester van Ter Aar mede dat er geen oppositie 
is gebleken tegen het voorgenomen huwelijk. Wijnandus was in Groningen in ondertrouw gegaan 
omdat hij daar in garnizoen lag. Het huwelijk heeft echter niet plaatsgevonden, mogelijk vanwege 
zijn deelname aan de veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden. Zeven jaren later droeg de burge
meester van Ter Aar de huwelijkssluiting bij akte van delegatie op 17 april 1837 over aan wethouder 
Petrus François van den Steen. Maar wederom is het huwelijk niet tot stand gekomen. Waarom is 
niet gebleken. Bruid en bruidegom waren achterneef en achternicht van elkaar ( de moeder van de 
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bruid is een dochter is van Joan Jansz Boers, notaris te Gouda, en Everharda Willemsdr Swanen
burgh, een zuster van de grootmoeder van Wijnandus,Jannetje Swanenburgh). 

3. Maria Jacoba Willems Brack, geb./ged. 8-2/3-3-1793, overl. Reeuwijk 1-11-1865, tr. Reeuwijk 

16-6-1827 Frederik Hendrik Bulaeus, geb./ged. Delft 12/15-3-1782, veenman, grondeige

naar, gemeenteraadslid (tot 1842) en assessor (wethouder) van Reeuwijk, overl. Reeuwijk 

1-12-1845, zn. van Johan Georg Bulaeus en Johanna Knol. 
Uit dit huwelijk zijn drie dochters Bulaeus geboren. 

4. Cornelis Willemsz Brack, geb./ged. Zwammerdam 5-10/2-11-1794, veenman, burgemees

ter van Reeuwijk, overl. Reeuwijk 9-4-1877, tr. Reeuwijk 26-5-1824 Marrigje Leendertsdr 
Broekhuijsen, geb./ged. Reeuwijk (H)-/10-5-1800, overl. Reeuwijk 25-1-1876, dr. van Leen

dertJansz Broekhuijsen en Maria Klaasdr van Leeuwen. 
In 1822 kocht Cornelis voor f 20,= twee stukken land en water in de gecombineerde veenpolder 

onder Zwammerdam. Zo bleef hij nog een aantal jaren werkzaam in de turfnegotie als veenman. 40 

Cornelis vernoemde zijn zoon Frits naar zijn zwager Frederik Hendrik B ulaeus. Dat is een teken 
van een goede verstandhouding. Maar dat is wel anders geweest tussen Cornelis Brack en Frederik 
Bulaeus. Want tijdens een bestuursvergadering in Huize Voorzorg wordt Frederik door Cornelis 
beschuldigd dat hij zijn jaarlijkse financiële bijdrage over het vorige jaar niet heeft afgedragen. 
Frederik kaatst de bal terug met de opmerking dat Cornelis zijn administratie niet op orde zal heb
ben. Woedend wijst Cornelis Frederik de deur wat hij kon doen omdat Voorzorg zijn huis was. '5 

In 1841, toen Cornelis nog alleen gemeentesecretaris was, is voor het eerst de huur van kamers en 
een opstal voor de brandspuit contractueel vastgelegd. Cornelis tekende als verhuurder/eigenaar 
van het huis, de leden van het College van B. en W. namens de gemeenteraad.•• 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1824 en 1846 tien kinderen Brack geboren." 

5. Geertrui.fda Willemsdr Brack, geb./ged. 15-3/17-4-1796, over 1. Gouda 8-1-1883 ( ongehuwd). 
Zij woonde aan de Karnemelksloor (A273) te Gouda. 
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Uitreiking van de Aanmoedigingsprijs 

Op 17 januari jongstleden was het weer feest. Op die dag werd de vierde Nederlandse Aanmoe
digingsprijs voor Genealogie uitgereikt.1 Het was een gedenkwaardige uitreiking, in meer
dere opzichten. De prijs is ooit in het leven geroepen om (jonge) genealogen die voor het eerst 
een publicatie het licht hadden doen zien te stimuleren verder te gaan op dit pad. Verrassend 
was het daarom dat de prijs werd uitgereikt aan iemand die de tachtig al enige tijd gepasseerd 
is. Wat had de jury, bestaande uit B. van Dooren, L.M. van der Hoeven en W.J. Spies, gedreven? 

Voor de aanmoedigingsprijs waren opnieuw slechts enkele werken ingezonden. Daarbij wa
ren er twee die er uitsprongen. Een keuze maken bleek niet eenvoudig, maar uiteindelijk 
werd gekozen voor het in 2005 uitgegeven boek Surinaamse Parelen uit Brits Indië, geschreven 
door de heer Bisoendajal Birjmohan. Waarom is het juist deze auteur die met dit boek de 
aanmoedigingsprijs verdient? De auteur stamt af van Brits-Indische contractarbeiders (veelal 
afkomstig uit het voormalig Hindoestan), die naar Suriname werden overgebracht om het 
tekort aan arbeidsplaatsen op te vullen. Hij werd in 1924 geboren als zoon van Feku Birjmo
han (circa 1869-1934) en Samundari (1897-1954). Dit echtpaar kreeg in totaal elf kinderen die 
op hun beurt weer zorgden voor uitgebreid nageslacht. Voor zijn familiegeschiedenis baseert 
de auteur zich op archiefbronnen en literatuur, maar vooral op de mondelinge overlevering. 
Hij schetst de moeilijke omstandigheden waarin Indische contractarbeiders in de 19dc en 20•« 

eeuw moesten werken en hun sociaal achtergestelde positie. Gelukkig is er ook gelegenheid 
om het maatschappelijk succes van tal van familieleden uit latere generaties te beschrijven. 
Een deel van het boek is gewijd aan traditionele Hindoefeesten en het Hindoestaanse huwe
lijksritueel. 

Het belang van dit boek ligt in zijn voortrekkersfunctie. Het is een voorbeeld van wat er nog 
mogelijk is aan genealogisch onderzoek voor Nederlanders die zich pas in de loop van de 20"' 

eeuw hier gevestigd hebben. Sedert 1945 zijn er steeds meer mensen naar Nederland gekomen 
met een niet-Nederlandse afstamming. Hun nakomelingen zullen zich mogelijk over enige 
tijd ook gaan interesseren voor genealogie en op zoek gaan naar hun wortels. Het is daarom 
zo belangrijk dat mensen die nu nog banden hebben met hun land van herkomst de hun be
kende feiten vastleggen zodat toekomstige generaties daarmee hun voordeel kunnen doen. 
De aanmoediging is daarom ook bedoeld voor alle andere nieuwe Nederlanders die in een 
soortgelijke positie verkeren: ga aan de slag, praat met familie, ouders, grootouders, leg vast 
wat zij nog weten. Toekomstige generaties zullen er dankbaar voor zijn. De heer Birjmohan 
komt de eer toe als één der eersten zijn verhaal en dat van zijn familie aan het papier te hebben 
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toevertrouwd. En dat verdiende bekroning. 

Léon van der Hoeven reikt prijswinnaar 
Bisoendajal Birjmohan op 17 januari 2008 

in Den Haag de oorkonde van de Nederlandse 
Aanmoedigingsprijs voor Genealogie uit 
(foto W.]. Spies te Amsterdam) 
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Dat de jury in haar opvatting niet alleen staat, bleek wel tijdens de uitreiking van de prijs. Het 
Centraal Bureau voor Genealogie(= CBG) verleende ons in Den Haag gastvrijheid en maakte 
van deze uitreiking een feest. In zijn inleiding refereerde CBG-directeur Bert Lever aan de 
reeks boeken die het CBG gaat uitgeven over genealogisch onderzoek binnen verschillende 
bevolkingsgroepen (waaronder Molukkers, Turken en Marokkanen). En ook de Nederlandse 
Genealogische Vereniging heeft een project Nieuwe Nederlanders op stapel, waarover voor
zitter RoelofVennik een en ander kwam vertellen. Wij hopen dat deze projecten én deze prijs 
het begin zullen zijn van een bijzonder soort nieuwe genealogie. 

Oproep voor de Aanmoedigingsprijs 2006/20007 

De Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie is de eerste landelijke prijs die nadruk
kelijk is bedoeld voor het stimuleren van beginnende genealogen. De prijs zal zo mogelijk 
jaarlijks worden uitgereikt en bestaat uit een oorkonde en 100 euro. De prijs werd ingesteld in 
2000 en is sedertdien vier keer uitgereikt.' 

Voor de Aanmoedigingsprijs komen in aanmerking: 
a. een eerste genealogische ofbronnenpublicatie (in een tijdschrift of boek). 
b. een genealogische publicatie (in een tijdschrift of boek) die om andere redenen naar het 

oordeel van de jury bekroning verdient. 
De publicaties moeten in 2006 of 2007 zijn verschenen. 

Wanneer u voor de prijs in aanmerking wilt komen of iemand wilt voordragen kunt u de 
publicatie zenden aan het secretariaat van de jury: Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor 
Genealogie, p./a. Westduinweg 165, 2583 AA 's-Gravenhage. 

Bij de beoordeling zal de jury met name letten op originaliteit, diepgang, visie en vernieu
wing. De prijs wordt beschikbaar gesteld door een onafhankelijke Stichting. 

De uiterste inzenddatum is 1 mei 2008. 

Het oordeel van de jury is bindend en over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. 

De jury, B. van Dooren, L.M. van der Hoeven en W.J. Spies 

Noot 
1. De Nederlandse Aanmoedigingsprijs is een prijs voor genealogen die voor het eerst genealogisch 

publiceren (voor zover bij de stichting aangemeld voor bekroning). Deze prijs bestaat sinds 2000 

en is tot nu toe viermaal uitgereikt, te weten: 
1. (publicatie 2000) aan de heer A .A. van Nostrun1 te Hoevelaken, voor 'De geboorte va.neen naam. 

Van Stoopen via Haestricht naar Nostrum' in: Brabantse Leeuw 49 (2000), pp. 178-183, 193-200 en 
50 (2001), pag. 58-62; 

2. (publicatie 2001) aan de heer T. de Bruijn te Oss, voor 'Een Hollandse schoolmeester in Trans
vaal. Het korte maar bewogen leven leven van Willem Daniël Vahrmeijer (1866-1901)', in: Gens 
Nostra 55 ( 2000 ), pag. 429-443; 

3. (publicatie 2003) aan de dames Mieke Gosselink en Dimphy van Gerven, voor hun boek 'Aan de 
tafel van .. .' (met een beschrijving van de geschiedenis van huizen en bewoners van de Eindho
vense Heilige Geeststraat); 

4. (publicatie 2005) aan de heer Bisoendajal Birjmohan, voor zijn boek 'Surinaamse Parelen uit 
Brits Indië'. 
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Het portret van ... 1 

[Jannes van Duuren en 
Hendrika van Voorst] 

DOOR MEVROUW N . DE WEERD 

Jannes van Duuren, geb. Olst 10-8-1844, bakker in Nijbroek (gem. Voorst), overl. Nijbroek 
3-11-1923 , zn. van Albert van Duuren en Arendina Boerdam, tr. Deventer 19-10-1871 Hendrika 

van Voorst, geb. Nijbroek 18-11-1844, overl. Nijbroek 4-12-1938, dr. van Hermen van Voorst en 
Berendina van Til. 

Uit dit huwelijk zijn tussen 1872 en 1879 te Nijbroek vijf kinderen geboren. 

De foto is in 1870 gemaakt door fotograaf M. Bosse te Deventer. 

Noot 
1. Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens N os tra. 

Gens Nostra 63 (2008) 



NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGEN 

REDACTIE: J. F. van der Horst 

Bijlage Gens Nostra 63 (2008) maart 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; email: info@ngv.nl 

Nr. 328 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 

Contributie: Gewoon lid: € 35,-(€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regionale 
afdeling. Gezinslid:€ 8,50 per jaar. Bijkomend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling:€ 8,50 per jaar; voor de 
functionele afdelingen Computergenealogie € 10,-, Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 8,50 per jaar. Buitenlandse 
leden € 45,- per jaar. Contributiebetaling v66r 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voo rkeur door een machti
ging tot automatisch afschrijven of door gebruikmaking van het jaarlijks toegezonden acceptgiroformulier) franco 
aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:NL15INGB06663366-B1C:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN:NL51PSTB0000547064-BIC:P STBNL21) beide te Leeuwarden. 

Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalender
jaar. 

Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen NGV te Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmeester NGV op ING bankrekening 
58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV te Bussum. 

Verenigingscentrum (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Knipseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, tel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Public Relations, Afd. Computergenealogie: p/a Postbus 
26, 1380 AA Weesp. Afd. Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede. Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 
20, 3571 CH Utrecht. 

Agenda Algemene Vergadering 

De Voorjaarsvergadering wordt gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht 
op 26 april 2008 en vangt aan om 13.30 uur. De voorlopige agenda voor deze vergadering 
luidt: 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Vaststelling verslag Algemene Vergadering van 24 november 2007 

4. Jaarverslag secretariaat over 2007 

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2007 

6. Verslag van de kascommissie 
7. Verkiezing leden kascommissie 

8. Décharge hoofdbestuur en functionarissen 
9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar als voorzitter is de heer R. K. Vennik. 

Tegenkandidaten kunnen op de statutair voorgeschreven wijze bij de secretaris worden 
aangemeld 

10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
11. Sluiting 
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Pauselijke onderscheiding voor ir. A. Daae 

Uit handen van de aartsbisschopselect van Utrecht, Mgr. dr. W. Eijk ontving de heer Anders Daae, van 
1988 tot 1998 voorzitter van de afdeling Groningen, op 11 januari 2008 het ridderkruis in de Orde van 
Sint Sylvester. Naast het voorzitterschap van het Consulentschap voor de Heraldiek in de Provincie 
Groningen en dat van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft de 
heer Daae zich verdienstelijk gemaakt op het gebied van Kerkelijke Heraldiek. 

Met medewerking van de betrokken prelaten heeft hij bevorderd, dat de door hem ontworpen wa
pens van de bisdommen van de Nederlandse Rooms Katholieke Kerkprovincie bij Koninklijk Besluit 
hun plaats kregen in het register, dat door de Hoge Raad van Adel beheerd wordt. 

Zierikzeesche Nieuws bode op internet 

Al vanaf medio januari 2008 is vrijwel de gehele Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 in digitale 
vorm beschikbaar op internet. De krant maakt onderdeel uit van de Krantenbank Zeeland. De krant is 
doorzoekbaar op alle mogelijke trefwoorden en data en is daarmee erg gemakkelijk toegankelijk voor 
onderzoekers. Het project kwam tot stand door samenwerking van de Zeeuwse Bibliotheek met het 
Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Een deel van de krant uit de 19d' eeuw is nog niet beschikbaar 
maar daar komt op korte termijn verandering in. In de loop van dit jaar wordt ook de Zierikzeesche 
Courant 1809-1889 nog toegevoegd. Kijk op: www.schouwen-duiveland.nl onder 'Gemeentearchief' en 
dan onder 'Zoeken in de collectie'. 

Zutphense gezinskaarten op internet 

In de periode 1922-1939 hield de gemeente Zutphen haar bevolkingsadministratie bij op gezinskaar
ten; kartonnen kaarten waar alle leden van één gezin op staan. Deze kaarten zijn vanaf nu digitaal te be
kijken en doorzoeken op de website van het Regionaal Archief Zutphen. Gezinskaarten zijn een onder
deel van het bevolkingsregister en geven genealogen een schat aan informatie voor hun stamboom. Ze 
vormen een goede overgang van wat je over je voorvaderen weet uit overleving naar de 19de eeuw. Naast 
de naam van het gezinshoofd en zijn woonadres staan op de kaarten de namen vermeld van de overige 
gezinsleden, waar de mensen vandaan kwamen, waar ze eventueel in de periode 1922-1939 heen zijn 
verhuisd en wat hun beroep was. Ook bedienden of andere inwonenden zijn op de kaart geschreven. Als 
een gezinslid uit de gemeente Zutphen vertrok ( of overleed) streepte de ambtenaar van de burgerlijke 
stand de naam door. De kleuren scans stelt het Regionaal Archief Zutphen kosteloos ter beschikking. 
De afbeeldingen kunnen voor privé doeleinden in als jpg.bestand worden opgeslagen of geprint. De 
gezinskaarten zijn volgens de Archiefwet openbaar. Na 1939 ging de gemeente Zutphen (net als de 
andere gemeenten) over op persoonskaarten; kaarten waar de gegevens van één persoon staan en even
tueel de kinderen. Deze kaarten zijn in verband met privacy niet toegankelijk en zijn niet in het bezit 
van het Regionaal Archief Zutphen. Kijk voor meer informatie op de website: 

www.regionaalarchiefzutphen.nl 

Jubileum afdeling Utrecht 

In het kader van het 60-jarig jubileum van de afdeling Utrecht worden in de loop van 2008 verschil
lende activiteiten georganiseerd. Het jubileumjaar wordt geopend op 8 maart 2008 met een feestelijke 
bijeenkomst, waarin mevrouw dr. E. Kloek een lezing zal houden, met als titel "Vrouwenlevens als 
voorwerp voor historisch onderzoek: een interessante invalshoek". Tevens worden het jubileumboek 
'Dameslijnen' en de jubileum CD gepresenteerd, waarna de opening van de fototentoonstelling in de 
nieuwe vestiging van Het Utrechts Archief plaatsvindt. Op s april 2008 is voor de leden van de afdeling 
de toneelvoorstelling 'Koningin Emma', gespeeld door Nel Kars, te zien. Vanaf september 2008 worden 
in Het Utrechts Archief diverse workshops georganiseerd over onderwerpen als: "hoe maak je een fami
lie boek", "het werken met verschillende genealogische computerprogramma's", "familiegeschiedenis 
en moeilijk toegankelijke bronnen" en wordt er maandelijks een genealogisch spreekuur gehouden. 
Ook staat in het najaar een stadswandeling in Utrecht over het thema "vrouwen" op het programma. 
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Samenwerking "Ons Voorgeslacht" en "Prometheus" 

De Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht en de Genealogische Vereniging Pro
metheus hebben in december 2007 een verregaande samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

Leden van beide verenigingen mogen elkaars lezingen bezoeken en er zullen in de toekomst gezamen
lijk activiteiten worden ontplooid. De grootste stap voorwaarts is echter dat beide verenigingen hebben 
besloten al hun publicaties op de internetsite van de Hollandse GenealogischeDatabank(www.hogenda.nl) 
te plaatsen. Dat betekent dat de Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie al hun oude jaargangen 
van het tijdschrift 'Ons Voorgeslacht' inclusief alle andere uitgaven en de jaarboeken in de databank aan 
het invoeren zijn. Daarnaast heeft Genealogische Vereniging Prometheus nu alle Kwartierstaten boeken 
en de jaargangen van 'Kronieken' digitaal beschikbaar gesteld voor de Hollandse Genealogische Data
bank. Het is de bedoeling dat uiterlijk medio maart 2008 het materiaal van Prometheus, omvattende 
circa 10.000 bladzijden tekst, voor de leden van beide verenigingen beschikbaar zal zijn. 

De databank bestaat uit twee delen, een openbaar en een besloten gedeelte. Het openbare gedeelte is 
voor iedereen toegankelijk en dient tevens als een soort etalage voor wat er in de besloten databank te 
zien is. Het besloten gedeelte is alleen toegankelijk voor leden van Ons Voorgeslacht en Prometheus die 
daartoe een toegangscode hebben ontvangen. 

Zowel in het openbare als het besloten gedeelte vindt u genealogische artikelen, kwartierstaten en 
bronbewerkingen. Hierbij dient opgemerkt dient te worden dat de kwartierstaten na de 9de generatie 
alleen in het besloten gedeelte zichtbaar zijn. Er wordt vermeden om in het openbare gedeelte gege
vens over levende personen op te nemen. Artikelen bestemd voor het besloten gedeelte zijn te herken
nen door een• achter de titel. Deze artikelen zijn voor niet-leden niet te openen. Op dit moment zijn al 
ruim 30.000 bladzijden aan kwartierstaten, genealogieën en bewerkte archiefbronnen raadpleegbaar. 
De verwachting is dat eind van dit jaar de magische grens van 50.000 bladzijden ruim overschreden zal 
worden. 

Overleden leden ( in 2007, eerste deel) 
100193 Dhr. drs S. E. Pronk Czn, Rijswijk (zH) 
100390 Dhr.J. Hesselink, Amstelveen 
100474 Dhr. D. van Baaien, Zoelen 
101253 Dhr. R. F. Vulsma, Amsterdam 
101552 Dhr. A.J. Bodemeijer, Helmond 
102421 Dhr. mr drs A.J. Kronenberg, Naarden 
102636 Dhr. K.J. F. Heymans, Haarlem 
102881 Dhr.J.W.H. Wen tink, Dordrecht 
102978 Dhr. C.J. Wegman, Wierden 
103000 Dhr. ir P. Bos, Zwolle 
103922 Dhr. A.A. Vroom, Ruurlo 
104262 Dhr.P.J.M. Wuisman,Zaltbommel 
104727 Dhr. ir D. Kleis, Eindhoven 
104967 Dhr. J. W. van Scherrenburg, Bennekom 
105199 Dhr. G.P.L. vanHemmen,Arnhem 
106088 Mw. A. de Groot-Sprokkereef, Lelystad 
106461 Mw. A. Schilder-Hageman, Nederhorst den Berg 

106636 Dhr. C. IJ do, Dreischor 
106990 Dhr.J. Brands, Leeuwarden 
107122 Dhr. drU.M. Ubbens, Sneek 
107449 Dhr. A. Lindhout, Zoetermeer 
107512 Dhr. W.O. H. ter Stroot, Diemen 
107754 Mw. W.A.F. Straver-Hoffstaetter, Boskoop 
107913 Mw.J. Kerver,'s-Hertogenbosch 
110083 Dhr. A.P. N. Slootweg, Ooy 
110230 Mw. M.H. Rutten, Sittard 
110320 Dhr. A. van Oosten, Nanaimo (Canada) 
113088 Mw. D.F. Stefanski-Fontein, Ouderk. a/d Amstel 
113575 Dhr. C.H. Sterkman, Amersfoort 
113630 Dhr.J. Krol, Voorburg 
113810 Dhr. ir P.J. Torbijn, Den Haag 
114163 Dhr. L.A.A.M. Hermse, 's-Hertogenbosch 
114627 Dhr. G. Fonck, Middelstum 
114789 Mw. O.W. Haarhendriks, Zwolle 

Agenda 

3 apr 19.30 uur. Afdeling Flevoland 
Nieuw land Erfgoedcentrum in Lelystad, Oostvaardersdijk 0!-13, Lelystad 
Lezing door de heer J. Kaldenbach: "Hoe begin ik met stamboomonderzoek?", 

5 apr 14.00 uur. Afdeling Zeeland 
De Vroone, C. D. Vereekestraat 74, Kapelle 
Demonstratie door de heer W. Rozendaal van het genealogieprogramma "Aldfaer". 

8 apr 20.00 uur,AfdelingApeldoorn e.o. 
De Stolp, Violieren plein 101,Apeldoorn 
Inleiding over het nieuwe Stadsarchief Amsterdam door de heer H. Snel, gevolgd door de afdelingsleden
vergadering. 
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8 apr 19.30 uur,AfdelingGroningen 
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen 
Afdelingsleden vergadering. 

8 apr 20.00 uur.Afdeling Gooiland 
Vierkerkenhuis, Lopes Diaslaan 223, Hilversum 
Afdelingsleden vergadering. 

8 apr 20.00 uur.Afdeling Kempen &Peel/and 
Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Afdelingsleden vergadering. 

9 apr 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
't Trefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar 
Afdelingsledenvergadering met aansluitend lezing door de heren J.G. en R. Voortman: "Duits onderzoek, 
m.n. in hetArtland". 

9 apr 19.30 uur.Afdeling Utrecht 
Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, Utrecht 
Prijsuitreiking Jongerenwedstrijd, met aansluitend de afdelingsleden vergadering. 

10 apr 20.00 uur. AfdelingDelfiand 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Afdelingsleden vergadering gevolgd door een lezing door de heer F. van Riet: 
"Politie van de middeleeuwen tot wereldoorlog II". 

12 apr 13.30 uur.Afdeling Friesland 
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden 
Afdelingsleden vergadering gevolgd door een lezing door de heer S. Strating: 
"Het historisch-geografisch informatiesysteem HIS-GIS". 

12 apr 13.30 uur.Afdeling Groningen 
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: "Vererving van de familienaam in vrouwelijke lijn". X 

12 apr 14.00 uur.Afdeling's-Hertogenbosch - Tilburg 
Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, Tilburg 
Afdelingsleden vergadering en genealogisch café. 

12 apr 14.00 uur.Afdeling Twente 
Luttikhuis, Hengelosestraat 250, Deurningen 
Afdelingsleden vergadering en contactmiddag. 

15 apr 20.00 uur.AfdelingAmsterdam en Omstreken 
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12, Amsterdam. 
Lezing door de heer J.A. van Felius: "Burgerlijke stand en DTB". 

15 apr 20.00 uur. Afdeling Betuwe 
Streekmuseum, Plein 46-48, Tiel 
Afdelingsjaarvergadering gevolgd door uitleg over vernieuwde NGV-website. 

15 apr 20.00 uur.AfdelingKoggenland(thans: Oostelijk West-Friesland) 
Berkhouterkerk, Kerke buurt 172, Berkhout 
Afdelingsleden vergadering, gevolgd 10-minutenpraatjes. 

15 apr 19.30 uur.Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 
Zaal de Baronie, Spoorstraat 74, Boxmeer ,1 
Lezing door de heer E.J. Broers: "De verlaten verloofde:juridische procedures in de 17e en 18eeeuw". 

16 apr 20.00 uur.Afdeling Amersfoort en Omstreken 
Zalencentrum De Kom, Kommenzaal, Hamersveldseweg 51, Leusden 
Afdelingsleden vergadering met aansluitend 10-minuten gesprekken. 

16 apr 20.00 uur.Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, Purmerend 
Afdelingsledenvergadering met aansluitend lezing door de heer D. Commandeur: "Verzekeringen van Ha
moerabi totBoskerel". 

19 apr 14.00 uur.Afdeling Den Helder 
Maranathakerk, Vijzelstraat 73, Den Helder 
Lezing door de heer M. Lens tra: "Volkscultuur inNoordHolland". 

19 apr 13.00 uur.Afdeling Drenthe 
Buurthuis De Weide blik, Hoogeveen 
Afdelingsleden vergadering met aansluitend lezing door de heer F. Sieders: "Rechtsbronnen". 

22 apr 20.00 uur. Afdeling West Noord-Brabant 
Wijkgebouw "De Wegwijzer", Steendorpstraat 2, Breda 
Afdelingsledenvergadering met aansluitend 10-minutenpraatjes. 

23 apr 20.00 uur.Afdeling Kennemerland 
Jeugdcentrum "De Schakel", Pijnboomstraat 17, Haarlem 
Afdelingsleden vergadering met aansluitend een korte lezing. 
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Vier generaties vroedvrouwen in Amsterdam 
(Barbier, Besselance, Van Krevelt en De Woljf) 

HARMEN SNEL 

In Amsterdam kon men zich voor 1668 vrij vestigen als vroedvrouw. Voorwaarde was wel dat 
men enige tijd in de leer was geweest bij een oudere vroedvrouw.' Vanaf 7 maart 1668 bepaalde 
een Keur echter dat het toezicht op de vroedvrouwen onder het Collegium Medicum moest 
vallen. Het bijwonen van maandelijkse lessen door de hoogleraar anatomie en een examen 
werden verplicht gesteld. Vanaf 1696 was het Collegium Obstetricium, bestaande uit enkele 
leden van het Collegium Medicum, belast met alle zaken rond vroedvrouwen in de hoofd
stad. De reglementen aangaande vroedvrouwen werden vanaf 1682 regelmatig aangepast in 
nieuwe ordonnanties. 

Voor dit artikel is van belang dat een vroedvrouw pas zes jaar na haar admissie een leerling 
mocht aannemen, buiten een dochter of schoondochter. Dit laatste verklaart waarom zo veel 
vroedvrouwen familierelaties hadden met vakgenoten. De leertijd voor een leerling was op 
vier jaar gesteld, vanaf 1754 zes jaar. Voor het eind van haar leertijd had de leerling 16 beval
lingen moeten doen, daarna kon zij examen doen en bij gunstig gevolg worden geadmitteerd. 
Amsterdam telde in de 18d' eeuw ongeveer honderd vroedvrouwen, daarvan waren er 18 door 
de stad aangesteld als stadsvroedvrouw, speciaal om de armen te verlossen. 

Het Collegium Obstetricium was niet alleen belast met het inschrijven van leerlingen en 
het afnemen van hun examen. De rol van toezichthouder op de praktijken van vroedvrouwen 
was een veel belangrijker taak. Want er ging nogal eens wat mis, zowel op medisch gebied als 
door het niet naleven van de reglementen. De belangrijkste overtredingen waren het verlos
sen van vrouwen door leerlingen, het al hebben uithangen van een vroedvrouwsbordje terwijl 
men nog niet geadmitteerd was en het niet bijwonen van de lessen. Door de vroedvrouwen 
werd dan ook vaak geklaagd over hun leerlingen of over hun collega's. Het Collegium deelde 
dan boetes uit, die voor een deel toekwamen aan de klaagster. In het geval van de in dit artikel 
behandelde vroedvrouwen kunnen we rustig stellen met een paar notoire klaagsters van doen 
te hebben. Te pas en te onpas klaagden zij over hun (aanstaande) collega's en soms streken zij 
een deel van de gegeven boete op. 

Vanaf 1712 hield het Collegium Obstetricium uitvoerige notulen bij. Daaraan kwam een 
eind in 1798, toen het Collegium Medicum, en dus ook het ondergeschikte Collegium Ob
stetricium, werden vervangen door een Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoor
zicht. De notulen werden beknopter en leerlingen werden in de notulenboeken niet meer 
ingeschreven. 2 

Stamreeks vroedvrouwen (vroedvrouwen vet gedrukt) 
(met KKH = Karthuizer Kerkhof; NK = Nieuwe Kerk; NoK(H) = Noorder Kerk(hof); WK(H) = 
Wester Kerk(hof)) 

I. AlexandreBarbier, geb. Brignoles (F) 1699, wagenmaker, begr. Amsterdam (WKH) 10-10-1751, 

tr. Amsterdam (Waals) 20-5-1725 Magdelaine Besselance, ged. Amsterdam (Waals) 25-10-1705, 

vroedvrouw, begr. Nijmegen (Stevenskerk) 17-8-1782, dr. van Bernard Besselance en Maria 
Dourdain. 

Alexandre werd op 28 maart 1725 op belijdenis lidmaat van de Waalse Kerk en poorter op 20 juli 
1729. Hij woonde in 1725 in de Laurierstraat, in 1743 op de Prinsengracht bij de Looijersgracht en in 
1751 Laurierstraat bij de eerste dwarsstraat. Bij zijn dood liet hij zeven onmondige kinderen na. Mag
delaine werd op 20 september 1722 op belijdenis lidmaat van de Waalse Kerk. In 1725 woonde zij in de 
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Rozenstraat. Zij werd op 2 maart 1741 ingeschreven als leerling bij de vroedvrouw Martha Denie. Mag
delaine had als vroedvrouws-leerling in 1743 al een vroedvrouwsbordje hangen, want op 7 maart 1743 
werd haar opgedragen dit bordje weg te halen. Op 18 maart 1745 verzocht Magdelaine gratis examen te 
mogen doen, aangezien zij werd gealimenteerd door de Waalse Gemeente. Haar leervrouwe getuigde 
echter dat zij in plaats van de voorgeschreven 16 bevallingen slechts twee bevallingen bijgewoond had. 
Bepaald werd dat Martha het haar betaalde leergeld moest terugbetalen. Volgens Magdelaine had zij 
echter meer dan 16 verlossingen bijgewoond bij Anna Schenk. Het Collegium gaf haar toestemming 
om twee weken later examen te komen doen, mits zij of Anna Schenk hiervoor het bewijs kon overleg
gen. Twee weken later deed Magdelaine inderdaad examen, maar slaagde niet. Op 2 september 1745 
deed zij opnieuw examen, maar ook deze maal lukte het niet de heren van het Collegium te overtuigen 
van haar kwaliteiten. Op 17 februari 1746 probeerde zij het opnieuw en slaagde nu wel. Op 24 augustus 
1749 klaagde zij samen met Hendrikje Boukee bij het Collegium over Jannetje de Bruijn. Die zou, nog 
niet geadmitteerd, verlossingen verricht hebben. Jannetje de Bruijn werd op 20 november 1749 tot 50 
gulden boete veroordeeld, waarvan een derde deel de klaagsters toekwam. Magdelaine nam op 18 maart 
1751 haar schoondochter Maria van Krevelt aan als leerling. Op 16 december 1751 klaagde zij opnieuw, 
nu over Anna Schenk. Deze had leerlingen gezonden om bevallingen te doen. Anna werd op 2 maart 
1752 beboet met 50 gulden. Een half jaar later kreeg Magdelaine een kwart van deze boete. Zij was in 
januari 1753 één van de dertig vroedvrouwen die bij het Collegium een voorstel indiende om de regle
menten ten aanzien van de vroedvrouwen te verscherpen. Op 7 maart 1754 was zij één van de klaagsters 
over de jodin Belie Keijzer alias Lens, die, hoewel eerder daarop aangesproken en beboet, nog steeds 
bevallingen deed zonder admissie. Magdelaine verzocht op 19 augustus 1754 kerkelijke attestatie naar 
Nijmegen3 en maakte op 5 september 1754 bij het Collegium bekend dat zij tot stadsvroedvrouw in 
Nijmegen was beroepen. Zij verzocht tevens dat haar schoondochter Maria van Krevelt verder geïnstru
eerd kon worden door Cornelia van der Woude en juffrouw Van Laer. 

Op 17 september 1754 werd Magdelaine ingeschreven als Waals lidmaat te Nijmegen. Als stadsvroed
vrouw betaalde de stad Nijmegen haar 300 gulden per jaar.• Zij maakte, ziek te bedde liggende, op 20 
maart 1765 voor de schepenen haar testament. Universeel erfgenaam waren haar vijf kinderen, elk voor 
een vijfde deel. Zij bepaalde dat de winkel die in haar woning in de Korte Borgstraat werd gedreven, 
met de aldaar aanwezige negotie, volledig het werk en eigendom van haar twee nog ongehuwde doch
ters Marie Madeleine en Magdeleine Barbie.5 Magdelaine Besselance werd na haar dood als stadsvroed
vrouw opgevolgd door haar dochter Marie Madeleine Barbie (Amsterdam 10 juni 1742-Nijmegen 25 
maart 1814), die daarvoor echter slechts 150 gulden per jaar betaald kreeg. Dochter Magdeleine Barbie 
(Amsterdam 29 juni 1746-Nijmegen 21 maart 1803) werd in 1784 eveneens tot stadsvroedvrouw in Nij
megen benoemd, tegen een salaris van 125 gulden per jaar.• 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. AlexandreBarbier, volgt II. 

II. Alexandre Barbier, geb./ged. Amsterdam {Waals) 25/28-12-1732, slepersbaas, soldaat, koet
sensloper, overl. na 1770, wrs. vóór 1776, tr. Amsterdam {NK) 20-9-1750 Maria van Krevelt, 
ged. Amsterdam {WK) 25-4-1727, stadsvroedvrouw, overl. aan slijmziekte, begr. Amsterdam 
{NoKH) 13-2-1796, dr. van David van Krevelt en Jacoba van der Wilt. 

Alexandre werd ingeboren poorter op 28 augustus 1750. Maria werd gereformeerd lidmaat op belij
denis op 24 augustus 1757, wonende in de Langescraat. In 1795 en 1796 woonde zij in de Vinkenstraat bij 
het Haarlemmerplein plein. 

Maria werd ingeschreven als leerling bij haar schoonmoeder Magdelaine Besselance op 18 maart 1751. 
Na het vertrek van haar schoonmoeder naar Nijmegen werd zij op 5 september 1754 overgeschreven 
als leerling bij Cornelia van der Woude en juffrouw Van Laer. Zij deed examen op 20 november 1755 
en werd geadmitteerd. Maria werd op 13 november 1765 aangesteld om de functie van de zieke stads
vroed vrouw Catharina Tulken van wijk 17 waar te nemen. Zij zou daar echter niets voor ontvangen; 
haar inkomsten uit die functie zouden Catharina Tulken blijven toekomen. Maria klaagde op 2 april 
1766 over haar leerling Elisabeth de Wit, die buiten haar om verlossen wilde, maar nam geen officiële 
stappen tegen haar. De sfeer was hiermee echter wel verpest, want op 3 november 1768 klaagde Maria 
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Kwartaaloverzicht van de door Maria van Krevelt (1727-1796) als stadsvroedvrouw van wijk 18 

bij het Collegium Medicum ingeleverde overzicht van bevallingen bij armen 
(Stadsarchief Amsterdam, archief 27, inv, nr. 92) 

opnieuw over Elisabeth, nu omdat zij onwillig was te assisteren bij verlossingen, Twee weken later 
werden beide dames opgeroepen voor het Collegium te verschijnen, waarbij Elisabeth beloofde in de 
toekomst altijd te zullen komen als zij geroepen werd. Het kwam niet meer goed tussen de twee, want 
op 16 februari 1769 klaagde Maria weer bij het Collegium en op z maart 1769 werd Elisabeth als haar 
leerling ontslagen. Zij nam op s oktober 1769 van de overleden vroedvrouw JohannaJanzon de leerling 
Hermina Houtman over, 

Maria had het niet gemakkelijk. Haar echtgenoot was midden jaren '60 als soldaat ten oorlog gevaren 
en kwam in begin 1769 weer thuis, Hij deed afgezien van wat sloopwerk aan koetsen bij Wouter Scha· 
bos niets voor de kost en was permanent aan de zwier. Toen hij op 13 augustus 1770 werd gearresteerd 
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was hij al in geen 14 dagen thuis geweest. Hij had zich die nacht opgehouden in een tappershuis in de 
Baafjessteeg. Toen hij naar buiten ging om te wateren zag hij daar vijf nachtwachten met elkaar staan 
praten. Hij ging terug naar de tapperij en kwam direct terug met twee stokken, vergezeld van nog drie 
mannen. De nachtwachten waren inmiddels bezig iemand in hechtenis te nemen. Alexandre Barbier 
ging daarop naar de nachtwachten en sprak hen aan met 'als julluij, g.v.d, hem weg wild brengen, dan 
zal ik ulieden allen doodslaan'. Alexandre gaf de andere stok aan zijn vriend Hendrik Pinget en begon 
meteen op de nachtwachten in te slaan. De eerste die geraakt werd was nachtwacht Willem Loersse. 
Deze werd zodanig op zijn arm getroffen dat hij op de grond viel, en daar liggend nog twee of drie zware 
klappen op zijn lichaam kreeg te verstouwen. De andere nachtwachten waren nu wel overtuigd dat dit 
uit de hand ging lopen en één van hen gaf Alexandre een klap op het hoofd met zijn sabel. Nu zag het 
er voor Alexandre minder prettig uit en hij probeerde te vluchten, maar hij werd achterhaald, de stok 
nog in de hand. Overgebracht naar de Corps de Garde constateerde chirurgijn Wameling bij Alexandre 
'een gehouwen wond aan de slaap van't hooft met quetsing van de slaapspier en hooftpan'. Volgens 
Alexandre was het allemaal anders gegaan. Hij had heel netjes gevraagd wat ze met die opgebrachte 
man moesten en daarop zonder pardon de sabelslag tegen zijn hoofd gekregen. Hij gaf toe dat hij wat 
driftig en haastig was geweest, maar ook door de sabelhouw 'buiten zijn kennis is geraakt' . Al snel blijkt 
datAlexandre in juni 1769 bij de Kleine Vismarkt in gezelschap van vijf of zes anderen ook al een gevan
gene uit handen van de wacht hadden bevrijd. En Alexandre was daar de aanvoerder van het groepje 
geweest. Justitie wist genoeg en veroordeelde Alexandre Barbier op 30 augustus 1770 tot vier weken 
opsluiting 'op water en brood'. Daarna is van hem geen spoor in Amsterdam meer teruggevonden.' 

Op 4 juni 1772 solliciteerde Maria naar de vacante functie van stadsvroedvrouw in wijk 3. Zij werd als 
tweede genomineerd, maar kreeg de functie niet. Opnieuw solliciteerde zij, nu naar de vacante functie 
van stadsvroedvrouw in wijk 18. Nu werd zij als eerste genomineerd en als zodanig aangesteld op 7 sep
tember 1773. Ze liet op 15 februari 1776 haar dochter Jacoba als haar leerling inschrijven. 

Maria verzocht op 6 mei 1779 of haar leerling Catharina Drul twee weken uitstel kon krijgen om 
examen te mogen doen. Op zo mei 1779 deed Catharina inderdaad een redelijk examen, met de aan
beveling nog wat bij te leren bij haar leervrouw. Lang zou dit bijschaven niet duren, want kort daarop 
werd Catharina ergens anders beroepen. Maria had haar handen weer vrij en kwam op 4 juli 1779 met 
een nieuwe leerling, Bartha Gefken, echtgenote van Gerrit van der Haart, die voor zoo gulden bij haar 
het vak zou leren. Op 1 juli 1784 was het weer tijd om te klagen, nu over Elisabeth Reeders, leerling van 
Jannetje Bolding, die bij een bevalling een 'goedspennning' aangenomen zou hebben. De betrokken 
dames verschenen diverse malen voor het Collegium, totdat Elisabeth op 21 oktober 1784 toegaf de pen
ning aangenomen te hebben. Zij had die penning inmiddels teruggegeven en werd door het Collegium 
streng berispt. Bij herhaling zou zij beboet worden volgens de Keur. Het volgende probleem diende 
zich echter alweer aan, want op 7 juli 1785 wilde Maria haar leerling Bartha Gefken laten uitschrijven 
als leerling, 'omdat zij haar niets kon leren'. Volgens Maria had Bartha geen zin in het vroedvrouw
vak, maar volgens Bartha had Maria haar in vier jaar tijd geen enkele keer bij een bevalling geroepen. 
Besloten werd dat Bartha de laatste 100 gulden niet aan Maria hoefde te betalen, en maar een andere 
leervrouw moest zoeken. Direct daarop, op 1 september 1785, nam Maria Barendje Roelofs, echtgenote 
van Harmen Thomas, als leerling aan, wederom tegen zoo gulden, de helft te voldoen vooraf, de andere 
helft na het gedane examen. Met deze leerling had Maria geen problemen, want op 6 mei 1790 deed 
Barend je haar klein examen. Dit klein examen kon men doen na vier jaar leertijd en diende vooral om 
daarna de leervrouw te mogen assisteren, zonder dat die de hele tijd bij de bevalling aanwezig hoefde te 
zijn. Op 15 september 1791 deed Barend je haar echte examen en werd geadmitteerd. 

Op z 1 1naart J.7 9 3 werd als nieuwe leerling ingeschreven Marrc:tic P ink, wedero111 regen e e n ve rgoe

ding van zoo gulden. Ook met deze leerling ging het mis. Na klachten van Marretje Pink werden beide 
dames op 18 juni 1795 ontboden bij het Collegium, Marretje beschuldigde haar leervrouw dat zij haar 
sinds mei 1790 nooit had gehaald om bij een bevalling aanwezig te zijn. Maria van Krevelt erkende dit, 
maar gaf aan dat Marritje sinds die tijd nooit naar haar had omgezien en ook hun bijzondere afspraak 
niet nagekomen was. Die bijzondere afspraak was dat Marretje 30 gulden zou betalen bij haar eerste be
valling. Beiden werd aangezegd beter hun best te doen, maar het Collegium wilde geen uitspraak doen 
over hun bijzondere afspraak, aangezien daarvan niets op papier stond. Het Collegium besefte niet dat 
er meer aan de hand was. Hoe kon Marretje klagen over het feit dat zij sinds mei 1790 nooit geroepen 
was, terwijl zij pas sinds maart 1793 ingeschreven was als leerling? Dat betekent dat Maria, na het klein 
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examen van haar leerling Barend je Roelofs, onderhands Marretje Pink ook had aangenomen als leer
ling. Dit mocht natuurlijk niet. Zij had daarmee moeten wachten tot Barend je Roelofs haar leertijd had 
volbracht en examen had gedaan. 

Kort daarop werd Maria van Krevelt ziek en op 4 februari 1796 verzocht haar dochter Jacoba Barbier 
om haar moeder te mogen assisteren in de functie van stadsvroedvrouw van wijk 18. Het Collegium 
oordeelde dat haar moeder daartoe zelf een verzoek moest indienen, hoe eerder hoe liever. Maar voor
dat het verzoek behandeld kon worden, overleed Maria, zodat op 18 februari 1796 Jacoba Barbier kon 
solliciteren naar haar moeders functie. Haar enige concurrente voor deze functie leek Barend je Roelofs. 
Maar een week later hadden zich nog zes dames als sollicitant gemeld, waarvan Helena Beene de beste 
papieren bleek te hebben. Zij werd op 3 maart 1796 benoemd tot opvolgster van Maria van Krevelt als 
stadsvroedvrouw van wijk 18. Maria werd begraven onder de klasse van zes gulden. 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. JacobaBarbier(Barbié), volgt II!. 

111. Jacoba Barbier (Barbié), ged. Amsterdam (WK) z7-6-1756, stadsvroedvrouw, overl. ald. 

16-11-1822, tr. (1) ald. (NK) 11-2-1776 Jan de Wolff, geb. Haarlem (DG) 26-10-1752, timmerman, 

overl. aan galkoorts, begr. Amsterdam (KKH) 12-9-1789, zn. van Pieter de Wolff en Maria 

Ver beek; tr. (2) Amsterdam (NK) 22-2-1791 Gerrit de Vries, ged. Amsterdam (WK) 3-4-1768, hout

zaagmolenaar, zn. van Christoffel de Vries en TrijntjeJoosten. 
Jan de Wolff werd behuwd poorter op 15 oktober 1776. Hij maakte met zijn echtgenote een mutueel 

testament op 27 mei 1789.' De weduwe deed bewijs voor haar dochter op 11 februari 1791. Hoewel Jan de 
Wolff niets had nagelaten, bracht zij 'quasi' 100 gulden in.• De Wolff overleed buiten de Raampoorc op 
het Raam pad. Gerrit de Vries werd op 3 februari 1791 poorter, hij woonde toen buiten de Zaagmolen
poort op molen de Oranjeboom. Jacoba woonde in 1776 op de Haarlemmerdijk bij de Oranjestraat, in 
1783 aan de Overtoom, in 1791 op de Braak bij de Brouwersgracht en in 1822 in de Kolksteeg. 

Jacoba werd als leerling van haar moeder ingeschreven 15 februari 1776 en deed op 7 maart 1782 
een 'zeer wel' examen. Zij verzocht op 4 december 1783 steun bij het Collegium voor het volgende: ze 
woonde aan de Overtoom en werd daar vaak gehaald bij arme lieden. Jacoba wilde daarom de burge
meesters om enige vergoeding daarvoor vragen, hoogst ongebruikelijk aangezien zij in die wijk niet 
was aangesteld als stadsvroedvrouw. Het Collegium vond het best en oordeelde dat zij maar moest doen 
wat haar het beste leek. Daarnaast solliciteerde Jacoba op 15 januari 1784 tevergeefs naar de functie van 
stadsvroedvrouw van wijk 15. Op 3 maart 1785 klaagde zij dat Geertruij Roelans, vroedvrouw te Sloter
dijk, op het Lange Blekers pad was komen wonen. Volgens haar was Geertruij noch poorteres, noch ge
examineerd. Het Collegium bepaalde dat Jacoba eerst maar moest bewijzen dat deze concurrente bin
nen de jurisdictie van Amsterdam woonde. Op 1z december 1785 klaagde zij over de vroedvrouw Dirkje 
Groebe, die een chirurgijn uit Amstelveen had gehaald om haar te helpen bij een moeilijke verlossing. 
Dirkje verklaarde hierop dat zij de chirurgijn wel had laten halen, maar dat deze niet geholpen had bij 
de bevalling. Jacoba liet haar eerste leerling inschrijven op 17 april 1788. Voor 200 gulden mocht Antje 
Schamper, echtgenote van Jan Gotlieb Janssen, bij haar het vak leren. Op 2 juli 1789 klaagde zij dat er 
drie leerlingen waren die vroedvrouwbordjes hadden hangen, terwijl dat verboden was. Bij de vol
gende vergadering werd zij door het Collegium vriendelijk bedankt voor deze informatie. Maar Jacoba 
had zelf ook boter op haar hoofd. Op 18 februari 1790 klaagde haar leerling Antje Schamper dat Jacoba 
haar geen les gaf en haar nooit meenam naar een bevalling. Op 18 maart 1790 verschenen beide vrouwen 
voor het Collegium en werd bepaald dat Antje een andere leervrouw mocht zoeken. Antje vond daarop 
onderdak bij de vroedvrouw Cornelia Stam, maar keerde terug naar Jacoba Barbier en deed examen op 2 
april 1795. 

Op 3 september 1795 solliciteerde Jacoba, met 14 andere vroedvrouwen, tevergeefs naar de functie 
van stadsvroedvrouw van wijk 9 en op 24 oktober 1795, wederom tevergeefs, naar dezelfde functie in 
wijk 17. Na de dood van haar moeder probeerde zij haar op te volgen als stadsvroedvrouw van wijk 18, 
maar ook dat lukte niet (zie aldaar). 
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Jacoba werd uiteindelijk op 7 maart 1810 
aangesteld tot stadsvroedvrouw in wijk 2. Zij 
nam op 5 mei 1810 Theresia du Bois aan als 
leerling aan voor de som van 200 gulden. '0 

Op 18 december 1810 werd Jacoba als ge
tuige opgeroepen voor het gerecht in de zaak 
tegen Elisabeth de Voet, die werd verdacht 
van medeplichtigheid aan de moord op Jan 
Schubart. Zij verklaarde dat zij op 1 juni 1806 
geroepen was bij de in barensnood verkeren
de Elisabeth en haar verloste van een zoontje. 
Het kind, van wie de moeder tijdens de be
valling verklaarde dat Jan Schubart de vader 
was, leefde en was 'wel van kleur'. Kort na de 
bevalling bleek het kind echter met donkere 
en lichtere blauwe vlekken bedekt, 'dat zij 

De Braak of Palmgracht, in 1791 het woonadres van 
Jacoba Barbier (Stadsarchief Amsterdam, Beeldbank) 

getuige daarover hare verwondering betuigde, en nimmer een diergelijke kleur bij eenig kind gezien 
had'. Daags daarna had zij gehoord dat het kind spoedig na haar vertrek was overleden. Deze getuige
nis van Jacoba Barbier was in het tien maanden durende voorarrest van Elisabeth de Voet niet zo heel 
belangrijk, maar moet Justitie, en Jacoba, zeker te denken hebben gegeven. Vooral omdat Eva Blaauw
huijsen, een andere vroedvrouw, enkele dagen later getuigde dat zij in de zomer van 1808 Elisabeth de 
Voet eveneens van een volgroeid kind verloste. Ook dat kind overleed kort na de geboorte. Uiteindelijk 
verbanden de schepenen Elisabeth de Voet op 27 december 1810 voor een jaar uit Amstelland wegens 
medeplichtigheid aan moord en overspel." 

Uit het eerste huwelijk (o.a.): 

1. Ma rijtje de Wolff, volgt IV. 

IV. Marijtje de Woljf, ged. Amsterdam (N oK) 15-4-1787, vroed vrouw. 
Waarschijnlijk leerling van haar moeder. Marijtje werd geadmitteerd als vroedvrouw op 18 april 1814. 

Zij werd gereformeerd lidmaat op belijdenis op 23 april 1805 en woonde toen in de Palmstraat. Zij kreeg 
op 15 februari 1816 een kerkelijke attestatie voor Java. 

Noten 
1. Voor meer informatie over de reglementen betreffende vroedvrouwen en hun bemoeienissen 

met het Collegium Obstetricium te Amsterdam, alsmede een literatuuropgave, zie Harmen Snel, 
Joodse vroedvrouwen in Amsterdam (1668-1851), in:JaarboekCentraalBureau voor Genealogie 60 (2006), pag. 
131-162. 

2. Alle informatie over het aannemen van leerlingen door vroedvrouwen en hun contacten met het 
Collegium Obstetricium, in de stamreeks Collegium genoemd, is te vinden in Stadsarchief Am
sterdam (SAA), arch. 27, inv.nrs. 72 en 73, tenzij anders vermeld. 

3. SAA, arch. 201, inv.nr. 272. 
4. Regionaal Archief Nijmegen(= RAN), Oud Archief Nijmegen(= O.A.N.) 984, f. 31v tot 1030, f. 38v. 
s. RAN, Oud Rechtelijk archief Nijmegen 1961, f. 138v. 

6. RAN, O.A. N.1030, f. 38v tot 1089, f. 68. 
7. SAA, arch. 5061, inv.nr. 433, fol. 70-105. 
8. SAA, arch. 5075, inv.nr.13401. 
9. SAA, arch. 5075, inv.nr. 13408. 

10. SAA, arch. 27, inv.nr.154. 
11. SAA, arch. 5061, inv.nr. 530, f. 431. 
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De sjomrim van de joodse begraafplaats inMuiderberg(1724-1932) 
HARMEN SNEL 

De eerste Asjkenazische (Hoogduitse) joden die in Amsterdam overleden, werden begraven 
op Beth Haim, de begraafplaats van de Sefardische (Portugese) joden in Ouderkerk aan de 
Amstel. Nadat de instroom van Hoogduitse joden een vlucht nam in de jaren dertig van de 17dc 

eeuw, begon de Portugese Gemeente steeds meer erop aan te dringen dat de Hoogduitse joden 
zelf voor hun overledenen moesten gaan zorgen.' Daarop werd gezocht naar een geschikte 
locatie en een stuk grond aangekocht. In 1642 nam de Hoogduitse Gemeente van Amsterdam 
de begraafplaats in Muiderberg in gebruik. 

Het toezicht en de werkzaamheden op de begraafplaats werden uitbesteed aan niet-joden. 
Omdat de begraafplaats in Muiderberg in het begin van de 1sdc eeuw vol begon te raken, werd 
een stuk land gekocht in Zeeburg in de gemeente Diemen. Vanaf 1714 werden in Muiderberg 
de betalende leden begraven, in Zeeburg de niet betalende leden en de kinderen. 

Pas in 1724 werd voor de begraafplaats in Muiderberg een joodse bewaker aangesteld. Het 
Hebreeuwse woord voor oppasser of bewaker is sjomeer, het meervoud daarvan sjomrim. De 
reden dat pas in 1724 iemand uit eigen kring werd aangesteld, had een minder prettige ach-

Markeerpaal voor de rijen waar de leden van de be
grafenisvereniging werden begraven, Muiderberg 
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tergrond. In dat jaar werd de joodse gemeen
schap namelijk geconfronteerd met graf
schennis op de begraafplaats in Muiderberg. 
Een joodse vrouw uit Naarden zag bij een 
verkoopster van oude kleren in haar woon
plaats een stuk linnen te koop liggen, dat 
naar haar mening afkomstig was van doods
kleren. Zij waarschuwde ene Hartog, ook te 
Naarden woonachtig, die op bezoek ging 
bij de verkoopster en daar nog meer lappen 
vond. Een van de lappen had rode vlekken, 
volgens Hartog mogelijk veroorzaakt door 
rode wijn. Hartog toog daarop naar Amster
dam en maakte de Parnassijns (bestuurders) 
van de Hoogduits Joodse Gemeente deelge
noot van zijn vermoedens. De Parnassijns 
herinnerden zich hierop dat enkele weken 
eerder ene Israel Wijnschenk was begraven, 
op wiens doodskleren zich inderdaad rode 
vlekken hadden bevonden. De vlekken wa
ren, zoals Hartog al vermoed had, afkomstig 
van rode wijn. Wijnschenk had volgens Pools 
gebruik bij de seder zijn doodskleed gedra
gen en daarop wijn gemorst. 

De Parnassijns besloten de zaak verder te 
onderzoeken en brachten op 22 februari 1724 

een bezoek aan de burgemeester en schepe
nen van Naarden. De schepenen ondervroe
gen de oude klerenverkoopster, die bekende 
het linnen gekocht te hebben van de vrouw 
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Veld B1, Muiderberg 

van Jan de Ruiter, de bewaarder van de joodse begraafplaats te Muiderberg. Drie dagen later 
begaven Moses Frankfort, leraar bij het Doodgravers-College, en Salomon Isaac Rudelsheim, 
de koster, zich naar Naarden om het Stadsbestuur te vragen mee te gaan naar Muiderberg. 
Daar werden de bewaarder, zijn vrouw en beide zonen gearresteerd. Het lukte echter niet de 
gevangenen een bekentenis te laten doen, totdat Moses Frankfort door enige scherpzinnige 
vragen de echtgenote door de mand liet vallen. Zij bekende dat zij vier lijken had opgegraven, 
waaronder Wijnschenk, en dat het echtpaar zich al zes jaar aan dit misdrijf schuldig maakte. 
Op 28 februari 1724 begaf zich wederom een groep personen naar de begraafplaats, bestaande 
uit drie heren en twee dames van het Doodgravers-College. Daar ontmoetten zij het Naardens 
Stadsbestuur en de schout. Zij openden vijf graven, drie van mannen, twee van vrouwen. Van 
één man en van één vrouw werden inderdaad enige doodskleren vermist. Nieuwe kleren wer
den op de lijken in de kisten gelegd, waarna de graven gesloten werden. De Joodse Gemeente 
schreef voor 23 maart 1724 een vastendag uit, omdat het volgens de Talmoed een zonde der 
levenden is om overleden op te graven. Jan de Ruiter en zijn echtgenote werden gegeseld en 
gebrandmerkt en voor eeuwig verbannen. Meteen nadat de grafschennis geconstateerd was, 
had de Joodse Gemeente besloten een jood aan te stellen als sjomeer. Al op 27 februari 1724 

volgde de aanstelling van Zelig ben Sjmaje. Zijn familie zou tot 1 januari 1933 het ambt van 
bewaarder uitoefenen en in het huis bij de begraafplaats blijven wonen. 

Genealogie van de sjomrim van de joodse begraafplaats in Muiderberg.• 

I. Salomon Marcus (Pinchas Zelig ben Sjmaje Sjochet), geb. Amsterdam, opzichter begraafplaats 
(1724-1753), overl. Muiderberg 10-9-1753, begr. ald., zn. van Marcus Moses (Sjmaje ben Mozuz 
Sjochet Heilbron) en Hendrik je Moses, tr. vóór 1724 Sara Andries, over 1. Muiderberg 3-3-1760, 
begr. ald., mogelijk dr. van Andries Naarden ( Ans j el N er den) en Roosje David Keij zer (Reizche 
bat David Kezer). 

Salomon werd aangesteld door deJ oodse Gemeente op 27 februari 1724. Hij ging per week zes gulden 
verdienen. Een week later werd als zijn assistent de niet-joodse Huibert aangenomen. Hij verdiende 
één gulden per week.3 
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Uit dit huwelijk(o.a.): 

1. Marcus Salomon (Sjmaje ben Zelig Mojerberg), overl./begr. Muiderberg 10/11-7-1759, tr. N.N., 
overl. (in de kraam) Muiderberg 12-2-1759, begr. ald. 

Sjmaje werd begraven als Sjmaje ben Mozuz, 'die gewoond heeft op de begraafplaats'. Gezien 
het feit dat een kind van Sjmaje in 1756 in Muiderberg werd begraven, moet dit gezin daar toen al 
gewoond hebben. Voor de hand liggend is dan ook dat Sjmaje, hoewel nooit officieel aangesteld 
door de Joodse Gemeente, het werk van zijn vader had overgenomen. 

Op 10 mei 1763 droeg de penningmeester van de Joodse Gemeente een aantal gouden en zilveren 
voorwerpen over aan de vereniging Megadlee Jecoemiem. Deze voorwerpen waren nagelaten door 
Sjmaje en bij de Parnassijns in bewaring gegeven. Het ging onder meer om een paar gouden oor
ringen met granaat en diverse voorwerpen van zilver: een snuiftabaksdoos, een tandenstoker, een 
naaldenkoker, beugeltasgespen, een paar sjoelgespen en 22 borstrokknoopjes.4 

2. Andries Salomon, volgt IIa. 

3. Eva Salomon, volgt lib. 

Ila. Andries Salomon (Ansjel ben Zelig Mojerberg), geb. Muiderberg 1729, opzichter begraaf

plaats (1760-1787), overl. Muiderberg 11-1-1787, begr. ald., tr. Amsterdam 1-6-1760 Grietje Abra
ham Boas (Gelle bat Awraham Jakov Getsjlik Boaz), geb. Amsterdam 1736, over 1. Muiderberg 

14-4-1782, begr. ald., dr. van Abraham Godschalk Boas en Clara Aron van Collem. 
Ansjel werd aangesteld als 1omeerop 20 maart 1760. Hij verzocht om die functie, omdat hij na de dood 

van zijn vader al diens dienst vervuld had. Hieruit blijkt dat de Joodse Gemeente na de dood van zijn 
vader stilzwijgend de functie van1omeer heeft laten vervullen door zijn moeder, die op haar beurt werd 
geholpen door haar zoon(s). De Joodse Gemeente stond toe dat Ansjel deze baan kreeg tegen een salaris 
van vier gulden per week en turf. Hij kreeg tevens dezelfde ondersteuning die zijn moeder bij Pesach 
kreeg, maar mocht de komende vier jaar geen opslag of ondersteuning vragen. Tevens werd met hem 
afgesproken dat zo lang hij in dienst zou zijn, hij Hendele en Gitche (zijn zussen) en Chaim (het kind 
van zijn overleden broer Sjmaje), niet ten laste van de liefdadigheid zou laten komen.5 In 1766 klaagde 
Ansjel bij de Parnassijns dat hij zijn zonen niet goed kon opvoeden, aangezien hij geen geld voor een 
onderwijzer had. De Parnassijns besloten daarop op 20 augustus 1766 zijn salaris te verhogen van vier 
naar vijf gulden per week, ingaande met het joodse Nieuwjaar op 4 september 1766. Als voorwaarde 
werd gesteld dat Ansjel de komende zes jaar niet om opslag zou vragen.• Dat deed Ansjel ook niet, 
maar hij verscheen op 22 november 1768 wel opnieuw voor de Parnassijns. Hij maakte de Parnassijns 
duidelijk dat hij geen onderwijzer voor zijn zonen kon krijgen, aangezien hij zo afgelegen woonde. Dit 
probleem werd onderkend en de Parnassijns besloten Ansjel elk jaar met 20 gulden te ondersteunen, op 
voorwaarde dat hij een vaste leraar zou aannemen, die ook in zijn huis zou wonen.' 

Toch was dit niet genoeg voor Ans je!. Op Muiderberg werden alleen volwassen betalende lidmaten 
begraven. Deze lidmaten vielen elk in een klasse, afgeleid van hun inkomsten en vermogen, en de 
klasse bepaalde de jaarlijkse contributie. De klasse bepaalde echter ook de begraafkosten en daarmee de 
plek op de begraafplaats. Ansjel zag hier mogelijkheden om zijn beurs te spekken. Hij hield geld achter 
van lidmaten door ze te begraven in een goedkopere klasse dan waartoe zij eigenlijk behoorden. Uiter
aard kon dit niet geheim blijven en op 3 maart 1777 grepen de Parnassijns in. Ansjel werd geschorst en 
zou vanwege deze fraude uit zijn functie van 1omeer worden ontslagen, maar een aantal invloedrijke 
lidmaten kwam hiertegen in het geweer. Opdat Ansjel , zijn vrouw en zeven zonen (de dochters werden 
niet genoemd) niet van honger zouden omkomen, verzocht men om barmhartigheid. De Parnassijns 
besloten daarop Ansjel zijn functie terug te geven, op voorwaarde dat hij zich in het register van de ge
meente zou intekenen. Daaraan was de voorwaarde verbonden dat Ansjel zijn dienst moest waarnemen 
zonder bedrog; bij de eerste misser zou hij er uit liggen. Om de lidmaten recht te doen, werd besloten 
een lijst met de prijzen voor alle klassen samen te stellen en op de begraafplaatsen op te hangen. 8 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. Salomon Andries, volgt IIIa. 
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Illa. Salomon Andries (Ze lig benAnsjelHeilbron), geb. Muiderberg 1763, opzichter begraafplaats 
(1787-1809), overl. Muiderberg, begr. ald. 18-4-1809, tr. Amsterdam 10-2-1788 Anna Joseph Co
hen alias Hanna]esaia Muiderberg (Hanna bat]esjaje hakohen), geb. Amsterdam 1769, overl. 
Muiderberg 22-4-1834,9 begr. ald., dr. van Salomon Joseph Co hen (Jesjaje ben Jozpe hakohen 
Polak) en Rij na Salomon Kalf (Reine bat Zal man Kalb ). 

Zelig werd aangesteld als sjomeer op 24 september 1787.'0 De weduwe van Zelig werd in die post ge
continueerd op 26 april 1809, zo lang zij zou blijven zorgen voor alimentatie van haar kinderen." 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. Andries SelickHeilbron, volgt !Va. 
2. JesaiaZelichHeilbron, geb. Muiderberg 1791, doodgraver (1820), koopman (1824-1845), zon

der beroep (1849), werkman (1851), overl. Amsterdam 27-1-1861, tr. Naarden 10-12-1820 

Jannetje]oseph Niekerk, geb. Naarden 1797, koopvrouw, overl. ald. 16-1-1844, dr. van Jo
seph Moses Niekerk en Klaartje Abraham van Gel der. 

Bij zijn huwelijk gaf Jesaia op doodgraver te zijn en te wonen bij de begraafplaats in Muider
berg. Van hem is geen aanstelling gevonden in die functie, waarschijnlijk assisteerde hij zijn 
broer. 

IVa. Andries SelickHeilbron, geb. Muiderberg 1789, opzichter begraafplaats (-1834), overl. ald. 
24-2-1834, begr. ald., tr. Muiden 23-10-1821 Marianne alias Matje Tobias Cohen Kloot, geb. 
Naarden 19-7-1796, overl. Muiderberg 19-5-1866, begr. ald., dr. van Tobias Salomon Cohen 
Kloot en Hanna Davids. 

Zij tr. (2) Muiden 7-1-1835 Raphael Nathan Swaap, ook Raphael Sadok Nathan Swaap genoemd (zie 
IVb). 

Het is onduidelijk wanneer Andries precies werd aangesteld als sjomeer. Het ligt voor de hand dat hij 
zijn moeder assisteerde na de dood van zijn vader en daarna zelf werd aangesteld. 

Uit dit huwelijk, geb. te Muiderberg: 

1. Klaartje Andries Heilbron, geb. 22-4-1826, overl. Amsterdam 2-10-1895, tr. Muiden 19-5-1850 

Abraham Zadok Rudelsheim, geb. Amsterdam 20-6-1812, diamantslijper, overl. ald. 
14-1-1873, zn. van Zadok Soesman Rudelsheim en ElsjeJoseph Zwart. 

2. DientjeAndries Heilbron, geb. 24-11-1832, overl. Amsterdam 15-1-1912, tr. Muiden 15-5-1853 

Levie]acob Dikker, geb. Amsterdam 16-5-1826, diamantsnijder, overl. ald. 15-3-1890, zn. 
van Jacob Hartog Dikker en Roosje Levie de Haan. 

Ilb. Eva Salomon (Chava bat Zelig), geb. Muiderberg 1730, over 1. Amsterdam 29-6-1800, begr. 
Muiderberg, tr. Amsterdam 2-3-1755 ZadokAbraham Swaap (Tsadok benAwraham Sjwab ), geb. 
Amsterdam 1730, overl. ald. 5-10-1788, begr. Muiderberg, zn. van Abraham Nathan Swaap en 
RebeccaJoseph. 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. NathanZadokSwaap, volgtIIIb. 

Illb. Nathan Zadok Swaap (Noete ben Tsadok Sjwab), geb. Amsterdam 1772, venter in katoen 
en lijnwaad (1812, 1816), koopman (1826), zonder beroep (1834), overl. Muiderberg 15-11-1834, 

begr. ald., otr. Amsterdam 16-10-1801, tr. Weesp BeletjeMoses de Jong, geb. Fürth (D) 1779, over 1. 
Muiderberg 25-7-1864, begr. ald., dr. van Moses Barend de Jong en Fijkje Raphael. 

Na de dood van Andries Selick Heil bron werd zijn weduwe voorlopig aangesteld als opzichtster, met 
de bepaling dat zij zich door een man moest laten assisteren als dat noodzakelijk was. Waarschijnlijk 
koos zij Nathan Zadok Swaap in deze plaats. Nathan overleed kort daarop in Muiderberg, terwijl zijn 
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echtgenote nog in Amsterdam woonde. Nadat een jaar later de weduwe Heilbron met de zoon van 
Nathan trouwde, verzocht deze of zijn moeder bij hen in hun huis bij de begraafplaats mocht komen 
wonen. Dit werd toegestaan voor zes maanden, maar zij bleef tot haar dood bij haar zoon wonen. 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. Raphae/NathanSwaap, volgtIVb. 
2. Eva Nathan Swaap, geb. Amsterdam 1802, overl. ald. 22-2-1842, tr. Weesp 7-5-1826 Benja

min Joseph Nieuwkerk, geb. Naarden 12-7-1800, koopman, overl. Amsterdam 24-7-1865, 
broer vanJannetje (zie Illa-2), dr. van Joseph Niekerk en Klaartje Abraham van Gelder. 

Hij tr. (2) Muiden 23-8-1846 zijn nicht Klaartje Mozes van Gelder. 

3. Joseph Nathan Swaep, geb. Amsterdam 16-5-1812, pakhuisknecht (1845), tapper (1851, 1864), 
bediende ( 187 4), over 1. 's-Gravenhage 29-7-1899, tr. ( 1) Amsterdam 9-7-1845 Klaartje Saaije 
Heilbron, geb. Naarden 2-9-1824, over 1. Amsterdam 28-1-1851, dr. van J esaia Zelich Heil
bron en Jannetje Joseph Niekerk (zie Illa-2); tr. (2) Amsterdam 22-5-1851 Rebecca Elias Ba
rendz, geb. Gibraltar 8-2-1818, overl. Amsterdam 10-2-1882, dr. van Elias Daniel Barendz 
en Elisabeth David Salomons. 

!Vb. Raphae/NathanSwaap, ook Raphael Sadok Nathan Swaap, geb. Amsterdam 1806, opzich
ter begraafplaats (1835-1866), overl. Muiderberg 13-1-1866, begr. ald., tr. Muiden 7-1-1835 Ma
rianne alias Matje Tobias Cohen Kloot, geb. Naarden 19-7-1796, overl. Muiderberg 19-5-1866, 
begr. ald., weduwe Andries Selick Heilbron (zie IVa), dr. van Tobias Salomon Cohen Kloot en 
Hanna Davids. 

De Joodse Gemeente besloot Marianne ter gelegenheid van haar huwelijk met Raphael Nathan 
Swaap een gratificatie van 25 gulden toe te kennen. Raphael werd aangesteld als sjomeer op 11 februari 
1835. Kort daarop werd hem verweten het kerkhof voor korte oflangere tijd te hebben verlaten zonder 
permissie van de Joodse Gemeente. Eind 1835 vond een aanzienlijke diefstal plaats in Raphael's woning 
bij het kerkhof. De Joodse Gemeente besloot hem 100 gulden voor te schieten voor kleding en derge
lijke. Dit bedrag moest in acht maandelijkse betalingen terugbetaald worden." 

Uit dit huwelijk: 

1. NathanSadokSwaap, volgt V. 
2. Hanna Sadok Swaap, geb. Muiderberg 8-1-1838, overl. Amsterdam 3-4-1898, tr. Muiden 

26-9-1858 Meijer Samuel Canes, geb. Amsterdam 16-8-1824, onderwijzer, overl. ald. 
2-2-1885, zn. van Samuel Meijer Canes en Betje Liepman Mijnzen. 

V. Nathan Sadok Swaap, geb. Muiderberg 21-1-1836, landbouwer (1864), opzichter begraaf
plaats (1866-1910 ), veehouder, lid Gemeenteraad, over 1. ald. 6-2-1910, begr. ald. , tr. Amsterdam 
2-3-1864 Saartje Noordwal, geb. Gorredijk (Opsterland) 7-6-1834, dienstbode (1864), overl. 
Apeldoorn 29-8-1911, dr. van Philip Abraham Noord wal en EngelinaAbraham Hes. 

Op 21 april 1863 werd besloten dat Nathan zijn vader mocht assisteren. Op 24 januari 1866 kreeg hij 
ee n tijdelijke aanstelling. Per 1 april 1866 werd hij officieel aangenomen als bewaarder. Zijn salaris be
droeg 288 gulden per jaar. '' In 1908 was Nathan geruime tijd ziek. Hij had dit echter niet doorgegeven 
aan het kerkbestuur, iets waartoe hij volgens de reglementen wel verplicht was. Toen het kerkbestuur 
dit alsnog te horen kreeg, wilde men Nathan eigenlijk per direct ontslaan. Gezien zijn hoge leeftijd en 
financiële situatie- hij zou bij oneervol ontslag geen pensioen krijgen- werd op 31 maart 1908 besloten 
dat de secretaris van het kerkbestuur naar Muiderberg zou afreizen en Nathan streng zou onderhou
den. Daar aangekomen bracht de secretaris de volgende boodschap over: binnen acht dagen moest 
Nathan zelf ontslag nemen, anders zou schorsing volgen. Nathan reageerde verbaasd, hij vond het 
verzuim niet zo ernstig en hij vond dat hij voor voldoende waarneming van zijn functie had gezorgd. 
Het kerkbestuur riep Nathan op om op 12 april 1908 naar Amsterdam te komen, maar op die dag bleek 
Nathan nog te ziek om zijn woning te verlaten. Ruim twee weken later werd door het kerkbestuur een 
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Grafstenen van Nathan Sadok Swaap (1836-1910) en Saartje Swaap Noordwal (1834-1911) te Muiderberg 

brief van Nathan behandeld. Hierin stelde hij dat zijn schoonzoon Salomon Hartog zijn plaatsver
vanger kon zijn, maar dat hij over een paar dagen toch weer aan het werk zou kunnen. De vergadering 
stelde dat Hartog niet de aangewezen man was, maar stond hem bij uitzondering toe zijn schoonvader 
te assisteren. Nathan zou immers toch weer snel zijn werk kunnen opnemen. Daarna regende het 
klachten overNathan, over niet schoon gemaakte zerken en andere onzorgvuldigheden. Op 20 oktober 
1908 werd hem door het kerkbestuur zelfs tien gulden boete opgelegd, aangezien hij een niet-jood voor 
hem de graven liet delven. 

Na een korte ziekte overleed Nathan in 1910 en in de vergadering van het kerkbestuur wijdde men de 
enige woorden aan zijn nagedachtenis. In de notulen werd daarover het volgende genoteerd: 'bewaar
der Swaap, die al moge hij door zijn leeftijd, en tengevolge daarvan mindere toeschietelijkheid om te 
voldoen aan de eischen, die thans aan de functie van bewaarder eener begraafplaats als te Muiderberg, 
wel eens reden tot aanmerking gegeven hebben, toch zijn ambt getrouw en daarbij in ieder opzicht 
godsdienstig heeft waargenomen'. Nathan's schoonzoon Salomon Hartog werd in dezelfde vergade
ring aangewezen als zijn voorlopige plaatsvervanger. Aan Nathan's weduwe, Saartje Noordwal, werd 
gevraagd of zij, net als in 1834 gebeurde, in het ambt 'wilde blijven zi tten'. 

Saartje ging hier onder dankzegging mee akkoord. Op 1 augustus 1911 verzocht zij het kerkbestuur of 
zij om gezondheidsredenen naar Amsterdam mocht verhuizen. Dit werd toegestaan, schoonzoon Salo
mon Hartog was toch immers in dienst als plaatsvervanger. Binnen een maand overleed Saartje echter 
en werd de opvolging van de functie van bewaarder urgent. '4 

Uit dit huwelijk, geb. te Muiderberg: 

1. levenloos geboren zoon, geb. 8-5-1865. 

z. RaphaelSadokNathan, geb. 1-4-1866, overl. Muiderberg 14-8-1866. 

3. Engelina Swaap, geb. 28-5-1867, overl. Auschwitz 19-2-1943, tr. Muiden 30-1-1889 David 
Barents, geb. Amsterdam 27-9-1859, overl. ald. 21-6-1925, zn. van Mozes Elias Barents en 
Hanna Eljon. 

4 . Marianne Swaap, volgt VI. 
5. Bertha, geb. 24-11-1868, overl. Auschwitz 19-2-1943, tr. Muiden 7-5-1902 Joseph Furster, 

geb. Amsterdam 1-2-1867, overl. ald. 1-1-1938, zn. van Benjamin Furster en Judith van Gel
der. 
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6. RaphaelZadok, geb. 26-11-1870, overl. Muiderberg 2-3-1871. 

7. Philip Maximiliaan, geb. 24-3-1872, over 1. Muiderberg 30-3-1874. 

8. Hanna Ester Swaap, geb. 24-3-1872, overl. Sobibor 4-6-1943, tr. Muiden 27-10-1897 Simon 
Manus Keizer, geb. Hasselt 15-3-1868, overl. Sobidor 4-6-1943, zn. van Manuel Keizer en 

Saartje Karseboom. 

9. Mina Swaap, geb. 16-3-1877, overl. Amsterdam 25-6-1937, tr. Amsterdam 14-8-1924 Simon 
Frankvoorder, geb. Zaandam 2-5-1874, over 1. Sobidor 16-4-1943, zn. van Isaäk Franfoorder 

en Rachel Polak. 

VI. Marianne Swaap, geb. Muiderberg 28-5-1867, overl. ald. 1-5-1936, tr. Muiden 25-1-1889 

Salomon, zich noemende Charles Hartog, geb. Amsterdam 1-3-1861, diamantklover (1892), 

opzichter begraafplaats (1912-1932), overl. Muiderberg 25-11-1934, zn. van Jerohm Hartog en 

Anna du Moulin. 
Salomon Hartog assisteerde zijn schoonvader tijdens diens ziekte in 1908 en werd na diens dood 

voorlopig aangesteld als plaatsvervanger. Na de dood van zijn schoonmoeder werd hij voorgesteld als 
opvolger, maar Salomon had nogal wat noten op zijn zang. Zo wilde hij 1000 gulden als bezoldiging 
hebben, maar daarnaast een gratis woning, vrijdom van personele belasting en vergoeding voor de 
stookkosten in het reinigingshuis. Daar kon het kerkbestuur wel inkomen, maar Salomon's laatste eis 
leverde wel een hoop spanningen op. Bij de begraafplaats was namelijk vanouds gelegenheid om wat te 
eten. Dit buffet leverde de familie van de sjomrim eveneens ongeveer 1000 gulden per jaar op. Salomon 
wilde de volledige exploitatie van het buffet in handen nemen, maar het kerkbestuur stribbelde tegen. 
Uiteindelijk ging men toch akkoord en in de loop van 1912 kreeg Salomon zijn officiële aans telling. '5 

Op 26 september 1932 vroeg Salomon Hartog het kerkbestuur om eervol ontslag met ingang van 1 
januari 1933. Het kerkbestuur besloot daarop dat ontslag te verlenen en hem een pensioen van 1000 
gulden per jaar toe te kennen. Op 2 januari 1933 was er een officieel afscheid en werd zijn opvolger, H. 
Birnbaum, geïnstalleerd. '6 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. Jerohm Hartog, geb. Muiderberg 29-4-1892, onderwijzer, vertaler, auteur, lid Joodse Raad, 
overl. Bergen-Belsen 13-1-1945, tr. Amsterdam 21-12-1922 Theresia Aa, geb. Amsterdam 

4-10-1899, over 1. Schipkau 19-4-1945, dr. van Abraham Aa en Betje van der Kar. 

Noten 

1. Lydia Hagoort, Het BethHaim in Ouderkerk 
aan de Amstel, Hilversum 2005. 

2. In deze genealogie worden de namen 
gebruikt zoals zij voorkomen in de Neder
landstalige bronnen. Tussen haakjes staan 
de namen zoals zij voorkomen in de He
breeuwse en Jiddische bronnen. 

3. Stadsarchief Amsterdam (SAA), arch. 714, 
inv. nr. 1, pag.114. Met dank aan Odette Vlcs

sing te Amsterdam voor de vertaling van de 
Hebreeuwse teksten en aan Reinier Bob be te 
Diemen voor de foto' d van de begraafplaats 
te Muiderberg. 

4. SAA, arch. 714, inv. nr. 2, pag. 560. 
5. SAA, arch. 714, inv. nr. 2, pag. 438. 
6. SAA, arch. 714, inv. nr. 3, pag. 54. 
7. SAA, arch. 714, inv. nr. 3, pag. 89. 
8. SAA, arch. 714, inv. nr. 3, pag. 310. 
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9. Muiderberg maakte sinds 1812 deel uit van 
de gemeente Muiden. Om aan te geven dat 
genoemde personen in het huis op de be
graafplaats werden geboren of overleden, 
is in die gevallen Muiderberg in plaats van 
Muiden gebruikt. 

10. SAA, arch. 714, inv. nr. 3, pag. 593. Met dank 
aan Moshe Mossel te Jeruzalem. 

11. SAA, arch. 714, inv. nr. 10. 

12. De notulen oven834 en 1835 ontbreken. 
Een toegang op de notulen, met een korte 
omschrijving en het nummer van het besluit, 
is wel bewaard gebleven. Zie hiervoor SAA, 
arch. 714, inv. nr. 862, besluit64en inv. nr. 913. 

13. SAA, arch. 714, inv. nrs. 863 en 923. 
14. SAA, arch. 714, inv. nrs. 886 en 887. 
15. SAA, arch. 714, inv. nrs.103 en 888. 
16. SAA, arch. 714, inv. nr. 907. 
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Plattegrond met schutterswijken van Amsterdam, circa 1737, uitgegeven door Hendrik deLeth (collectie Stadsarchief Amsterdam, inv.nr.10094/20) 



De hoender- en vogelkopers Bievink (Bijvank, Bieving) en 
een aanverwant netwerk van hoenderkopers (Van Kalker) 

te Amsterdam 
DooRJ.F. WENDTE 

In het achttiende eeuwse Amsterdam treffen we een familienetwerk van hoenderkopers aan 
bij het nageslacht van de Didamse hoenderkoper Willem Bijvank (1698-1726, II). Via zijn 
zwager Antony van Kalker, een hoenderkoper uit 's-Hertogenbosch, zal hij mogelijk in het 
vak zijn gerold. De beide zonen van Willem Bijvank zijn: Hendrick Bievink (Illa), hoender- en 
vogelverkoper in de Binnen Bantammerstraat, en Johannes Bievink (Illb}, hoender- en vogel

koper in de Hartenstraat. De aangehuwde Derk Florijn (1751-1811, Illb-7) wordt in 1795 onder 
het nieuwe bewind, door het Committee van Algemeen Welzijn te Amsterdam verkoren tot 
een van de overlieden van het hoender- en vogelkopersgilde. 

In het familienetwerk Bievink komen tenminste 18 hoenderkopers voor in een keten van 
tenminste 106 jaar (1705-1811, zie het alfabetisch overzicht). Tot overlieden van het hoender
en vogelkopersgilde hebben het gebracht: Willem van Raalte (1734, 1741, 1744), Hendrick 
Bievink (1749, 1757, 1760), Hendrik Boekhout (1766} en Derk Florijn (1795, 1797-1805). Antony 
van Kalker is tweemaal genomineerd voor overman van het gilde (1750, 1757). Dit lijstje is niet 
volledig omdat alleen de voordrachten en benoemingen van het gilde vanaf 1724 bewaard zijn 
gebleven. ' 

f oRDONNANTiE 
l VAN HET 

î 
HOENDERKOOPERS 

G I L D.' 

Te A M S T E. R D A M, 
By SAMUEL LAMSVELD, Ordinaris Stads 

Drukker en Boekverkoper, aan de Nieuwe Kerk, 

Mtt P~viltgie. 

Îut VJr-o . 

Ordonnantie van het hoenderkopers Gild (collectie Stadsarchief Amsterdam)3 
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Alfabetisch overzicht. Hoender- en vogelkopers behorende tot het familienetwerk Bievink en de keten van 
hoenderkopers Van Dorsten-Florijn 

* begin keten in 1705 (poorterinschrijving) 
** einde keten in 1811 ( overlijden). 

geboorteplaats geb.- over 1. poorterinschrijving 

1. Jan van Almelo Doesburg (1700)-(1733) 10-9-1723 
2. Hendrick Bievink Amsterdam 1722-1762 30-10-1743 
3. Johannes Bievink Amsterdam 1726-1760 8-4-1750 
4. Arent Boekhout Amsterdam 1772-1804 20-1-1803 
5. Hendrik Boekhout Amsterdam 1737-1801 21-1-1761 
6. Jan Boekhout Amsterdam 1766-1807 28-9-1790 
7. Pieter Boekhout Amsterdam 1770-(1803) 7-3-1797 
8. Hendrik Bouman Gou(w)velt ca. 1724->1760 20-6-1760 
9. Willem Bijvank Didam 1698-1726 17-6-1721 

10. Juriaen van Dorsten* Raalte ca. 1681-1720 9-5-1705 
11. Derk Florijn** Deventer 1751-1811 18-2-1783 
12. J annetje Roelofs Hoffmans Amsterdam overl.1737 
13. Antony van Kalker 's-Hertogen bosch 1688-1764 28-4-1718 
14. Gabriel Lucasse Lavarre Laage overl.1725 16-3-1702 
15. Lucas Lavarre Amsterdam 1705-1731 12-5-1724 
16. Jan van Leeuwen Arnhem/Oosterbeek ca. 1704-1738 25-10-1730 
17. Willem van Raalte Amsterdam 1703-1750 27-1-1717 
18. Johannes Snoek Schipper Woerden 1724-1754/58 1-9-1746 

Omdat voor de achttiende eeuw geen lijsten van gildeleden bewaard zijn gebleven, is het on
waarschijnlijk dat ook bovenstaande opsomming volledig is. Er zullen zeker enkele vrouwen 
uit het familienetwerk bij geweest moeten zijn zoals later aannemelijk kan worden gemaakt. 
Het gilde liet ook uitdrukkelijk vrouwen toe zoals blijkt uit de bewaard gebleven lijst van 
gildeleden uit 1688,' maar ook uit bijvoorbeeld een keur uit 31 januari 1721 waarin gesproken 
wordt over gilden broeders en -zusters.3 

Iedere gildenbroeder lijkt zijn eigen nering te hebben, waarin hij zich zonodig laat assiste
ren door vrouw, (minder)jarige kinderen of andere familieleden. Dat niet iedereen binnen de 
familie emplooi kon vinden, bewijst Johannes Bievink (IIIb ), die bij zijn poortersinschrij ving 
vermeld wordt als mandenmakersknecht (1750), maar later toch werkt als hoender- en vogel
koper (1760). Meer informatie over Amsterdamse hoenderkopers en het gilde is te vinden in 
bijlage 3 (zie pagina 221-222). 

De lcet:cn van hoenderslcopcrs en het: gilde 

De eerste in de keten van hoenderkopers is in 1705 Juriaen van Dorsten uit Raalte (zie bijlage 
2). Als (gekocht) poorter van Amsterdam kon hij toetreden tot een gilde. Toelating tot een 
gilde was geen recht. Zonen van de gildeleden gingen voor op overige Amsterdammers. Niet
geboren Amsterdammers kwamen daarna en ze moesten ook het hoogste entreegeld betalen. 4 

Een rekest uit 1735 van de overlieden van het hoenderkopersgilde aan de Burgemeesters van 
Amsterdam,' een rekest waarvoor in 1736 een gedeeltelijk fiat is gegeven, geeft de specifieke 
toetredingsregels van dit gilde aan: 

"Dat ook van nu voortaan diegenen, die het Gild zouden willen kopen, voor die koop in 
eene som aan de overluyden zullen betalen, te weten: 
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• die zijn groot Burgerschap geen zes jaar heeft bezeten, de som van 30 gulden; 
• die het zelve zes jaar heeft bezeten 25 gulden; 
• een zoon of dochter van een hoender- of vogelkoper in ' t Gilde komende 20 gulden; 
• en laatstelijk de weduwe van een vogel- en hoenderkoper de neringe van haar man willende 

continueren, voor de intekening van ' t Gild de som van tien gulden." 
Het is dus niet verwonderlijk dat leden van dit gilde ware familienetwerken vormen. 
Juriaen van Dorsten (zie bijlage 2) is drie jaar nadat zijn zwager Gabriel Lucasse Lavarre (La 

Ferre) als poorter van Amsterdam ingeschreven, lid van het gilde geworden. Bij het overlijden 
van Juriaen van Dorsten in 1720 laat hij Adriana van Didam als hoenderkopersweduwe na. Zij 
trad op dat moment toe als lid van het gilde en kon het bedrijf van haar man voortzetten. Zes 
maanden later (9 mei 1721) treedt ze in het huwelijk met de hoenderkoper Antony van Kalker 
uit 's-Hertogenbosch. Deze was al twee jaar eerder als poorter van Amsterdam ingeschreven 
met de vermelding van hoenderkoper en speelt een centrale rol in deze periode van de keten. 
En er zijn twee bedrijfjes. Willem Bijvank (II) uit Didam huwt op 24 mei 1721, dus twee weken 
later, Magtelt van Kalker, de zus van Antony van Kalker, en wordt op 17 juni 1721 als poorter 
ingeschreven met de vermelding hoenderkoper. Niet voor lang want hij overlijdt in 1726, 

Magtelt als weduwe van een hoenderkoper achterlatend. Ook zij zal lid van het gilde zijn 
gebleven tot ze in 1730 hertrouwt met Jan van Leeuwen die op deze wijze als niet-Amsterdam
mer gemakkelijk opgenomen kon worden in het gilde. In 1738 is Magtelt van Kalker opnieuw 
hoenderkopersweduwe. 

Via de beide dochters van Antony van Kalker kunnen opnieuw twee behuwd poorters, dat 
wil zeggen niet-geboren Amsterdammers toetreden tot het gilde: Johannes Snoek Schippers 
in 1744 en Hendrik Bouman in 1758. In deze lijnen heb ik geen voortzetting van de keten ge
vonden. 

De echte voortzetting van de keten van hoenderkopers loopt via beide zonen van Willem 
Bijvank, maar met name Johannes Bievink (IIIb). Na zijn overlijden in 1760 zal zijn weduwe 
Alida Aarssen in gildeverband het bedrijfje in de Hartenstraat hebben voortgezet. Door het 
tweede huwelijk van Alida Aarssen met de hoender- en vogelkoper Hendrik Boekhout wordt 
via diens moeder Barentje Greve een verbinding gelegd met het hoenderkopersnetwerk Brac
konje.6 

Het einde van de keten is gesteld op 1811 wanneer de schoonzoon van Alida Aarssen, ge
naamd Derk Florijn, een behuwd poorter, overlijdt. Er zijn geen bewijzen gevonden dat zijn 
kinderen Hendrick Florijn en Jan Florijn de hoenderhandel hebben voortgezet. Jan Florijn, 
destijds 21 jaar, is later agent van politie (1812), sleper (1815) en koorndrager (1817-1818). 

Ook in de lijn Boekhout kon geen voortzetting worden gevonden. Van de drie broers Boek
hout overlijden er twee voor 1811. De laatste, Jan Boekhout, overlijdt in 1817 en wordt dan 
vermeld als slepersknecht. 

Daar waar in de stamreeks en bijlagen een poortersdatum is vermeld, betreft het de poorter
inschrij ving te Amsterdam. 

Stamreeks Bievink 
(met AK = Amstelkerk; EK = Engelse Kerk; KKH = Karthuizer Kerkhof; LKH = Leidse 
Kerk(hof); LuK = lutherse Kerk; NK = Nieuwe Kerk; NoK(H) = Noorder Kerk(hof); OK = Oude 
Kerk; StA(H) = St. Antonieskerkhof; WK(H} = Wester Kerk(hof); ZK(H) = Zuiderkerk(hof), al
len te Amsterdam) 
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I. Hendrik Bijvanck (Bijvank, Bijving), voor het eerst genoemd in 1698 in de lidmatenregisters 
van de gereformeerde gemeente van Didam, overl. Didam tussen 1733 en 1738, tr. (1) Geertruyd 
Willems Peppelman(s); tr. (2) Didam 8-2-1733 GeertruydLeeuwenborgh, van Zelhem. 

Geertruyd Leeuwenborgh wordt ook wel genoemd Geert Bijvink alias het Hommeltje. Ze is in 1739 
vijftig jaar, dus zal ze rond 1789 geboren zijn. In juli 1739 is zij wegens poging tot moord op de huis
vrouw van DerkArentzen, levenslang verbannen uit het Graafschap Berghe en de Heerlijkheid Didam.7 

Hij woont volgens het lidmatenregister van Didam 'in Gravelkamp' (1698), 'in de Dijk' (omstreeks 
1698-1702) en 'in 't dorp' (1725). 

Uit het eerste huwelijk (doopregister Didam begint in 1697): 

1. Dirk Bijvank (Bijvangh), van Didam (1718), poorter (11-5-1718), kleermaker in de Wolven

straat ( 1718-21), begr. Amsterdam ( LKH} 30-7-1721, otr. Amsterdam 14-4-1718 Maria Schoo
nenbergh (Schoonenburg), ged. Amsterdam (LuK) 6-10-1686 (get. Belitjen Schoonburgh, 
Willem Jansen Lutsekerck), begr. ald. (Heiligeweg en LKH) 15-11-1757, dr. van Frederik 
Schoonenburgh en Susanna Koel( e )mans. 

Zij otr. (2) Amsterdam 27-2-1722 (Casper) Lucas Stockmeij"er, van Leeden (1722), van Tecklenburg 
(1727), (meester)kleermaker (1727, 1757), poorter (18-2-1727). 

Uit het huwelijk met Bievink is geen nageslacht bekend. 
Dirk Bijvank woont aanvankelijk in de Wolvenstraat (1718), later in de Reguliersdwarstraat, het 

tweede huis van het Koningsplein boven de 'Kiesse Trecker' (1721). 
2. Willem, volgt II. 
3. Bernhardus, ged. Didam 13-9-1705 (get. Lubertus Materink en zijn huisvrouw Catharina 

Renkink). 

4. Johannes Gerardus, ged. Didam 7-8-1712 (geen get.). 

II. Willem Bijvank, ged. Didam 30-1-1698 (geen get.), lidmaat geref. gemeente Didam 

15-4-1718, poorter (17-6-1721, Willem Bovanck), hoenderkoper (1721, 1726) in de Hoogstraat 
te Amsterdam (1726), begr. Amsterdam (StAH} 21-10-1726, otr. Amsterdam 24-5-1721 Magtelt 
van Kalker (Machteltvan Leeuwen), van 's-Hertogenbosch, over 1. Amsterdam 'Bessieshuis'8 en 

begr. (StAH} 30-6-1767, dr. van Jan Kalker en Willemina ter Beeck. 
Zij otr./tr. (2) Amsterdam/Arnhem 18-8/3-9-1730 Jan van Leeuwen, van Arnhem (1730), hoender koper 

uit Oosterbeek (1730), poorter (25-10-1730), overl. tussen 1731 en 1744, wrs. begr. Amsterdam (StAH) 
27-11-1738 (woont Kerkstraat tussen Amstel en Weesperstraat), zn. van Wouter van Leeuwen. 

Hij woont Runstraat (1721); zij Huidenstraat (1721) en op het moment van haar huwelijk met Jan van 
Leeuwen in de Zandstraat (1730 ). 

Uit dit huwelijk, ged. te Amsterdam: 

1. Hendrick, volgt Illa. 

2. Johannes, volgtIIIb. 

Illa. Hendrick Bievink (Bijvank, Bieving, Biving), ged. Amsterdam (ZK), 14-1-1722 (get. Antonij 
van Kalker, Antonet van Kalker), poorter (30-10-1743), lid hoender- en vogelkopersgilde, over
man gilde ( 17 49, 1757, 1760 ), hoenderkoper ( 17 43-1760 ), hoender koper in Hartenstraat ( 17 43 ), 
hoender- en vogelkoper in de Binnen Bantammerstraat (1759, 1762), begr. Amsterdam (ZK} 
20-2-1762, otr. (1) Amsterdam 23-8-1743 Anna de Graaff, ged. Amsterdam (ZK) 27-6-1714 (get. 
Anna Jans, Jan de Vries), woont in de Bantammerstraat (1743), begr. Amsterdam (Oudezijds 
Kapel) 8-10-1759, dr. van Abraham de Graaff, wijnkoper te Amsterdam, en Elisabeth de Vries; 
otr. (2) Amsterdam 14-12-1759 Cornelia Block, van Hattem, begr. Amsterdam (ZK)18-3-1784, 
weduwe van Fredrick Rootman (1759 ). 

Cornelia Block otr. (3) Amsterdam 6-1-1764 Ernst Kreijmeier, wedr. Jannetje Abrams. 
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Hendrik Bievink wordt in 1749 eigenaar van 1/3 huis en erve in de Bantammerstraat. Ook (als Hen
drik Brieving) 1/3 eigenaar van een huis en erf in de Binnen Bantammerstraat ( destijds Oude Bantam
merstraat).9 

Uit de boedelpapieren van het Burgerweeshuis blijkt dat er bij het overlijden van Hendrick Bievink 
nog vijf kinderen in leven zijn. Abraham en Anna worden op 10 maart 1762 ingenomen in het Burger
weeshuis. Elisabeth en Hendrik, respectievelijk 16 en 14 jaar oud, gaan naar het Diaconie Weeshuis, 
terwijl Willem, 17 jaar oud, niet ingenomen wordt, maar wel onder opzicht van de Diaconie komt en ali
mentatie ontvangt. Bij de boedelafrekening op 21 april 1762 blijkt een nalatenschap van 2354 gulden, 11 

stuivers en 8 penningen. De weduwe Cornelia Block, de stiefmoeder van de kinderen Bievink, ontvangt 
de helft, maar daar moeten nog wel de begrafeniskosten van 28 gulden vanaf worden getrokken. De 
overgebleven 1177 gulden, 5 stuivers en 12 penningen wordt als volgt verdeeld: Eenzesde deel gaat naar 
Cornelia Block, tweezesde deel naar het Burgerweeshuis als alimenterende twee kinderen en driezesde 
deel naar de broederen Diaconen. •0 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Amsterdam: 

1. Willem, volgt IV. 
2. Elisabeth Bievink, ged. (OK) 18-3-1746 (get. Willem Homma, Elisabeth de Graaff), inge

nomen Diaconie Weeshuis (10-3-1762), poorter (15-4-1768), dienstmaagd (1768), otr./tr. 
Amsterdam /Landsmeer 7/23-9-1781 Sijmen Dirksz Benjamin, geb. Landsmeer en daar 
wonende, wedr. van Jannetje Pieters de Ruijter. 

Zij woont in 1781 in de Gouds bloemstraat. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 
3. HendrikBievink, ged. (NK) 26-7-1747 (get. HendrickJan Bievink," Magtelt van Leeuwen). 

Hij is in 1762 ingenomen in het Diaconie Weeshuis. 

4. Abraham, ged. (OK) 15-8-1749 (get. Jan Beijvank, Adriana de Graaf), ingenomen in Bur
gerweeshuis (10-3-1762), poorter (25-4-1771), timmerman (1771), begr. Amsterdam (LKH) 
19-2-1775. 

Hij woont in 1775 Prinsengracht, tussen de Looiers gracht en -straat. 

5. Johannis, ged. (ZK) 4-8-1751 (get. Hendrik Jan Bievink, Magtelt Bekkin), over 1. vóór 1759. 
6. Jacob, ged. (ZK) 1-7-1753 (get.Jan Bievink, Magtelt van Leeuwen), begr. Amsterdam (StAH) 

3-3-1754 (Jacob Biedink). 
7. Anna, ged. (ZK) 20-4-1755 (get.Jan Bievink, Adriana de Graaf), ingenomen in Burgerwees-

huis (10-3-1762), leeft wrs. nog 1803 (get. bij een kind van haar broer Willem Bievink, IV). 

Illb. Johannes (Jan) Blevink (Bijvank, Buvingk), ged. Amsterdam (ZK) 2-1-1726 (get. Anthony 
en Adriana van Kakkers), poorter (8-4-1750), woont buiten de Raampoort (1748), manden
makersknecht (1750), hoender- en vogelkoper in de Hartenstraat (1760), Hartenstraat bij de 
Keizersgracht (1750-1760), overl./begr. ald. (WKH)12/16-4-1760, otr./tr. (1) Amsterdam (NK) 
21-6/9-7-1748 Adriana de Graaff, ged. Amsterdam (NoK) 2-8-1724 (get. Jan de Vries, Adriana 
Mouthaan), begr. ald. (Oudezijds Kapel) 14-6-1758, dr. van Abraham de Graaff, wijnkoper te 
Amsterdam, en Elisabeth de Vries; otr. (2) Amsterdam 8-9-1758 Alida Aarssen, ged. Deventer 
25-11-1736, over 1. Amsterdam 25-1-1820, dr. van Barent Aarssen en Aleijda Broekhuys. 

Alida Aarssen otr. (2) Amsterdam 5-12-1760 Hendrik Boekhout, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 17-2-1737 

(get. Hendrik Morre, Hendrika Boumans), poorter (21-1-1761), lid hoender- en vogelkopersgilde, vo
gelkoper (1766), hoenderkoper (1761, 1779), overman gilde (1766), begr. ald. (LKH) 2-10-1801 {Hendrik 
Boekhout, in 't pesthuis)," zn. van Jan Boekhout, timmerman, en Barentje Greve. 

Zie voor hun kinderen Boekhout: Bijlage 1. Hendrik Boekhout woont in de Nes (1760) enAlidaAars
sen woont in de Hartenstraat (1760), Hartenstraat bij Keizersgracht (1765), St. Annastraat (1773) en Nes 
bij de Hals teeg (1777). 

Uit de boedelpapieren van het Burgerweeshuis blijkt dat Johannes Bievink uit het huwelijk met 
Adriana de Graaff alleen Magteld Bievink nalaat. Op 6 september 1758 wordt voor haar een bedrag van 
200 gulden gereserveerd als legitieme portie uit de erfenis van haar moeder. Magteld is zes jaar oud als 
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Com~meo~ A~(?Y~;;{;;j, 
Poortereed in 1750 van Johannes Bievink (1726-1760, IIIb) (collectie Stadsarchief Amsterdam)'° 

ze d.d. 29 april 1760 op verzoek van Hendrick Bievink en Antony van Kalker aan de Regenten van het 
Burgerweeshuis ingenomen wordt in het Weeshuis. Bij de boedelafrekening van haar vaders erfenis 
in 1760 blijkt dat er nog een bedrag van 30 gulden ontvangen is voor duiven en hoenders. Uiteindelijk 
komt haar toe een bedrag van 3101 gulden en 12 stuivers. 10 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Amsterdam: 

1. Willem, ged. (NK) 13-5-1750 (get. Hendrik Bievink, Magtelt van Leeuwen), begr. Amster
dam (WKH) 30-7-1750. 

2. Elizabeth, ged. (NK) 7-7-1751 (get. Hendrik Bievink, Anna de Graaff), begr. Amsterdam. 
(WKH) 15-9-1757. 

3. Willem, ged. (NK) 28-2-1753 (get. Antonie van Kalkar, Adriana Schippers), begr. Amster
dam (WKH) 31-3-1753. 

4. Magteld Bievink, ged. (AK) 14-3-1754 (get. Hendrik Jan Bievink, Magteld Tokkin), woont 
in de straat bij het Kerkhof (1791), overl. Amsterdam 28-2-1821, otr. Amsterdam 8-4-1791 

(zij tr. met consent van de regenten van het Burgerweeshuis)Jan Ruijsendaal, ged. Am
sterdam (WK) 23-6-1771 (get. Dirk Bloemendaal, Johanna Maria Pijn), boekdrukker (1821, 

1839 ), Anjeliersgracht (1791), Singel bij de Leliestraat (1839 ), over 1. ald. 14-10-1839, zn. van 
Abran1 Ruijscndaal en Sara Peijn. 

Hieruit geen nageslacht. Ze woont in de Lindenstraat bij 't Kerkhof (1791). 

5. Johannes, ged. (NK) 19-5-1756 (get. Hendrik Jan Bievink, Machteld Bekking), begr. Amster
dam (WKH) 7-11-1758. 

Uit het tweede huwelijk ( van Johannes Bievink met Alida Aarssen), ged. te Amsterdam (WK): 

6. Alida, ged. 15-7-1759 (get. Pieter Kelder hof, Willemina Aardsen), begr. Amsterdam (WKH) 
14+1760. 

7. Aleijda Willemina Bievink (Bijvanck), ged. 31-10-1760 (get. Jan Bredenoort, Willemina Aars
sen), over 1. Amsterdam 30-7-1812, otr. Amsterdam (EK) 16-4-1784 Derk (Dirk) Florijn, ged. 
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Deventer 25-7-1751, poorter (18-2-1783), lid hoender- en vogelkopersgilde, overman gilde 

( 1795, 1797-1805 ), overl./begr. Amsterdam (WKH) 9/14-5-1811, zn. van Jan Florijn en Aaltje 
Florijn. 

Hij woonde op het Singel (1784), zij in de Nes (1784), later Hartenstraat (1800) en Nauwe Kapel
steeg ( 1811, 1812 ). 

Derk Florijn werd op 26 november 1795 samen met Johan Hendrik Betman, Hendrik Noot en 
Gerrit Westenberg verkozen tot overman van het hoender- en vogelkopersgilde, 'die de gelofte 
in handen van 't Commiccée van Algemeen Welzijn hebben gedaan'.' Het gilde werd bestuurd 
door twee hoenderkopers en twee vogelkopers waarvan er uit iedere groep jaarlijks één aftrad. 
De zittingsduur bedroeg twee jaar. Omdat er sinds 1791 geen verkiezingen waren geweest, ging 
het nu dus anders. In het jaar daarop traden er weer twee af, waaronder Derk Florijn. Er voor in de 
plaats werden op 13 september 1796 benoemd: Pieter Oijens, een bekende uit het familienetwerk 
en Albercus Schuts. Op 24 augustus 1797 werden benoemd: Derk Florijn en Roelof Croese, terwijl 
Gerrit Noot, 6 behorende tot het netwerk, één van de niet verkozen genomineerden was. Met de op
heffing der gilden al enigszins in zicht bleven de overlieden Pieter Oijens, Albertus Schuc(s), Derk 
Florijn en Roelof Croese ongebruikelijk lang aan. Pas op 4 september 1804 werden Pieter Oijens 
en Albertus Schut(s) vervangen, terwijl in 1803 Roelof Croese, wegens overlijden, vervangen was 
door Johannes Engelbert Beerman. Na acht jaar onafgebroken overman te zijn geweest in het gilde 
trad Derk Florijn op 12 september 1805 af. Een termijn die verder alleen Pieter Oijens en Albertus 
Schut(s) gehaald hebben. 

IV. Willem Bievink (Bieving, Bijvank, Biv1nk), ged. Amsterdam ( OK) 19-6-1744 (get. Antoni van 

Kalker, Magtelt van Leeuwen), poorter (17-7-1770), koorndrager (1770, 1811, 1813, 1825), wonen
de in de St.Jacobszstraat (1770 ), Prinseneiland (1811), Enge Kerks teeg (1825), over!. ald.1-4-1825, 
otr. (1) Amsterdam 23-11-1770 Maria de]ong(h), van Maastricht, wonende Leidsedwarsstraat 

( 1770 ), over!. in het Pesthuis, begr. Amsterdam (LKH) 31-12-1795; otr. ( 2) Amsterdam 26-5-1797 

Anna Helena Barbara Bimmerstorjfer (in Amsterdam steeds Biemerstorffer), ged. Leiden (Lu
therse Kerk) 9-12-1773 (get. Anna Barbara, geen familienaam vermeld), over!. Amsterdam 

28-5-1834, dr. van Christiaan Bimmerstorffer en Geertruij Hegger. 
Hij woont in 1797 Oudekerksplein, hoek Wijdekerksteeg en later in 1811 en 1813 Prinseneiland bij de 

Haringerbrug. Zij woont in 1834 Nieuwendijk, Klokkengang. 

Uit het tweede huwelijk, allen geb./ged. Bieving: 

1. Anna Hendrika, ged. Amsterdam (WK) 6-5-1803, wrs. jong over!. 

2. Willem, geb./ged. Amsterdam (NoK) 10/13-6-1804, mogelijk begr. KKH) 26-2-1806 (een 

kind van Willem Bieving). 

3. Geertruy Elisabet Bieving, geb./ged. Amsterdam (OK) 31-5/14-6-1807, naaister (1828), over!. 
ald. 28-11-1829, tr. Amsterdam 7-5-1828Jan Dirk de Jong, ged. Amsterdam (Oudezijdska
pel) 29-1-1804 (get. AlofBuijsman, Elikkie Broeders), schuitenvoerder (1828, 1829 ), zn. van 

Dirk de Jong, schuitenvoerder (1828), en Vroutje Buijsman. 
Uit die huwelijk geen nageslacht. 

4 . Willemina, geb. Amsterdam 31-8-1811 (één van een tweeling), overl. ald. 16-11-1811. 
5. Hendrik, geb. Amsterdam 31-8-1811 (één van een tweeling), over!. ald. 7-11-1811. 
6. Willem Christiaan Bieving, geb. Amsterdam 21-2-1813, timmerman (1837, 1851-1853, 1871), 

over!. ald. 2-5-1871, otr. Amsterdam 19-4-1837 Wilhelmina Catharina Haak, van Namen 
(B), naaister (1837), tapster (1851-1853, 1872), over!. Amsterdam 15-6-1884, dr. van Niklaas 
Haak enJansje Woelters (Jannetje Wouters). 

Wilhelmina Catharina Haak er. (2) Amsterdam 6-3-1872 Hermanus Cornet. 
Ze wonen in de Baafjessteeg (1851-1855), later Lijnbaansgrachc (1884). Uit die huwelijk nage

slacht Bieving. 
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Bijlage 1. Kinderen Boekhout 

Kinderen uit het tweede huwelijk van Hendrik Boekhout en Alida Aarssen, weduwe van Jan 

Bievink ( 1726-1760, IIIb ), ged. te Amsterdam: 

1. Barentje, ged. (NK) 24-11-1762 (get. Jan Brakkonje, Barendje Goede), schoonmaakster 
(1827), over 1. Amsterdam 16-10-1827 ( ongehuwd). 

2. Jan, ged. (WK) 2-11-1764 (get. Arent Aarssen, Johanna Maria Monnereau), begr. Amster

dam (WKH) 8-3-1765 (Jan Boekholt). 
3. Jan Boekhout, ged. (WK) 10-1-1766 (get.Jan Brakkonije, Barentje Greve), poorter(28-9-1790 ), 

hoenderkoper (1790), slepersknecht (1817), overl. Amsterdam 11-4-1817, otr. Amsterdam 
13-6-1794 Trijntie van Aken, ged. Amsterdam (NK) 26-6-1763 (get. Harmen Wiegers, N eel

t je Govers), poorter (19-6-1781), linnennaaister (1781), overl. na 1817, dr. van Jan van Aken, 
plaatsnijder (1781), en Hendrina Wiegers. 

Ze wonen Baan gracht bij de Rozengracht (1817). 
4. Barent Boekhout, ged. (NK) 2-12-1767 (get. Barent Aarssen, Wilmina Aarssen), begr. Amster

dam (ZK) 24-12-1806. 
5. Pieter Boekhout, ged. (WK) 22-6-1770 (get. Barent Aarssen, Willemina Aarssen, wed. Pie

ter Kelterhof), poorter (7-3-1797), hoenderkoper (1797), wrs. begr. Amsterdam (WKH) 
5-7-1803 (Pieter Boekhout, Wolvenstraat, laat twee onmondige kinderen na), otr. Amster
dam 22-4-1796 Elizabeth Dicks, ged. Amsterdam (Ev. Luth.) 25-11-1767 (get. Barend Dicks, 
Elizabeth Walraven), over 1. ald. (Buitengasthuis) 12-8-1822, dr. van Teunis Hendrik Dicks, 

tabakskerver ( 1766), en Angeneta Anker. 
Zij tr. (z) Manus Mulder. 

6. Arent Boekhout, ged. (ZK) 30-12-1772 (get. Arent Aarssen, Anna Magdalena Steijts), één van 
een tweeling, poorter (20-1-1803), hoender koper ( 1803 ), over 1. in het Buitengasthuis, begr. 
ald. (Heiligeweg en LKH) 7-9-1804, otr. Amsterdam 7-9-1804 Sophia Margareta Abbekerk, 
ged. Amsterdam (ZK) 14-8-1782 (get. Pieter Baas, Sophia Bergman), overl. na 1811, dr. van 
Pieter Abbekerk, timmerman (1774), en Anna Baas. 

Arent Boekhout woont Grote Oostenburgerstraat (1804). 
We hebben hier te maken met een buitengewone ondertrouw. De bruidegom is afwezig en in 

zijn plaats compareert Pieter Abbekerk, de vader van de bruid. Op 4 september 1804 heeft Arent 
Boekhout in het Buitengasthuis (Pesthuis), voor notaris Marius van Ommeren Pieter Abbekerk ge
machtigd om zijn voorgenomen huwelijk aan te gaan en die zodra mogelijk te doen aantekenen. '' 
Op dezelfde dag van het huwelijk wordt de bruidegom begraven op het Heiligeweg en Leidsekerk
hof. De reden van de overhaaste aantekening is duidelijk. Uit deze partners: Hendrik, gedoopt 
Amsterdam (Zuiderkerk) 4 januari 1804. Het huwelijk kan dus niet meer voltrokken worden. 
Sophia Margaretha Abbekerk gaat in ondertrouw Amsterdam 16 mei 1806 met Dirk Vossema. Hun 
zoon is drie maanden eerder geboren. 

7. Anna Magdalena, ged. (ZK) 30-12-1772 (zelfde getuigen), één van een tweeling, begr. Am

sterdam (StAH) 9-3-1773. 
8 . Grietje, ged. (OK) 18- 12-1774 (get. Leendert Greve, Barentjc Grcvc), bcgr. Amsterdam 

(StAH) 2-9-1777. 
9. Willem, ged. (ZK) 24-5-1778 (get. Arent Aarssen, Willemiena Aarssen), begr. Amsterdam 

(WKH) 26-11-1798. 
Hij woont in 1798 Eerste Laurierdwarsstraat. 
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Bijlage 2. Het begin van de keten van hoenderkopers rondJuriaen van Dorsten en 
Antony van Kalker 

Adriana van Didam, 'van de Diemermeer', begr. Amsterdam {WK) 1-11-1729 (in het kraambed), 
otr. (1) Amsterdam 22-4-1718 Juriaen van Dorsten,'4 van Raalte, poorter (9-5-1705), hoender ko

per (1705, 1706), hoenderkoopman (1718), hoender koper in de Hoogstraat (1718), in de Nieuwe 
Hoogstraat (1720), begr. Amsterdam {StAH) 6-11-1720, zn. van Gerrit van Dorsten; otr. (2) Am

sterdam 9-5-1721 Antony van Kalker, ged. 's-Hertogenbosch {Grote Kerk) 10-10-1688, poorter 

(28-4-1718), lid hoender- en vogelkopersgilde, hoenderkoper in de Huidenstraat (1721, 1742, 

1747, 1752), hoenderkoper (1718, 1750, 1757, 1758), begr. Amsterdam (Heiligeweg en LKH) 

27-10-1764, zn. van Jan Kalker en Willemina ter Beeck. 
Juriaen otr. (1)Amsterdam 15-10-1706 ElisabethReijniersz. Hojfmans, van Amsterdam. 
Antony otr. (2) Amsterdam 19-1-1730 SophiaPeijts van Hattem, weduwe van Jan de Wes. 
Dankzij de bewaard gebleven inventaris van zijn boedel, is bekend hoe de winkel en handel vanJuri

aen eruit heeft gezien.'5 De winkel bevond zich in het voorhuis van het pand aan de Nieuwe Hoogstraat 
en bevatte een toonbank en een zoldertje. Er stonden een spiegeltje en een stoel, alsmede enige planken 
die tot de winkel behoorden. Voorts waren er dertig hoenders, zowel dood als levend en twee kalkoe
nen, tezamen getaxeerd op zes gulden. Dus ongeveer vijf hoenders voor een gulden. Voorts had Juriaen 
van Dorsten een uitstaande schuld van vijftien gulden aan Anna de Vries wegens geleverde konijnen. 
Aan het hoenderkopersgilde was van Dorsten nog negentien stuivers schuldig. Zijn portemonnee, een 
'silverde beugel met een beslag aan een riem', werd getaxeerd op twaalf gulden. De gehele boedel werd 
getaxeerd op 523 gulden en 16 stuivers, alsmede 128 gulden en 23 stuivers aan contant geld en een nog 
te innen bedrag van 83 gulden en 10 stuivers. Daar tegenover bedroegen de lasten 278 gulden en 5 stui
vers. 

Uit het huwelijk vanJuriaen van Dorsten met Elisabeth Hoffmans zijn op 15 maart 1718 vier kinderen 
in leven, te weten: Reijnier, tien jaar, Gerrit, negen jaar, Dirck, vijf jaar en Elisabeth, drie jaar. 

Antony van Kalker woont in 1742 in de Huidenstraat, wijk 33, verpondingsnummer 5924, huur 400 
gulden, inkomen 600 gulden. '6 

Uit het tweede huwelijk ( drie kinderen), ged. te Amsterdam ( o.a.): 

1. Maria Willemina van Kalker, ged. {NK) 23-7-1724 (get. Willem Bijvank, Antonet van Alme-

1017), begr. Amsterdam {Heiligeweg en LKH) 13-7-1802, otr. (1) Amsterdam 24-11-1752 Pieter 
Tomas Schipper(s), ged. Woerden 23-8-1719 (get. Johanna Costerus), wonende Banram

merstraat (1752), begr. Amsterdam {WK) 19-2-1753, zn. van Pieter Schipper, raad en vroed

schap van Woerden (1724), en Geertruijd Costerus; otr. (2) Amsterdam 12-5-1758 Hendrik 
Bouman, geb. Gou(w)velt ca. 1724, poorter (20-6-1760), hoender koper (1760 ). 

Hendrik Bouman woont Bantammerstraat (1758). 
Bij zijn huwelijk wordt Pieter Tomas Schippers geassisteerd door zijn neef Hendrik Bievink. 
Zij woont Huidenstraat (1753, 1758) en in de Kerkstraat bij de Spiegelstraat(1802). 

2. Adriaena van Kalker, ged. {WK) 23-2-1727 (get. Jan Wijnants, Anna Hartmans), begr. Am

sterdam (KKH) 5-2-1771, otr. (1) Amsterdam 10-7-1744Johannes Snoek Schipper (Jan Schip
pers), ged. Woerden 30-7-1724 (get. Elisabet Costerus), poorter (1-9-1746), hoenderkoper 
(1746), over!. tussen 1754 en 1758, zn. van Pieter Schipper, raad en vroedschap van Woer
den (1724), en Geertruijd Costerus; otr. (2) Amsterdam 1-12-1758 AlbertvanEldick. 

Bijlage 3: Hoenderkopers in Amsterdam en het gilde 

Hoenderkopers waren in Amsterdam vanaf 1660 lid van het Hoender- en Vogelkopersgilde. 
Oorspronkelijk zaten ze samen met de vleeshouwers en viskopers in het Sint Pietersgilde. 
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Vanaf 1660 gingen ze als een zelfstandig gilde voort. De overlieden vergaderden eenmaal per 
maand boven de Grote Vleeshal aan de Nes. '8 

De hoenderen werden meestal aangeboden op de dagelijkse vis- en vogelmarkt. Keurmees
ters hielden toezicht en bekeurden degenen die vis of vogels aan de markt bracht die niet fris 
was.'9 Tot de hoenderen worden gerekend zij die 'in hun maaksel en levenswijze min of meer 
overeenkomsten vertonend met de tamme hoenderen',' 0 dus fazanten, patrijzen, korhoen
ders, pauwen, duiven en dergelijke. Vogels zullen bijvoorbeeld geweest zijn: eenden, ganzen, 
zwanen en snippen. 

Bekende marktplaatsen voor hoenderen en vogels waren het Hal plein, gelegen tussen de 
Grote en de Kleine Vleeshal aan de Nes" en de Kippenhoek, het oostelijk gedeelte van de Bo
termarkt (thans Rembrandts plein), tussen Amstel- en Utrechtsestraat." 

Oldewelt vermeldt dat de naamlijst der gildebroeders van de hoenderkopers uit 1688, 47 

namen bevat. ' 3 In het kohier van 1742 zijn dat er 14. Omdat in het kohier de grootste helft van 
de Amsterdamse bevolking niet vermeld is, schat hij het aantal hoenderkoper gildebroeders 
onder deze 'onbekende burgerij' op 33. Daarnaast worden er nog vermeld een hoenderverko
per, een hoender koperswinkel en vijftien personen met een hoenderwinkel. Apart wordt mel
ding gemaakt van de eierkoper Roel de Vries en de eierwinkel van H. Brast, beiden wonende in 
de St. Jacobstraat. Vogelkopers worden niet apart genoemd. 

Uit de jaarlijkse voordrachten voor overlieden van het Hoenderkopersgilde (1731-1760) 

blijkt dat hoenderkopers van vogelkopers werden onderscheiden. Het was zelfs enige tijd zo 
dat de overlieden van het gilde moesten bestaan uit twee hoenderkopers en twee vogelkopers, 
waarvan er jaarlijks één van elk werd vervangen. Vastgesteld kon worden dat niet alleen hoen
der- en vogelkopers lid van het gilde konden worden, maar ook degenen die een hoender
winkel hadden. Zo hadden Johannes Brinck en Arend Stockentreeft volgens het kohier een 
hoenderwinkel (1742). Brinck was in dat jaar genomineerd als overman, terwijl Stockentreeft 
benoemd werd tot overman. Maar ook Jan Abbing, Egbert Keijser, Otto Keijser, Steven Potho
ven en Hendrik van Halderen hadden volgens het kohier een hoenderwinkel, en stonden 
enige tijd voorgedragen als overman of werden als zodanig benoemd. 

Verder was de scheiding tussen de hoender- en vogelverkopers ook niet erg absoluut. Ab
bing heeft eerst (1742) een hoenderwinkel en heet later (1749) een vogelkoper. Claas van den 
Hof en Reijnier Schepper worden in 1740 vogelkoper genoemd, maar in 1742 hoenderkoper. 
Hendrik Bievink is geruime tijd hoender- en vogelkoper. 

Het gilde verweerde zich steeds fel tegen de buitenlieden of vreemden die met geplukte of on
geplukte hoenderen, kapoenen en kalkoenen langs de deuren lopen om ze te venten. Alleen 
op de maandagmarkt was het toegestaan te staan op de Reguliers- of Botermarkt. Opgelegde 
boetes gingen naar het gilde. Deze buitenlieden worden ook hoenderkopers genoemd (1682). 

Vanaf 1749 krijgen de buitenlieden tegen betaling van twee gulden en tien stuivers per jaar de 
vrijheid om binnen de stad te verkopen. 

Noten 
1. Stadsarchief Amsterdam (SAA), bnr. 5028, Archief Burgemeester (1275-1795), inv.nrs. 520-531 No

minaties en rekesten van dekens en overlieden bij de burgemeesters ingediend, 1724-1814. 
2. SAA, bnr. 367.A, Archief Burgerweeshuis, inv.nr. 452b, Lijsten van gildebroeders, met opgaaf of ze 

poorter of ingezetene zijn, 1688. 
3. SAA, bnr. 366, Gilden, inv.nr. 422 Ordonnantie van het Hoenderkoopers Gild te Amsterdam, ge

drukt bij Samuel Lamsveld, ordinaris Stadsdrukker en boekverkoper aan de Nieuwe Kerk, 1749. 
4. P. Lourens, J. Lucassen, 'Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad: aanzetten voor 

een analyse van Amsterdam rond 1700', in: NEHA-Jaarboek 1998, pag.148. 
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5. SAA, bnr. 5028, Archief Burgemeester (1275-1795), inv.nr. 516 Rekesten van Gilden, letter b-haa. 
6. J.F. Wendte, 'Een Amsterdams hoenderkopersnetwerk met een keten van hoenderkopers Brac

konje-Noot-Kloekjes-Spaink van tenminste 188 jaar (1750-1938)', in: Gens Nostra 63 (2008), pag. 
224-228. 

7. Gelders Archief, toegangsnr. 0143, Oud Rechtelijk Archief Didam, Criminele rechtspraak, proces
dossier nr. 8 (1739). 

8. Is het Nederduits Hervormd Diaconie Oude Vrouwen- en Mannenhuis aan de Amstel, thans Am
stelhof. 

9. SAA, Index op Kwijtscheldingen. 
10. SAA, bnr. 367. BP, Archief Burgerweeshuis, boedelpapieren, dossiers 256 en 256a. 
11. Eveneens getuige in 1751 en bij kinderen van Jan Bievink (IIIb) in 1754 en 1756. Het gaat om Hen

drikJan Bievink, geb. Varseveld ca.1701, begr. Amsterdam {KKH) 6-1-1778, tr. (1) Simkien Walter; tr. 
(2) Magtelt Bekkink. 

12. Hij is overl. vóór 1804. Op grond van het adres is het minder waarschijnlijk dat in aanmerking 
komt, Hendrik Boekhout, begr.Amsterdam (StAH) 1-10-1800, wonende Lange Leidsesrraat. 

13. SAA, bnr. 5075, Notarieel Archief, inv.nr. 19664. 
14. SAA, bnr. 367.B, Archief Burgerweeshuis, boedelpapieren nr. 1387 d.d. 15-3-1718. Jannetje Roelofs 

Hoffmans, begr. Amsterdam {OK) 10-1-1737, de zuster van Elisabeth was gehuwd met Gabriel Lu
casse Lavarre, van Lage, poorter (16-3-1702), hoenderkoper (1702, 1724) in de St. Annastraat, begr. 
Amsterdam {OK) 6-12-1725. Na zijn dood zet zij als hoenderkopersweduwe het bedrijf voort samen 
met haar zoon Lucas Lavarre, geb./ged. Amsterdam (r.-k., de Ster) 27/28-2-1705, poorter (12-5-1724), 
hoenderkoper (1724), begr. ald. {OK) 19-3-1731. Haar dochter Alida Lavarre {La Ferre) otr. Amster
dam 30-9-1723 Willem van Raalte, ged. Amsterdam (WK) 26-1-1703 (get. Barber Rincken), poorter 
(27-1-1717), overman gilde (1734, 1741, 1744), hoenderkoper, turfdrager (1750), begr. ald. {Heilige
weg en LKH) 24-3-1750, zn. van Gerrit Willemsz, varensman (1696, 1723), turfdrager (1717, 1718), en 
Wybrigh Leenders Schaffer. 

15. SAA, bnr. 5075, Notarieel Archief, inv.nr. 7544. 
16. W. F. H. Oldewelt, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, Amsterdam 1945, 

pag. 203. 
Inwonend is ene Abr. van de Kommer, krank bezoeker. 

17. Mogelijk identiek aan Antonet van Kalker, de zus van Antony en Magtelt van Kalker. Zij treedt in 
1733 met Jan van Almelo op als doopgetuige bij de dochter van haar broeder Antony van Kalker. 
Wellicht is er een familierelatie met Jan van Almelo, geb. Doesburg, poorter (10-9-1723), hoen
derkoper (1723). Jan is te onderscheiden van Jan van Almelo, zn. van Albert van Almelo, tr. (1) 1728 
Barbara Timmerman; tr. (2) 1731 Geertruij Rijkstijn. 

18. SAA, bnr. 366 Gilden, de inv.nrs. 422-429 bevatten de bewaard gebleven stukken van het Hoender-
en Vogelkopersgilde. 

19. J. ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam 1880. 
20. Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1912. 
21. De St. Pieterskapel aan de Nes was in 1583 omgevormd in de grote Hal, korte tijd later uitgebreid 

met de kapel van een naaastgelegen klooster {St Margarethaklooster). Dit werd de Kleine Vleeshal. 
Tussen beide gebouwen lag het zogenaamde Hal plein dat eerst als markt voor gevogelte en groen
te dienst deed. De Grote Hal werd in de loop der jaren uitgebreid tot de Oudezijds Voorburgwal. 
De gevel aan de Oudezijds werd toen versierd met ossekoppen (H. F. Wijnman (e.a.), Historische Gids 
vnnAmsterdnm, Amsterda m 1971, pag. 157-158). 

22. In 1669 werd de maandagmarkt voor zuivelproducten van de Dam naar het Rembrandtsplein 
overgebracht, sindsdien sprak men van Botermarkt in plaats van Reguliersplein. Behalve zuivel 
werd er ook pluimvee verhandeld en wel op het oostelijk gedeelte, de Kippenhoek, tussen Amstel
en Utrechtsestraat. Daar werd bij het begin van laatstgenoemde straat ook de Vleeshal gebouwd 
die in de 19dc eeuw weer werd afgebroken. 

23. W. F. H. Oldewelt, Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, Amsterdam 1945. 
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Een Amsterdams hoender kopersnetwerk met een keten 
van hoenderkopers Brackonje-Noot-Kloekjes-Spaink 

van tenminste 188 jaar (1750-1938) 

DOORJ.F. WENDTE 

Binnen families komen bepaalde beroepen vaak generaties lang voor. Denk aan landbouwers, 
vissers en andere varenslui en aan dokters- en domineefamilies. Een voorbeeld geeft Wolthuis 
in het artikel 'Zes generaties organisten uit Leens'.• Het gaat hier om een opeenvolging in 
rechte mannelijke lijn (Wolthuis) over 235 jaar. In dit artikel wordt een netwerk van zeker 17 
hoender- en vogelkopers en -koopsters over zes generaties in een keten van hoenderkopers 
van tenminste 188 jaar (1750-1938) beschreven. De schakels van de keten worden gevormd 
door zonen, schoonzonen van hoenderkopers en huwelijken van hoenderkopersweduwen. 
Beschrijvingen van dergelijke beroepsketens zijn mij niet bekend. Wel zijn huwelijksketens, 
waarbij de overblijvende partner steeds opnieuw trouwt, bekend. In dit blad is in 1998 een 
dergelijke keten beschreven met zeven schakels over 49 jaar. z Een jaar daarna gevolgd door 
een huwelijksketen van zeven schakels over 86 jaar en in 2001 van elf schakels over 102 jaar.3 

Een genealogische sport is om de lengte van dergelijke ketens te overtreffen. 
Het hier behandelde hoenderkopersnetwerk heeft door het huwelijk van de hoender- en 

vogelkoper Hendrik Boekhout, zoon uit het eerste huwelijk van Barentje Greve (I} een verbin
ding met het hoenderkopersnetwerk Bievink. • 

Alfabetisch overzicht. Hoender- en vogelkopers behorende tot de keten van hoenderkopers 
Brackonje-Noot-Kloekjes-Spaink met geboorte-en sterfjaar alsmede tweede beroep 

* begin keten van hoenderkopers 1750 (eerstevermelding als vogelkoper); 
einde keten van hoenderkopers 1938 (overlijden) 

1. Jan Brackonje* 1712-1777 huistimmerman (1762) 
2. NeeltjeBrackonje 1745-1812 
3. Hendrik Kloekjes ca. 1765 - 1841 schoenmaker ( 1793) 
4. Margaretha Kloekj es 1806 - 1852 
5. Theodorus Kloekjes 1800 - 1871 landman (1851) 
6. Baarentie Noot 1770-1845 
7. Gerrit Noot 1748-1811 beeldhouwer (1768} 
8. Hendrik Noot 1749 - 1804 zadelmaker (1768} 
9. Henderik Noot 1773- 1837 pachter der Domeinen (na 1804) 

10. Teodorus Noot 1769 - 1794 
11. Pieter Oijens 1765-1819 
12. Frans Hendrik George Spaink 1862- 1895 
13. Herman Laurentz Spaink 1837-1905 
14. Herman Laurentz Spaink** 1866-1938 
15. Johan Herman Spaink 1870 - 1924 sigarenhandelaar(1912), koopman (1924) 
16. Johannes Frederik Spaink 1872-1920 
17. Menso Johannes Henri Spaink 1877->1914 kantoorbediende ( 1909) 

Alle in het overzicht vermelde personen zijn geboren in Amsterdam, uitgezonderd Hendrik 
Kloekjes die afkomstig is uit Lier in Oost Friesland. Vóór 1811 worden ze meestal aangeduid 
met hoender koper en/of vogelkoper. Daarna steeds met poelier. Van enkelen is bekend dat ze 
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eerst een ander beroep hebben uitgeoefend (in het overzicht vermeld onder de nummers 3, 7 
en 8). Johan Herman Spaink (vermeld in het overzicht onder nummer 15) wordt in 1896 nog 
poelier genoemd, maar bij zijn huwelijksinschrijving in 1912, sigarenhandelaar. Jan Brackon
je (nummer 1) wordt tijdens zijn loopbaan als vogelkoper, tweemaal aangeduid als huistim
merman. De poelier Theodorus Kloekjes (nummer 5) is een periode landman. 

In de periode dat in Amsterdam de gilden bestonden (tot 1808) zijn Jan Brackonje, Gerrit 
Noot, Hendrik Noot (geboren 1749) en Pieter Oijens één of meerder malen overman van het 
hoender- en vogelkopersgilde. 

Tot 1811 wonen de hoenderkopers uit dit netwerk in de Nes, waar het Halplein een belang
rijke marktplaats voor hun handel was. Maar ook in de Utrechtsestraat, eveneens dicht bij een 
markt, namelijk de 'Kippenhoek', de oostelijke zijde van het huidige Rembrandtplein, tussen 
de Amstel- en Utrechtsestraat. In de jaren na 1811 werken de vermelde hoenderkopers vooral 
in een poelierszaak in de Herenstraat, zij het op verschillende huisnummers. 

Er zijn nog een paar onzekerheden die echter geen invloed hebben op de lengte van de ke
ten van hoenderkopers. Er is nog een Herm. Spaink, poelier, Westermarkt (1919). 5 De voorlet
ters zullen wel HL zijn geweest. Voorts zit er in de Herenstraat 13 de Firma Spaink & Rigter, 
wildhandel (1932-1934). Het gaat om Gerrit Rigter, poelier, geboren Amsterdam 14 februari 
1907 die op 26 februari 1937 wordt uitgeschreven naar Vlissingen. Het zou kunnen zijn dat 
Herman Laurentz Spaink (zie VI) in deze zaak medefirmant was. 

Daar waar in de keten van hoenderskopers een poortersdatum is vermeld, betreft het de 
poorterinschrijving te Amsterdam. 

De keten van hoenderkopers 
(met EK = Eilandskerk; KKH = Karthuizer Kerkhof; NK = Nieuwe Kerk; NoK(H) = Noorder 
Kerk(hof); OK = Oude Kerk; WK(H) = Wester Kerk(hof); ZK = Zuiderkerk, allen te Amster
dam) 

I. Jan Brackonje (Braconier), ged. Amsterdam (NoK) 26-6-1712 (get. Jan Braekonie, Teuntje 
Jans), poorter (22-10-1737), huistimmerman (1737, 1762 ), lid hoender- en vogelkopers gilde, vo
gelkoper (1750-1776) in de Nes bij de Hal, overman gilde (1752-1776), hoender- en vogelkoper 
(1777), begr. ald. (ZK) 22-2-1777, zn. van Daniel Jansz Bracon(n)ier, manufactuurwerker (1708), 
wever (1708), en Janneke (Jannetje) de Leeuw, otr. (1) Amsterdam 11-1-1737 Jacoba van Delft, ged. 
Amsterdam (OK) 19-5-1713 (get. Hendrick Beeks, Catharina Beeks), begr. ald. (KKH) 29-1-1747, 
dr. van Adriaan van Delft, schoenmaker (1703 ), klerk van de 100< penning ( 17 42) en Constantia 
Beeks; otr. (2) Amsterdam 17-3-1747 Barentje Greve, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 2-1-1709 
(get. Isaacq Greve, Marritje Christiaens), begr. ald. (ZK) 26-2-1785, dr. van Leendert Greve, pas
sementwerker (1711), en Grietje Jacobs Duurkoop. 

Barentje Greve is weduwe van Jan Boekhout en woont in de Nes bij de Hal (1785).Jan woont aanvan
kelijk Madelievenstraat (1737) en Anjeliersstraat (1747); koopt huis en erf in de Nes, westzijde schuin 
over de: Hal (q70).6 

Uit het eerste huwelijk (o.a.), ged. te Amsterdam: 

1. KatrienaBrackonje, volgt !Ia. 
2. Neeltje Brackonje, ged. (WK) 12-3-1745 (get. Gerrit van Varik, Neeltje van der Clift), poelier

ster in de Utrechtsestraat (1812), overl. ald. 6-6-1812, otr. Amsterdam 26-4-1771 Hendrik 
Noot, ged. Amsterdam (NK) 24-12-1749 (get.Jan Noot, Anna Schepens), poorter (3-5-1768), 
zadelmaker (1768), lid hoender- en vogelkopersgilde, hoenderkoper (1774), overman gil
de (1774, 1795), woont in de Nes (1771), begr. ald. (ZK) 22-3-1804, zn. van Theodorus Noot, 
kastenmakers baas, en Helena van Munster. 
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Uit het tweede huwelijk: 

3. Margrieta Brackonje, volgt IIb. 

Ha. Katriena Brackonje, ged. Amsterdam (EK) 1-12-1737 (get. Daniel Brackonje, Katrina Becx), 
begr. ald. (ZK) 15-4-1796, otr. Amsterdam 11-4-1760 Casparus Oijens, ged. Amsterdam (ZK) 
22-8-1736 (get. Pieter Oijens, Maria Hoomoet), poorter (4-9-1760), timmerman (1760, 1781), 

timmerman in de Bantammerstraat (1793), begr. ald. (ZK) 22-10-1802, zn. van Pieter Oijens, 
varensman, enJannetje Karstens. 

Uit dit huwelijk (o.a.): 

1. Pieter Oijens, ged. Amsterdam (OK) 18-10-1765 (get. Godfried Betker, Janna Brackonje), 
poorter (13-6-1793), lid hoender- en vogelkopersgilde, hoenderkoper (1793), overman 
gilde (1796), vogelkopersknecht (1819), overl. ald. (Buitengasthuis) 20-9-1819, otr. Am
sterdam 26-4-1793 Christina Kruger, ged. Amsterdam (NK) 21-2-1767 (get. Cornelis Cats, 
Trijntje Breek), overl. tussen 1811 en 1819, dr. van Jan Christiaan Kruger en Sara de Rooij. 

Christina woont in de Nes bij de Vijgendam (1793). 

Hb. Margrieta Brackonje, ged. Amsterdam (ZK) 14-2-1748 (get. Gerrit van Vaarik, Margritta 
van Koeverde), begr. ald. (ZK) 3-1-1801, otr. Amsterdam 1-4-1768 Gerrit (Gerardus) Noot, ged. 
Amsterdam (WK) 19-1-1748 (get. Jan Noot, Anna Scheepens), poorter (3-5-1768), beeldhouwer 
(1768), lid hoender- en vogelkopersgilde, hoenderkoper (1771), vogelkoper (1773, 1777), in de 
Nes bij de Hal (1793), in de Nes tussen Hermietensteeg en Nadorststeeg (1801), poelier in de 
Nes (1811), overman gilde (1771, 1805), overl./begr. ald. 2/6-8-1811, zn. van Theodorus Noot, kas
tenmakers baas, en Helena van Munster. 

Gerrit Noot otr. (2) Amsterdam 13-2-1801 Wilhelmina Kriens, weduwe van Joseph Adriaans. 

Uit dit huwelijk ( o.a.), ged. te Amsterdam: 

1. Teodoris Noot, ged. (ZK) 15-1-1769 (get. Hendrik Noot, Neeltie Brakkonje), poorter 
(4-3-1785), hoenderkoper (1785), in de Utrechtsestraat bij de Keizersgracht (1794), begr. 
ald. (ZK) 9-1-1794, ongehuwd. 

2. Baarentie (Barendje) Noot, volgt III. 
3. HenderikNoot, ged. (Nieuwezijdskapel) 17-12-1773 (get. Henderik Noot, Neeltie Brakkon

je), poorter (3-12-1789), vogelkoper (1789), later pachter der Domeinen te Den Helder, 
woont in de Halsteeg te Amsterdam (1793), overl. Den Helder 10-1-1837, otr. Amsterdam 
26-9-1793 Helena Kramer, ged. Amsterdam (Ev. Luth.) 2-7-1772 (get. Frederik Kramer, 
Aaltje Brusing), overl. Den Helder 10-6-1822, dr. van Johan Hendrik (Jan) Kramer en Dina 
Ottens. 

Ze vertrekken tussen 1801 en 1804 naar Den Helder. 

111. Baarentie (Barendje) Noot, ged. Amsterdam (ZK} 25-12-1770 (get. Jan Brakkonie, Baaren
tie Greeve), poorter (6-4-1786}, hoender- en vogelkoopster (1786, 1793), vogelkoopster in de 
Herenstraat ( 1845 ), over 1. ald. 10-12-1845, otr. Amsterdam 5-4-1793 Hendrik Kloekjes (Hindrich 
Klukjes), van Lier (Leer) in Oost Friesland (1793), poorter (20-12-1793), schoenmaker (1793), 

poelier in de Herenstraat (1811-1812, 1836-1841), van Aurich (1841), over 1. Amsterdam 7-7-1841. 

Uit dit huwelijk ( o.a.), geb./ged. te Amsterdam: 

1. Theodorus Kloekjes, geb./ged. (NK} 21-12-1800/4-1-1801, poelier in de Herenstraat (1836,38, 

41,42,45,57), landman gekomen van Helden (1851), overl. Sloten 27-2-1871, tr. (1) Martje 
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Borst; tr. (2) Sloten 2-11-1866 Johanna Frederika Schmidt, geb. Amsterdam 12-6-1831, over 1. 
ald. 25-12-1873, dr. van Johann Georg Schmidt, smidsknecht (1831), en Margrietje van De
venter. 

Hij woont in de Herenstraat, achtereenvolgens bij zijn broerHendrik(1836), bij zijn vader (1841), 
bij zijn broer Gerrit (1857) en bij het gezin Spaink-Arentsen (1864-1866). 

2. Margareta Kloekj es, volgt IV. 

IV. Margareta Kloekjes (Kloekijes), geb./ged. Amsterdam (NK) 28-2/19-3-1806, poelierster in de 
Herenstraat (1852), overl. ald. 1-8-1852, tr. Amsterdam 4-5-1836 Franz Heinrich Georg Spaink, 
geb. Jever (Oldenburg) 18-2-1810,7 commissionair (1836), reiziger (1849), overl. Amsterdam 
26-5-1849, zn. van Hermann Laurentz Spaink en Anna Elisabeth Catharina Regensdorff. 

Ze wonen Langestraat (1849). Na het overlijden van haar man (1849) gaat ze met de kinderen wonen 
in haar ouderlijk huis, Herenstraat 33. Hun vier kinderen worden op 4 augustus 1852 opgenomen in het 
Burgerweeshuis te Amsterdam.' 

Uit dit huwelijk ( o.a.), geb. te Amsterdam: 

1. Herman Laurentz Spaink, volgt V. 

V. Herman Laurentz Spaink, geb. Amsterdam 25-1-1837, poelier (1861), poelier in de Heren
straat 237 (1866, 1872), winkelier in de Herenstraat (1883), poelier in de Herenstraat 13 (1887, 
1896),9 poelier te Wijhe (1896-1903), overl. Amersfoort 24-3-1905, tr. Amsterdam 17-7-1861 
AaltjeArentsen, geb. Putten 23-7-1834, dienstmaagd (1861), overl. Amsterdam 5-2-1914, dr. van 
Giel Arentsen, kleermaker te Harderwijk (1861), en WillempjeJans. 

Aaltje Arentsen vertrekt in 1910 van Amersfoort naar Amsterdam. 

Uit dit huwelijk (o.a.), geb. te Amsterdam: 

1. Frans Hendrik George Spaink, geb. 20-5-1862, poelier te Amersfoort aan de Nieuwstraat 
(1885-1892), poelier te Amsterdam in de Westerstraat 48 (1892-1895), overl. Amsterdam 
(Binnengasthuis) 12-1-1895, tr. Amersfoort 31-10-1883 Christina van Appelen, geb. Amers
foort 22-7-1863, overl. tussen 1901 en 1933, dr. van Nicolaas van Appelen en Alijda Coers. 

Christina tr. (2) Amersfoort 9-8-1899 Johannes van Santen, zn. van Bartholmeus van Santen en 
Maria van der Hoeven. 

2. Herman Laurentz Spaink, volgt VI. 
3. Johan Herman Spaink, geb. 1-7-1870, poelier (1896), sigarenhandelaar (1912), koopman 

(1924), overl. Amsterdam 8-8-1924, tr. (1) Amsterdam 1-10-1896 (gescheiden Amsterdam 
1-5-1911) Alida Heeren, geb. Amsterdam 24-10-1868, overl. ald. 31-12-1944, dr. van !zaak 
Heeren en Alida Kunoth; tr. (2) Amsterdam 23-10-1912 Anna Catharina Stroobach, geb. 
Uitgeest 27-4-1872, overl. Purmerend 11-6-1941, dr. van Jan Philip Stroobach en Jacobje 
Makkinga. 

Hij verblijft tussen 1896 en 1903 met zijn ouders in Wijhe. Anna Catharina Stroobach tr. (2) 
17 -7-1937 Jan Halve tnaan , w eduwnaarDie u w ercj e B inn.e nwijzcnt d e B o er. 

4. Johannes FrederikSpaink, geb. 11-5-1872, poelier (1899, 1909, 1915), poelier in de Herenstraat 
13,5 over 1. Amsterdam 1-9-1920, tr. Amsterdam 9-2-1899 Hendrica Carolina de Smide, geb. 
Amsterdam 17-9-1870, over 1. Warnsveld 27-5-1920, dr. van Carl de Smide, boekbinder, en 
Hendrica Sophia Jacoba van Poolen. 

5. Mensa Johannes Henri Spaink, geb. Amsterdam 22-11-1877, poelier (1891-1902), 10 kantoor
bediende (1909), tr. Amsterdam 1-7-1909 Maria Roos, geb. Amsterdam 1-3-1885, dr. van 
Arend Roos, bediende ( 1885 ), winkelbediende ( 1909 ), en Aaltje van Bokhorst. 

Dit echtpaar wordt met hun kinderen op 13 augustus 1914 uitgeschreven naar Oosthuizen. 
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VI. HermanLaurentzSpaink jr., geb. Amsterdam 5-4-1866, poeliersknecht (1925), poelier (1888, 
1915, 1938), poelier in de Huidenstraat18, 11 poelier in de Jacob van Lennepstraat 66, 12 over 1. ald. 
16-2-1938, tr. ( 1) Amsterdam 19-4-1888 Johanna Hendrina Kerkhove, geb. Amsterdam 29-8-1861, 
overl. ald. 3-11-1924, dr. van Jacobus Kerkhove, schilder, en Cornelia Jager; tr. (2) Amsterdam 
15-8-1925 Helena Elisabeth Maria Breuring, geb. Amsterdam 28-7-1862, overl. ald. 27-9-1935, 
dr. van Johannes Breuring, bijoutier (1862), en Maria Buddenborg. 

Uit het eerste huwelijk(o.a.): 

1. Herman Laurentsz Spaink, geb. Amsterdam 4-5-1891, kassiersloper ( 1915 ), kantoorbediende 

(1924), overl. ald. 22-2-1971, tr. (1) Amsterdam 9-9-1915 Maria Cornelia Clara Leur, geb. 
Amsterdam 6-11-1893, overl. ald. 11-3-1947, dr. van Hendrik Willem Leur, mandenmaker 
(1893 ), en Maria Cornelia Clara Heijneker; tr. ( 2) Amsterdam 1-12-1949 Anna Maria Elisa
beth Naves, geb. Amsterdam 26-8-1902, over 1. ald. 15-6-1950; tr. (3) Amsterdam 14-12-1950 
EverdinaKlasinaKastelijn, geb. Amsterdam 29-3-1919. 

Hij is mogelijk dezelfde als HL Spaink, poelier in de Herenstraat 13 (1915),'' die niet in het alfa
betisch overzicht is vermeld. Dit is een ander dan V (reeds overleden) en VI. Minder waarschijnlijk 
is dat het gaat om Herman Louwerens Spaink, geb. Amersfoort 19-11-1885, zonder beroep (1930, 
1933), over!. Amsterdam 15-11-1933, zn. van Frans Hendrik George Spaink (V-1). Hij komt na een 
kort verblijf in Amsterdam tussen 1892 en 1899, pas weer vanaf 1930 in het bevolkingsregister van 
Amsterdam voor. 

Uit het eerste en derde huwelijk nageslacht Spaink. 

Noten 
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2. J.B. Vermetten, 'Een vertakte huwelijksketen in de negentiende eeuw', in Gens Nostra 53 (1998), 
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wegwys 
Op 'tverkeerde been 

Wie waren de ouders van Geesje Jacobs (Rees)? 
DOOR B. VAN DO OREN 

De methode: grote stappen-snel thuis 
Al vele malen was het gelukt: het vinden van nieuwe voorouders met deze methode. Je had 
een voornaam, een patroniem, een huwelijk, maar géén familienaam of toenaam. En je wilde 
weten wie de ouders van de gehuwden waren en liefst niet vele dikke boeken vol onbekenden 
zonder familienaam doorploeteren. Hoe pak je dat aan? 

In Kampen of Zwolle lukte dat intussen wel, vooral wanneer de gehuwden uit het buiten
gebied kwamen. Soms gaat het supersnel omdat bij het huwelijk de vader wordt genoemd. 
Maar wat doe je als dat niet het geval is? Pak de fiches van de ondertrouwboeken en zoek op de 
juiste plaats van herkomst. Bijvoorbeeld Kampereiland ofBrunnepe in Kampen. Of Berkum 
of Spoolde in Zwolle. Zoek mensen met het juiste patroniem die in die plaats woonden. In een 
aantal gevallen vind je dan iemand die voor de tweede maal trouwt. Neem de datum van de 
tweede ondertrouw en zoek op die datum in de boeken met momberstellingen en recognitiën 
(in Kampen) of met erfuitingen (in Zwolle). Daar staan ouders, kinderen en voogden keurig 
genoemd. Zijn de voogden bekend én andere kinderen uit het huwelijk, dan kan in allerlei 
klappers of kaartsystemen verder gezocht worden op hun namen en zo sluit zich al snel een 
netwerk van familieleden. Bijna altijd prijs. Heb je nog geen harde bewijzen, dan zijn die nu 
wél gemakkelijker te vinden in die dikke boeken omdat je van te voren al weet op welke na
men je moet letten. 

Wie was Geesje? 
Geesje ging in 1643 in Zwolle in ondertrouw als Gesijn]acobsen,Jacob Alberts' nagelaten dochter 
op de Nijestadt. Dat was al mazzel: de naam van de vader werd genoemd. En die Nijestadt was 
de Nieuwstad, een Zwolse stads buurt buiten de Diezerpoort. Ze trouwde met]an]ansen Dijck, 
zoon van Jan Hermensen Dijck uit Herxen onder Wijhe. Deze Jan Jansen bleek nadien meestal 
Jan van Besten Rietberg genoemd te worden. Hij kwam uit een rijke familie ': zijn vader bleek na 
het overlijden van diens schoonvader WillemDijck goederen te hebben aangebracht ter waarde 
van bijna 26.700 gulden,' een zeer aanzienlijk bedrag. Geesje zou dus wel niet van de straat 
komen. 

Bij het onderzoek naar de Rietberg-familie waren we nog een kind tegengekomen van]acob 
Alberts op de Nieuwstad: Albert Jacobs. Hij trouwde in 1655 in Zwolle met Fenneke Meyers, wedu
we van WybrantFabius, wier dochter]oannaFabius in 1675 trouwde met Jan van Bestens jongere 
halfbroer GerritRietberg. Dergelijke onderlinge verwantschappen passen helemaal in het tijds
beeld.Albert bleek zich later Rees te gaan noemen. Hij was ongetwijfeld de broer van Geesje. 

De methode: mislukt! 
Het was duidelijk wat er moest gebeuren: zoeken naar een Jacob Alberts op de Nieuwstad. 
Doopboeken bleken niet te helpen: die zijn er niet tussen 1600 en 1620. Maar in de onder
trouwboeken werden twee notities gevonden: 
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1. in juni 1612 ging]acobAlberts, wonend op de Nieuwstad, in ondertrouw met Geesje Geerlichs 
van Nordhorn. 

2. op 18 februari 1626 trouwde Gesien Alerts, weduwe van Jacob Alberts op de Nieuwstad, met 
Jan Geerlichs, nagelaten zoon van Geerlich Willems op de Nieuwstad. 

Dit leidde naar een derde notitie: 
3. op 15 februari 1618 trouwde Jacob Alberts, nagelaten zoon van Albert Jacobs, met Geesien 

Alerts, dochter van Alert Jacobs in Dieze. 

Twee Jacob Alberts' dus: één die in 1612 trouwt, wonend op de Nieuwstad, en één die in 1618 

als nagelaten zoon van Albert Jacobs trouwt en wiens weduwe in 1626 hertrouwt en dan ook 
op de Nieuwstad woont. De daarbij behorende erfuiting zou snel uitsluitsel geven. De fiches 
van de wees boeken werden gepakt en er werd gezocht in januari en februari 1626: niets. En 
verder was er geen enkele aanwijzing meer te vinden in de klappers: geen vernoemingen die 
pasten, geen testament, niets. 

Dus toch: ploeteren 
Het was onvermijdelijk: er moest geploeterd worden. Maar dan wel slim ploeteren. Geesje 
trouwde in 1643 en dan ga je niet in 1600 zoeken, maar pak je de periode van circa 1630-1650. 

En maar hopen dat je iets vindt. Boeken met transporten bleken al vaker tot resultaat te lei
den. In Zwolle betekende dat twee dikke boeken met in totaal bijna 1100 pagina's: zoeken 
naar Jacob Alberts, Geesje Jacobs, Jan van Besten, in verband met de Nieuwstad. En alles 
noteren, want je weet van te voren nooit of iets achteraf niet belangrijk zal blijken te zijn. Dat 
betekende ongeveer 30 uur werk. En in dit geval zonder resultaat, want geen van de gezochte 
personen werd aangetroffen. 

Een kristallisatiepunt 
Gelukkig was Jacob Alberts niet de enige naar wie gezocht werd. Om andere voorouders te 
vinden, werd vervolgens een ouder transportregister bestudeerd. En het was daarin dat we 
voor het eerst een Jacob Alberts tegenkwamen op de Nieuwstad: op 29 juni 1629 verkochten de 
crediteuren van wijlen Ida, in leven weduwe van Jan Brinckhuijs, aan Albert Geertsen een huis 
en hof buiten de Diezerpoort op de Nijstad, belend Jacob Alberts' huis.3 Met de naam van die 
overleden buurvrouw kon verder worden gezocht in oude aantekeningen. Maar belangrijker 
nog was de naam van één van de crediteuren: MartenAlberts. Die naam riep vage herinneringen 
op. Na wat extra snuffelwerk in oude notities werd hij gevonden en in één klap zette zich het 
genealogische beeld vast. 

Marten Alberts was namelijk de vader van Anneke Martens die in 1645 in Zwolle trouwde met 
Engbert Willems Dijck. En toen Anneke hertrouwde was Albert Jacobs Rees voogd over haar kinde
ren. Engbert Willems was de broer van Roelof Willems Dijck en die was in 1616 gehuwd met Alphyt 
Geerlichs, dochter van Geerlich Willems op de Nieuwstad, wier broer Jan Geerlichs in 1626 trouwde 
met GeesienAlerts, weduwe vanJacobAlberts op de Nieuwstad, naar verwachting de ouders van 
Albert Jacobs Rees en GesienJacobs. En alsof dit beeld al niet complex genoeg was: ook MartenAl
berts bleek gehuwd met een Geerlichsdochter, namelijk Lutgert Geerlichs. Later werd duidelijk 
dat zij ook een dochter was van Geerlich Willems. En Jacob Alberts was misschien wel een broer 
van Marten A lberts. 
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Schema. Complexe familierelaties rond het echtpaar Jacob Alberts-GeesienAlerts 
( diens broer Marten en zijn vrouw Lutgert Geerlichs komen tweemaal voor, zie de blokjes) 

Zoekt ... 
Met dit heldere genealogische beeld voor ogen werd verder gezocht. Het bewijs dat Geesje 
Jacobs wel de dochter móest zijn vanJacobAlberts en GeesjeAlerts moest toch echt ergens ontdekt 
kunnen worden. Vele aktes werden gevonden van bewoners op de Nieuwstad, drie maanden 
lang werd twee dagen per week besteed aan ploeterwerk. De transporten werden tot 1660 

doorgenomen en nog steeds was er geen spoor van Geesje Jacobs enJan van Besten. Er werd nog 
weer eens in de inventaris van het Zwols archief gekeken en opeens was het duidelijk: de erf
uitingen in 1626 staan niet chronologisch, maar per wijk en dan pas op datum. Op de fiches 
had ik dat natuurlijk niet gezien en had ik in de verkeerde wijk gezocht. Liefst was ik meteen 
met de trein naar Zwolle gegaan, maar er moest ook brood op de plank. Dus zond ik een 
mailtje naar de heer Rientjes te Zwolle met het verzoek een en ander na te kijken op de juiste 
fiches. Het antwoord kwam bijna per ommegaande: het hele jaar 1625 en 1626 van de wijk 
Diezerpoort bekeken en niets gevonden. En de droge opmerking: "dan zullen ze wel geen 
kinderen gehad hebben!" 

Zum Tode betrübt ... 
Gelukkig waren er die andere Zwolse voorouders nog. En er werden maatregelen getroffen 
om het originele boek met erfuitingen in zijn geheel door te nemen. Wie weet was er ergens 
op een onverwachte plek iets te vinden. Meteen de wijk Diezerpoort gepakt en na enige tijd 
was het raak. Of beter gezegd: mis! Want er werd een erfuiting aangetroffen van Jacob Alberts 
aan zijn zoon Albert bij wijlen Geesien Geerlichs. En Marten Albers was voogd. Dat was de Jacob 
Alberts uit 1612, die we na 1612 nooit meer tegen waren gekomen en waarvan gemakshalve was 
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aangenomen dat hij wel vertrokken zou zijn of overleden omdat er geen spoor meer te vinden 
was. Maar als hij erfuiting deed, was het spoor er dus wel. En dan ging hij hertrouwen en een 
dochter Geesje uit het tweede huwelijk, vernoemd naar zijn overleden eerste vrouw, lag voor 
de hand. En was de Geesje van Jan van Besten dan van deze Jacob? Want Jacob Alberts en Geesje 
Alers hadden geen kinderen, zo leek nu wel bevestigd. En deze Jacob uit 1612 had ook iets met 
MartenAlbers te maken. Het opgebouwde genealogische schema stortte ineen. Alle informatie 
over Jan Geerlichs, Geesje Alers en haar ouders en verwanten was voor niets verzameld. Hier 
paste slechts een lege blik in de weidse archiefruimte. 

De ware Jacob 
Lusteloos werd verder gebladerd in het boek. Doorzoeken had nu weinig zin meer. Mis
schien zou er nog iets gevonden worden van die andere voorouders. Jaar voor jaar werd snel 
bekeken: 1623, 1624, 1625. Hier en daar lag tussen de bladzijden een enkele losse akte die voor 
de vorm nog even werd opengevouwen. Een wat curieus, afwijkend handschrift: "denede 
ne nau ijapijck albers benest ... ". Het leek wel "heb ban olla vogala ... ". Maar: Japijck Albers? 
Het stuk werd bijna verslonden. Onder de akte stonden bekende namen in een duidelijker 
handschrift: MartenAlbers (alweer), Gesij·n Alaerts, en kinderen Albert en Gesijn. Dit was goud! 
En al snel bleek dat die n's met rare haaltjes erboven moesten worden gelezen als een u of een 
w. Er stond dus: "de vedeve van ijapijck albers bevest her 2 kinder .. . " oftewel: de weduwe van 
JapijckAlbers bewijst haar twee kinderen enzovoort. En langzaamaan begon het te dagen: er 
waren geen twee]acobAlberts' op de Nieuwstad, er was er maar één. Hoewel men in 1618 zou 
verwachten dat]acobAlberts in het trouwboek zou zijn ingeschreven als weduwnaar van Gesien 
Geerlichs, was dat niet gebeurd. Er stond: nagelaten zoon vanAlbert]acobs en bij zo'n notitie 
verwacht men een jongeman, geen weduwnaar. Maar dat was hij wel. Want alles klopte: Jacob 
trouwde op 15 februari 1618 met Geesien Alerts en hij deed zijn zoon Albert bij Geesien Geerlichs 
erfuiting op 12 februari 1618. En de vernoeming van Geesien klopte ook. Maar zat er toch niet 
ergens nog een addertje onder het gras? 
De losse erfuiting werd verder gespeld en ook het laatste probleem werd opgelost. De laatste 
regels van de akte luidden: "noch hef de vedeve vijtstan toe northaren van de vrenden van 
salge ijapijck albers salge vravve dar ijs noch net megerekent wat dar van komt dat salt de 
kinder half hebben". 
Dus:JacobAlberts eerste vrouw kwam uitNordhorn! 

Rees 
Uit de erfuiting blijkt dat de ouders van Gesien]acobs behoorlijk gegoed waren en dat Geesje 
zeker een goede partij was voor Jan vanBestenRietberg. Bijzonder was dat er in de erfuiting ook 
sprake was van "dat achtste part van een eerve lijggen toe ees ijnt karspel van den herden
bargh". Een zoektocht in de Historische Atlas van Overijssel leverde niets op in Hardenberg. 
Vreemd, want het stond er toch zo duidelijk. Dan maar eens in Van der Aa gezocht. Enkele 
Ees'en werden beschreven, ook in Overijssel, maar bepaald niet in Hardenberg. En opeens 
ging het dagen: Albert Jacobs wordt in 1656 een keer Van Reese genoemd• en verder vaak Rees. 
Nu was er een prominente familie Rees in Zwolle. Misschien werd zijn naam met die van die 
familie verward en was Van Reese een herkomstnaam. In de akte zou ook "res" kunnen staan 
in plaats van "ees". Dus opnieuw de atlas ter hand genomen. En nu was het snel raak: onder 
Hardenberg lag de buurtschap Rheeze. 
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De op een los blad vermelde etfuiting uit 1626 

(bron: Historisch Centrum Overijssel, Stadsarchief Zwolle 3887)10 
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Conclusie 
Ondertrouwaktes kunnen je op het verkeerde been zetten. En losse bladen staan niet altijd op 
de juiste plek en de juiste datum op de fiches. Blijf kritisch en blijf doorzoeken. 

Het begin van Gees jes kwartierstaat ziet er nu als volgt uit. 

1. Geesjen Jacobs, van de Nieuwstad, lidmaat te Windesheim 1659, overl. na 2-9-1680, tr. 
Zwolle 4-6-1643JanJansenDijckaliasJan van Besten (op) Rietberg, pachtboer op de Odinckhof 
te Windesheim 1655-69, boer op de Rietberg, keurnoot te Wijhe 1661, 1665, mogelijk ook 
1656, 1659, 1663, lidmaat te Windesheim 1659, overl. tussen 2-11-1675s en 29-1-1676,6 zoon 
van Jan Hermsen Dij ck alias Padden poel alias Riet berg en Heijltj e Willems Dij ck. 

2. Jacob Alberts, woont op de Nieuwstad (1612), overl. tussen 30-3-16257 en 20-1-1626, otr. (1) 
Zwolle juni 1612 Geesien Geerlichs, van Noorthorn, tr. (2) Zwolle 15-2-1618 

3. Geesien Alerts, bel. Zwolle sept. 1640; zij tr. (2) Zwolle 21-2-1626 Jan Geerlichs, bewaarder 
buiten de Diezerpoort 1633-1643, zoon van Geerlich Willems op de Nieuwstad, bewaarder 
buiten de Diezerpoort 1605, 1607-08, 1612 en verm. Mechtelt N. N.8 

12-2-1618: Jacob Albers bewijst zijn zoon Albert bij wijlen Geesgien Geerlichs voor moeders goed 
1150 Carolus gulden. Tot voogden zijn benoemd MartenAlbers en Jan Reiners.• 

20-1-1626: de weduwe vanJapick Albers bewijst haar twee kinderen het achtste deel van een erf 
in Res in het kerspel van Hardenberg, het vierde deel van een huis en hof bij de molen waarin Al
bertJapijck placht te wonen, het vierde deel van nog een hof bij de molen, het vierde deel van een 
berg en hof aan de Duistere steeg, de helft van een huis en hof waarin erfuiterse woont, het vierde 
deel van vier morgen in Holtenbroek, het vierde deel van drie morgen in Holten broek, de helft van 
één morgen in Holtenbroek, alsmede 2500 Keizersgulden en elk kind een bed met toebehoren. 
Nog niet meegerekend is wat de weduwe heeft uitstaan in Noorthoorn bij de vrienden van wijlen 
JapyckAlberts overleden vrouw, waarvan de kinderen ook de helft zullen genieten. Onder de akte 
staat: "mom beren over zaliger J apick Alberts twee kinderen Albert en Geesien: Marten Alberts en 
BerentGerryts. Opten 2oenJanuarij 1626: GesijnAlaerts".'0 

Nu dit begin er was, kon er verder gezocht worden. In een latere publicatie volgen Geesjes 
16dc_eeuwse kwartieren. 

Noten 
1. R. van Bessen-Jongman, G.J.A. Rientjes en B. van Dooren: 'Kweek telgjes die de roem vergrote van 

uw stam: Rietberg(h)(en) en Dijk', in: DeNederlandscheLeeuw 120 (2003), kol. 129-163 en 233-262. 
2. Historisch Centrum Overijssel(= HCO), Stadsarchief Zwolle 2161, nr. 6. 
3. HCO, Stadsarchief Zwolle 2001, pag. 345. 
4. HCO, Stadsarchief Zwolle 4102, pag. 204. 
5. HCO, rechtelijk archief Wijhe 6, fol. 342. 
6. HCO, rechtelijk archief Wijhe 41. 
7. HCO, Stadsarchief Zwolle 2001, pag. 62. 
8. HCO, Stadsarchief Zwolle 1999, pag. 89. 
9. HCO, Stadsarchief Zwolle 3887, pag. 579. 

10. HCO, Stadsarchief Zwolle 3887, losse akte. 
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archiefnieuws 
Tresoar Leeuwarden 

Vanaf vandaag zijn de stemkohieren uit 1698 

en 1728 beschikbaar op de website van Tre
soar. Met het beschikbaar komen van deze 
database is er weer een nieuwe belangrijke 
bron digitaal beschikbaar gekomen voor de 
onderzoeker van familie- en streekgeschie
denis in Friesland. De stemkohieren waren 
bedoeld om eigenaren en gebruikers van 
stemgerechtigde goederen, meestal boerde
rijen, te registreren. 

Friesland telde in totaal ruim 10.000 stem
gerechtigde goederen. Sinds de zestiende 
eeuw werden daarvan door de grietenijbestu
ren lijsten bijgehouden, maar deze methode 
voldeed blijkbaar niet.DeStaten van Friesland 
besloten in 1640 dat er een centrale registra
tie over de hele provincie moest komen. In de 
stemkohieren die zodoende werden samen
gesteld vindt u de eigenaren en huurders van 
alle stemgerechtigde goederen. In latere jaren 
werden de kohieren in enkele grietenijen ver
nieuwd, in 1698 volgde een algehele herzie
ning. Daarna werd het stemkohier elke tien 

jaar geactualiseerd, voor het laatst in 1788. 

In deze database kunt u gegevens opzoe
ken uit de gedrukte stemkohieren, om te 
beginnen van 1698 en 1728. Het kohier van 
1640 volgt later. Zoals de gebruiker van Tre
soar gewend is bij databases met gegevens 
van vóór 1811, worden de persoonsnamen 
ook nu vergeleken met de namenthesaurus. 
Bij dit proces worden zonodig standaardna
men aan de gevonden varianten toegevoegd. 
Voor het eerst zijn nu ook de familienamen 
voorzien van standaardnamen, bijvoorbeeld: 
'Haringsma toe Sloten (HARINXMA TOE 
SLOOTEN)'. 

Bij de stemkohieren is een uitgebreide toe
lichting opgenomen van de hand van Pieter 
Nieuwland, waarin hij aangeeft wie er moch
ten stemmen en hoe het kopen van stemge
rechtigde goederen gebruikt werd om macht te 
krijgen en te behouden. De stemkohieren zijn 
te vinden in de rubriek 'Mensen en goederen' . 

[persbericht Tresoar Leeuwarden, 
16 januari 2008] 

Familiearchieven reiken verder dan de familie 

Familiearchieven vormen pareltjes in de col
lectie van het Gelders Archief. In tegenstelling 
tot de meer formele overheidsarchieven ge
ven familiearchieven meer inzicht in het per
soonlijke leven. Testamenten, liefdesbrieven, 
foto 's, gedichten, reisverslagen, pachtboeken 
en huishoudboekjes zijn enkele voorbeelden 
van historische documenten die in een fa
miliearchief kunnen voorkomen. Maar deze 
archieven reiken verder dan alleen de indivi
duele familieleden. Soms hadden adellijke of 
patricische families bezittingen, rechten of 
functies in het buitenland. Zo bezat de fami
lie Van der Borch van Verwolde bijvoorbeeld 
grond in Oost-Friesland (Duitsland) en plan-
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tages in Suriname. Vaak bekleedde de adel in 
het verleden belangrijke overheidsfuncties, 
zoals minister, parlementslid, gouverneur of 
burgemeester. Brieven en andere documen
ten van overheidsdienaren zijn eveneens te
rug te vinden in familiearchieven. 

Het Gelders Archief beheert meer dan 750 
meter huis- en familiearchieven. Dat is voor 
Nederlandse begrippen een grote hoeveel
heid. De vele adellijke huizen en families in 
Gelderland rechtvaardigen dit accent in de 
collectie. 

[Gelders Archief, Nieuwsbrief 6, 
februari 2008] 
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Een kijkje in de keuken van het Regionaal Archief 

Gorinchem heeft geen Stadsarchief meer, 
want dat heet tegenwoordig Regionaal Ar
chief. Voor de dienstverlening maakt dat 
geen verschil, die is nog even goed als vroe
ger. Er komen nu alleen wat meer mensen. 

'Ja, er komen wel wat meer mensen, maar 
wij willen graag nog veel meer bezoekers 
ontvangen.' Aan het woord is Aron de Vries. 
Hij is al drie jaar medewerker van het archief 
en ziet de bezoekers graag komen. 'Wij heb
ben het archief van het Hoogheemraadschap 
van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlan
den onder onze hoede en sinds kort de ar
chieven van de gemeente Giessenlanden. We 
heten dan ook nu: Regionaal Archief. Wij 
kunnen dus al veel informatie aanbieden 
en daar komt nog meer bij, want er zullen 
nog meer gemeentearchieven aan worden 
toegevoegd. Naast gemeentelijke archieven 
hebben wij ook particuliere archieven zoals 
de archieven van sportverenigingen, kerkge
nootschappen en onder meer het persoonlijk 
archief van oud-burgemeester Ridder van 
Rappard en van industrieel mr. C.T. de Vries 
Robbé. Wij willen ook graag dat iedereen dat 
weet.' 

Interessant voor iedereen 
Dus hier komen niet alleen mensen die hun 
stamboom willen uitzoeken? 'Natuurlijk 
krijgen wij veel bezoekers die informatie 
zoeken over hun voorouders. Maar er komen 
ook veel mensen die hun huis willen verbou
wen. Zij hebben vaak informatie nodig van 

oude bouwtekeningen en komen dan via een 
makelaar of via de gemeentelijke afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht bij ons terecht. 
Wij doen zelf ook veel om bezoekers te trek
ken. Zo stellen we lespakketten samen voor 
schoolprojecten en richten we tentoonstel
lingen in over allerlei onderwerpen.' 

Vijfduizend meter papier 
Aron vervolgt: 'Het beschermen van de col
lectie is een belangrijke taak. Daarom lig
gen alle documenten in afgesloten ruimten. 
Daar heersen een constante temperatuur en 
een constante luchtvochtigheid. Maar met 
opslaan alleen ben je er niet, want niemand 
heeft iets aan een berg ongeordend papier. 
En we hebben een flinke berg. Als je alle do
cumenten uit het Regionaal Archief plat te
gen elkaar op een rij zet, krijg je een lengte 
van vijf kilometer. Overigens hebben we niet 
alleen papier. We hebben ook een uitgebreide 
fotoverzameling. Van vrijwel iedere straat in 
Gorinchem hebben wij historische foto 's en 
daarnaast hebben we nog films, video's, cd's, 
dvd's en allerlei geluidsopnames. Dus als ie
mands vader of moeder ooit in een Gorcumse 
band heeft gespeeld waarvan opnamen zijn 
gemaakt, dan is er een goede kans dat wij die 
opname hebben opgeslagen.' Met zo veel in
formatie is het prettig dat de bezoekers kun
nen rekenen op de professionele hulp van de 
medewerkers van het archief. 

[interview met Aron de Vries, 
www.gorinchem.nl] 

Zwitserland 
Die Bürgergeschlechter von Zwingen BL 

Die folgenden Geschlechter sind alte Fa
milien mit Bürgerrecht vor 1872 im früher 
bischöflich-baslerischen, daim bernischen 
und jetzt basellandschaftlichen Zwingen: 

Anklin (vor 1800), Burger (vor 1800), 
Cueni (1871 aus Brislach BL), Felix (1817 
aus Hochdorf LU), Fritschi 1783 aus Laufen 
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Vorstadt BE), Halbeisen (vor 1800), Hof(vor 
1800), Hueber (vor 1800), Imhof (vor 1800 
aus Dittingen BL), Jermann (1784 aus Dit
tingen BL), Schaad (vor 1800), Uninger (vor 
1800). 

[Regio-Familienforscher (Basel), 
Jg. 20, Nr. 3, Sept. 2007, pag. 125] 
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Opening nieuwe NGV-website tijdens NGV-Nieuwjaarsreceptie 

Op 12 januari 2008 was het moment aangebroken dat de nieuwe NGv-website officieel en feeste
lijk gelanceerd werd tijdens de geanimeerde nieuwjaarsreceptie in het Verenigingscentrum in 
Weesp. Dit maal had deze receptie, die normaliter bedoeld is om de vele vrijwilligers in het VC te 
bedanken voor hun inspanningen de collecties te onderhouden en toegankelijk te maken, dus 
een extra feestelijk tintje. Na een welkomstwoord en korte toespraak door de landelijk voorzit
ter, de heer RoelofVennik, was het tijd voor de openingsceremonie. Een van de wethouders van 
Weesp, mr. J.J. van der Hoeven, die - in dit kader zeer toepasselijk- onder andere cultuur, recre
atie en toerisme in zijn portefeuille heeft, verrichtte in aanwezigheid van de pers de openings
handeling. In zijn toespraak vertelde de heer Van der Hoeven, dat hij zelf ook geïnteresseerd is 

in genealogie. Zo had hij zijn partijgenote, minister Maria van der Hoeven al eens gevraagd of er 
een familierelatie was. Door zijn drukke werkzaamheden komt hij zelf nu niet toe aan het doen 
van genealogisch onderzoek. Graag wil hij het Verenigingscentrum eens bezoeken. Hij sprak 
zijn waardering uit voor het werk dat de webmaster (Jan Netelbeek) met zijn team verricht had 
om tot dit resultaat te komen. Na zijn toespraak was het tijd om het scherm van de website, dat 
tot dat moment de kleur rood vertoonde, op groen te zetten. Met een druk op de knop kwam 
daarna de openingspagina van de nieuwe site op het scherm te voorschijn. 

De voorzitter bedankte de heer Van der Hoeven voor zijn medewerking om het openingsmo
ment te verzorgen. Hij onderstreepte zijn dank met een échte NGV-attentie, namelijk de DVD 60 

jaar Gens Nostra. Dit ontlokte de wethouder de uitspraak dat het nu nog aantrekkelijker werd 
zich in genealogie te verdiepen, al zal zijn werk dat niet direct toelaten. Daarna was er een hapje 
en een drankje voor de aanwezigen en werd de bijeenkomst met een gezellig samenzijn voortge
zet. 

Vanaf heden beschikt de NGV over een moderne website met diverse nieuwe functionaliteiten, 
waarvan met name de leden profijt kunnen hebben. Naast de uithangbordfunctie, die een 
website heeft, biedt de site een platform om met elkaar in contact te komen. Waar men vroeger 
bijvoorbeeld speciaal naar een NG v-bijeenkomst ging, om te ontdekken met wie men informa
tie kon delen, of van wiens kennis men gebruik kon maken om verder te komen, kan men nu via 
de ledenprofielen op de site zien wiens kennis van nut kan zijn. Daarbij de mogelijkheid van de 
grotere actieradius die een site als deze kan bieden boven een lokale bijeenkomst. Kortom een 
uitbreiding van de mogelijkheid genealogische contacten te leggen. Verder biedt de site veel 
informatie op genealogisch gebied in de brede zin van het woord, zoals bijvoorbeeld de laatste 
nieuwtjes, een uitgebreide agenda, vele links, de webwinkel, het prikbord, een genealogisch 
woordenboek en Gedcom tools. De nieuwe mogelijkheden van de site zullen zich, onder meer 
waar het de collecties in Verenigingscentrum betreft, in de toekomst nog verder uitbreiden. 

Om optimaal van de mogelijkheden gebruik te kunnen maken, is het van belang dat u zich 
1·cgistrccrt op de site en u w pt·oficl invult. :Er zijn in.1niddels al 3000 gc:registn:erden. Bezoekers 

van de site kunnen niet zomaar uw e-mailadres zien, de post aan u gaat namelijk via de site. Pas 
als uzelf via de mail antwoord geeft aan de vraagsteller, maakt u uw e-mailadres aan de ander 
bekend. 

Op een later tijdstip zult u via dit medium nader geïnformeerd worden over de vele mogelijk
heden van de website. Echter met een bezoek aan de site: www.ngv.nl hoeft u niet te wachten en 
als u geregistreerd bent, kunt u nu zelf al op zoek naar de extra faciliteiten. 

We wensen u veel plezier bij het gebruik van de site! 
Namens de PR-groep: 

A. P.J. Käyser- van der Zee 
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boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
H. Tak, De Liwwadder femylje]uckers. Genealogie 
van Jean Jackers/] ohannes J eukers, Veen wouden 
2005, 115 pp., ill. + index. 

DE LIWWADDER FEMYLJE JUCKERS. 

(Gono11logle van Jean Jm;:k1t11f 

Joh;111m.i~J•w~•"') 

De familie Juckers is in de 19dc eeuw in Leeu
warden beland, waardoor de meeste familie
leden opgegroeid zijn met het 'Liwwadders'. 
Het boek zelf is echter in het Nederlands 
geschreven. Toch ligt de oorsprong van dit 
rooms-katholieke geslacht niet in Friesland, 
maar in het huidige België. Te Namen trouw
de namelijk op 26-8-1736 Jaen Jackers met 
Jeanne Olinguers. Vanwege zijn functie,Jean 
was militair, verbleef hij in verschillende gar
nizoenssteden. Hij overleed in 1796, wellicht 
te Leeuwarden. 

A.W.A. Bruins, Van Spaens naar Spaan. 400 jaar 
familiegeschiedenis in Duiven, Lathum en Wehl, 
Zevenaar 2006, 113 pp., ill. + index. 

Het geslacht Spaens, later Spaan, stamt 
oorspronkelijk uit Duiven, waar stamouders 
Gerrit Spaens en Feiken Roeloffs rond 1600 

woonden. In totaal worden in dit boek tien 
generaties van deze rooms-katholieke fami
lie behandeld. Het boek is rijkelijk verlucht 

;<..:!: ,5 • ._,.,_. 

,._. ··1:.11 .. .,l!i-l 
' -:.,, ,,-~,, 

met afbeeldingen van onder meer documen
ten en oude boerderijen waar familieleden 
soms generaties lang hebben gewoond. 

J.H.J.M. Spaan, Amsterdamse immigranten 
Spaan uit Ascheberg in Westfalen (D) en hun na
komelingen in Nederland, Laren 2007, 86 pp., 
ill.+index. 

U?T MCKEa&MG UI wc:rrrA!.ZH (01 

Reeds aan het einde van de 15dc eeuw komt 
de naam Spaen in Ascheberg ten zuiden van 
Münster voor. Stamvader is een zeker Johan 
Spaen, die omstreeks 1640 trouwde met Eli
sabeth Cammers. Drie (vermoedelijke) kinde-
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ren van zijn kleinzoonJost Spaen,Jan Barend 
(geb. circa 1712), Hendrik (geb. circa 1715) en 
de veel jongere Joannes Henricus Spaen (ged. 
22-1-1742) vertrekken naar Nederland, terwijl 
ook Bernard Heinrich (geb. 1718), eveneens 
een achterkleinzoon van de stamvader zijn 
geluk in Nederland ging beproeven. Alle vier 
kwamen ze terecht in Amsterdam. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
A.W.A. Bruins, Huiseigenaren in de kadastrale 
gemeente Bahr en Lathum van 1832 tot 1952, Zeve
naar 2006, 84 pp., ill. + index. 

Auteur heeft alle gegevens met betrekking 
tot de huiseigenaren in Bahr en Lathum 
vanaf de instelling van het kadaster tot aan 
1952 beschreven. Er is voor gekozen niet per 
kadastraal nummer te werken, maar per arti
kelnummer(= eigenaar). Bij verandering van 
eigenaar wordt het jaar vermeld, de reden 
(verkoop, erfenis) en de nieuwe eigenaar(= 
artikelnummer). Via de index is alles alfabe
tisch na te zoeken. 

A.W.A. Bruins, Historische boerderij- en veldna
men in de Liemers. Deel II. Register van de Schouw
polder Babberich en Holthuizen 1778, Zevenaar 
2006, 37 pp., ill. + index. 

Naar aanleiding van de kartering van de 
Schouwpolder in 1778 door de landmeters 
(en broers) Friedrich en Balthasar Loeffler 
werd tevens een register opgesteld met de 
namen van de boerderijen en de gronden 
in de polder. In het familiearchief De Nerée 
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bevindt zich een register uit circa 1826, 
waarmee de auteur het eerste register heeft 
vergeleken. Het resultaat is een overzicht 
in twee kolommen van de boerderij - en 
veldnamen en hun bewoners in 1778 en/of 
1826. 

G. de Vries, Nijeholtpade tussen 1900 en 2005. Een 
beeldverhaal van toen en nu, Oldeholtpade 2007, 
348 pp., ill. + index; ISBN-978-90-809688-3-7; 
G. de Vries, Olde- & Nijeholtwolde tussen 1900 

en 2005, een beeldverhaal van toen en nu, Ol
deholtpade 2007, 328 pp., ill. +index; 
ISBN-978-90-908688-2-o; G. de Vries, Ter Id
zard tussen 1900 en 2005, een beeldverhaal van toen 
en nu, Oldeholtpade 2007, 288 pp., ill. + index; 
ISBN-978-90-809688-4-4 (alleen de eerste is 
in het Verenigingscentrum aanwezig). 

Drie mooie boeken met veel foto's van enkele 
dorpen in de gemeente Weststellingwerf in 
Zuid-Friesland, te weten: Nijeholtpade, Nije
holtwolde, Oldeholtwolde en Ter Idzard. Elk 
huis vanaf 1900 wordt besproken met alle 
bewoners vanaf 1900. Tevens wordt van elk 
huis het bouwjaar/verbouwjaar of afbraak
jaar vermeld (indien bekend), het huisnum
mer voor 1920, het huisnummer tussen 1920 
en 1954 en het huidige huisnummer. Voor 
genealogen zijn het ook aardige werken, al 
is het genealogisch gezien jammer, dat de 
primaire gegevens als geboorte- en overlij
densdata niet (consequent) worden vermeld. 
Al met al zeer geslaagde uitgaven. 

CdG 
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Het portret van ... 1 

[het echtpaar Hageman(n)-Slop] 
DOOR E. POSTHUMA 

Hermanus Hageman(n), geb. Koog aan de Zaan 15-1-1838, winkelier, later arbeider, overl. Pur
merend 31-1-1897, zn. van Johan Wilhelm Hagemann en Catharina Elsabein Hagemann, tr. 
Koog aan de Zaan 29-9-1867 Rebecca Slop, geb. Koog aan de Zaan 24-3-1837, overl. Purmerend 
8-8-1881, dr. van Cornelis Slop en Antje Heynis. 

Uit dit huwelijk zijn tussen te Purmerend drie dochters en één zoon geboren. 
Ze hadden een winkel in manufacturen op de Padjedijk te Purmerend. Helaas gingen ze rond 
1870 failliet. D e dure sieraden van Rebe cca g ingen toen in d e verl<oop. 

De foto's zijn door fotograaf Johannes van Rijn,Jac. Van Lennepstraat 16, te Amsterdam waar
schijnlijk rond 1867 gemaakt. 

Noot 
1 Voor bijzonderheden/voorwaarden t.a.v. deze rubriek, zie: www.ngv.nl, onder Gens Nostra. 
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111h u~k periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), afk.= afkomstig, afl.= aflevering, corr. 
= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 
jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Amstelodamum, jg. 84, nr. 4, juli-aug. 2007. P.F. 
van der Meer: De Groene Helm aan de Keizers
gracht [in 1652 gekocht door Joachim Irgens 
(geb. ltzehoe/Holstein 1611, over!. 1675, 200n van 
Heinrich Jürgens en Catharina Früchtnichts), 
tr. Amsterdam 1656 Cornelia Bicker, over!. Ko
penhagen 1708; bank- en mijnbouwactiviteiten 
(koperproductie), leven in Amsterdam en Dene
marken, grootgrondbezitter enz.]; P.D. Meijer/A. 
Ringer: Wat aan de Obrechtsjoel voorafging. Twee 
tijdelijke synagogen en een niet uitgevoerd ont
werp in Amsterdam-Zuid. 

Idem, nr. 5, sept.-okt. 2007. G. Vermeer: Het Dol
huis in Amsterdam en het tomen van de razernij; 
Nicolaes Berchems Allegorie op de uitbreiding van 
Amsterdam. 

Idem, nr. 6, nov.-dec. 2007. G. Hoogewoud: De 
eerste kerk van Kees Fens: de Chassékerk [archi
tect Karel Petrus Tholens (1882-1976), aannemer 
M.H. Damen uit Terheijden; ingewijd 1926]; N.E. 
Middelkoop: Heden en verleden rondom de Chas
sébuurt; R. Glaudemans!]. Smit: Een andere kijk op 
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de architectuur- en bouwgeschiedenis van de Ka
pel ter Heilige Stede. 

Archieven blad, jg. 11, nr. 8, okt. 2007. S. Oosterholt: 
Regionaal Archief Zutphen zet zich op de kaart 
[http://www.regionaalarchiefzutphen.nl ]; E. Hok
ke: Mag ik van jou? Een compleet kwartet aan be
schrijvingsstanddaarden; J. Weterings: Substitutie 
van archiefbescheiden; Startconferentie Erfgoed 
van de Oorlog; E. Ketelaar: Archiefwettelijke be
sluiten en handelingen. Vernietiging, vervanging 
en vervreemding; R. Pottkamp: Ruil en roof. Duitse 
claims op Nederlandse archieven tijdens de Twee
de Wereldoorlog. 

Idem, nr. 9, nov. 2007. De Afsluitdijk in stereo
dia's; ].Th. de Schmidt: Een Belgische toegang tot 
de 'Beroepen uit Holland' [procesbundels Grote 
Raad te Mechelen; vondst van vijf meter archief, 
dat tot dit fonds bleek te behoren]; Stage Tech
nique Internationale d' Archives; Interview met 
Maarten van Boven [geb. Roermond 1944]. 

Arneklanken (Arnemuiden), jg. 12, nr. 3, sept. 
2007. L. van Belzen: De heldendaad van de familie 
Schroevers (100 jaar geleden op 14/15 december 
1907) [redding van schipbreukelingen door Jacob 
Schroevers, zijn vijf zoons en 13-jarige kleinzoon 
Jacob van de I<:etterij; n1et frag1nent Schroevers]; 

Verv. Dagelijks leven van een stad in oorlogstijd 
(1585-1600) (2); Arnemuiden in de jaren 1862-1867. 

De Asperensche Courant, volgnr.108, 28e jg., nr. 3, 
okt. 2007. T. Michels: Gerrit Michels, badmeester 
in oorlogstijd [1916-2007]; Foto's uit het archief 
van Kleijn Trucks. 

Idem, volgnr. 109, nr. 4, dec. 2007. De krant van 
toen [1935]; T. Meijdam: Stamboom onderzoek 
[Bel, Michels, Exaltus; te Asperen]. 
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De Bewaarsman (Hoogland), 13e jg., no. 3, dec. 
2007. De overstroming van de Eempolders in 
1916; Jeugdherinneringen [van H. van den Beid
van Willigenburg, geb. 1918, dr. van Andries van 
Willigenburg en Geertruida Ebing]; G. Raven: 
Vreemdelingen in Hoogland 1955-1964. Hoe in
tegreerden de nieuwkomers? (1); J. Voorburg: Hoe 
vonden zij elkaar? Deresklitsen en ander jeugd
vermaak. 

De Biltse Grift, 16e jg., nr. 4, dec. 2007.J.Bluemink/P. 
van Puij'enbroek: Het verhaal van de Biltse Duinen, 
of .. . hoe een bosgebied verloren dreigt te gaan 
door de botsing tussen golfaspiratie en natuur
bescherming. Deel 1 [1987-2007; initiatiefne
mer/eigenaar golfpark: Freddy Hooghiemstra 
(1931-1990)]; Drievoudige moord te Bilthoven [op 
vrouw en kinderen van dhr. Soeparwi door een 
bediende; 1931; herinneringen van Ton Radema
ker, toen 7 jaar]; Verv. De Leyen, deel 7. 

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Ge
schiedenis der Nederlanden. deel 122 (2007) -3. 
T. Soens: Dijkenbouwers of rustverstoorders? De 
Vlaamse graven en de strijd tegen het water in 
de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte (veer
tiende - zestiende eeuw); Discussiedossier over 
Lumumba; R.E. de Bruin: Nieuwe stadsgeschiede
nissen in beeld. 

Caert-Thresoor, jg. 26, 2007-3. L. Box: Pieter de la 
Rive (1694-1771), 'Directeur der Fortificatiën van 
Maastricht' [geb. Leeuwarden, er. ald. 1724 Jiskje 
Hoogslag]; H. Versfelt: De Huguenin-kaarten van 
Noord-Nederland (1819-1829); Nieuwe inzichten 
betreffende twee laat 17de-eeuwse atlassen [van 
Frederick de Wit en Nicolaas Visscher]. 

The Caledonian Society. Med., 31e jg., no. 2, juni 
2007. Elk land heeft een vlag; Uit het dagboek van 
Jan Sterrenburg; Geschiedenis van een natie ( 49 ); 
Het geslacht Sterling [aan een dossier, in bezit 
van de Society, werden gegevens ontleend om drie 
fragmenten samen te stellen. Stam B te Utrecht, 
Leiden, Roctcrda1n. Sca111 C te Den Haag. Sca nt A 

te Rotterdam, waarbij de twee oudste generaties 
te Amsterdam niet goed lijken te passen. Paulus 
Steerlinx trouwde niet in tweede, maar in eerste 
echt te Amsterdam 1636 met Cataryna Munnix; 
oer. (2) ald. 1646 - niet Anna Bastiaens maar: -
Annina Boudaens, van Antwerpen, 32 jaar. Hun 
dochter Anna (ged. Amsterdam 20-1-1647), oer. 
ald. 8-9-1670 Daniel (niet David) Schardinel. De 
naam Steerling kwam ook in Vlaanderen voor]. 

ilkm, no. 3, sept. 2007. Verv. Dagboek Ster-
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renburg; Zal Schotland ooit een vrije natie wor
den? 

Geestgronden (Egmond), jg. 14, nr. 2/3, aug. 2007. 
R. Leijen: Het einde van de gemeente Wimmenum; 
De grenzen van Wimmenum; E. Zwijnenberg: Ge
schiedenis van de Wimmenummerpolder; R. van 
Vleuten: De geschiedenis van Schuylenburg en 
zijn bewoners [buitenplaats; ca. 1620 gekocht 
door Loeff van Herlaer en sindsdien door verer
ving steeds 'in de familie' gebleven via Van Vla
deracken, Holland en Van Vleuten]; Herkomst 
der Wimmenummer straatnamen; M. vanBourgon
diën: De familie Six en de Hoge en Vrije Heerlijk
heid Wimmenum [met stamreeks Six van Wim
menum]. 

Genealogie (cBG), jg. 13, nr. 3, sept. 2007. E. Kloek: 
Het historisch nut van 'stamboomvlooien';]. Hid
dink: Genealogie in de Achterhoek en Liemers. 
Twaalfde Ooscgelderse Contactdag in Groenlo; 
H. Visser: Nieuwe schatkamer voor Amsterdams 
verleden. Stadsarchief Amsterdam in De Bazel; 
K. Hulsker/A. Leejlang: Zetstukken in een koloniaal 
decor? Oost-Indische bronnen als verbreding van 
de historische horizon; L. de Bruijn: Zoeken naar 
levenden; R.G. de Neve: Genealogie in de breedte. 
De parenteel in het familieonderzoek. 

Gens Germana (wGoD), jg. 33, nr. 3, okt. 2007. In 
Memoriam Frans Cornelis Berkenvelder [Alk
maar 1932 - Hattem 2007]; A. Gerbers: De DAGV 
bijeen in Wenen; Idem: De Heraldisch-Genealo
gische Gesellschaft Adler; T. Schönwetter: Over na
men gesproken. 

's-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 13, nr. 4, 
nov. 2007. Wieldrechtse veer bijna historie. Kapi
tein Tacks laatste vaart komt in zicht [Lambertus 
Tack (60)]; Corrie Voorwinden - Robbemont 
vertelt; W. van Velsen-Griffioen: De begraafplaats 
aan de Kerkstraat (1857-1950]; Mevrouw Ariaantje 
Nouwen-van Twist vertelt. 

Hccr:nkundc Hattcn1, ru. u :z., sept. 2 007. In Me

moriam A. van de Streek (1914-2007); A.E. Breem
broek: Boerderij 'de Kraaijenberg' [te Oldebroek; 
eigenaren: Kok Ankersmit (1843), Koopman 
(1865), Breembroek]; Het oudst bekende eiland 
bij Hattem;]. van Vegchel: De historie van het pand 
aan de Apeldoornseweg 31. Deel I. Hotel-Pensi
on 'Flip Hul', eerste periode [verkopers van het 
terrein waarop het hotel gebouwd zou worden: 
het echtpaar Laurens Engelbertus Harmsen en 
Elisabeth van Rooijen, te Zwolle]; Verv. Uit de 
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geschiedenis van d' Oude Vrouwen. V (slot). De 
twintigste eeuw; Septers Warenhuis was vroeger 
De Witte Swaen [eigenaren Cornelis Luijlofs x 
Jannetien van Munster (1686), Evert Barneveld 
(1705)]; Verv. Historisch kadaster van het schepen
dom van Hattem, afl. 6. 

Idem, nr. 113, dec. 2007. G.J. Engelsman-Agterhuis: 
Herinneringen aan mijn grootouders Jan Ag
terhuis en Gerritdina Johanna Gelderman [tr. 
Zwolle 1888]; Verv. Hotel-Pension, tweede peri
ode; G. Kouwenhoven: Het Annagilde van Hattem; 
De Hoen waard, Deel III [o.a. het Ingangsrecht, de 
grasverkoping, weidemeester] . 

Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek), jg. 13, nr. 
4, okt.-dec. 2007. N.J.M. Biezen: Gouden cachet 
met het wapen Poelman in carneool [Willem A.A. 
Poelman, Nijmegen 1759 - Utrecht 1835; levens
loop]; A.C. Zeven: Dansende wapendieren; H.J. 
Na/is: Een zogenaamd Overijssels wapenboekje 
uit de zestiende eeuw [behorend tot de verzame
ling handschriften van de Vereeniging tot Beoe
fening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis; 
herkomst-geschiedenis; inhoud; de maker: Peter 
van Doetinchem, glazenmaker, glasschilder; 
vermelde huizen; molen te Twello; Index op per
sponsnamen en instellingen; afbeeldingen o.a. 
handmerken]; Heraldische filatelie (12). Stadswa
pens van Letland, Witrusland en Litouwen; A.C. 

Zeven: Een bezoek aan het Museo del Sigillo te La 
Spezia, Italië; Identificatie van onbekende wapen
zegels in de zegelcollectie van de NGV (7). 

Historische Kring Bussum, jg. 15, nr. 1, mei 1999. 
Brandweercommandant A. van der Kruit [geb. 
Delft 1917]; IV ANS, 1886-1935. Eerste Nederlandse 
'formule-schrijver' [J. van Schevichaven, geb. 
Sneek 1866]. 

Idem, nr. 2, sept. 1999. Handwasserij aan de 
Bussumervaart [opgericht door Gijsbertus van 
Blar(i)cum, geb. Ankeveen 1848 (exm. Pauw); 
dochter Anna tr. 1908 Everardus Bogaard]; 
Schoolmeesters te Bussum [fragment Ledder; 18e 
eeuw]; Toeringcaronderneming Bussums Bloei 
[oprichters N. I<:rnnt en 1-I. Willcmse; 19.32] . 

Idem, jg. 16, nr. 1, april 2000. Paardensport in 
Bussum; Driestweg 13 [boerderij van Jacobus Rui
zendaal (gekocht in 1919), tr. Bussum 1906 Hen
drika Krijnen]. 

Idem, nr. 3, dec. 2000. De renbaan op Cruysber
gen [aangelegd door Henri Broekman, effecten
makelaar te Amsterdam; 1893]; Rijwielhandel Pe
ters [Johannes Hermauns Peters opende in 1922 
een rijwielzaak; tr.1924 Dina F.W. de Groot (geb. 
Delft1899)]. 
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Historische Kring Eemnes, jg. 29, nr. 3, sept. 2007. 
In Memoriam Teus Roodhart 1930-2007; H. van 
Hees: De familie Fokken in Eemnes. Interview met 
Herman en Rut Fokken; Idem: Korte geschiedenis 
van het geslacht Fokken (Fokking) in Eemnes en 
Soest [oudst bekende: Albert Focking/Voekinck 
tr. Borken 1707 Christina Koops (Kops, Koeps)]; 
Zestig jaar voetbal in Eemnes; Pontjes tussen 
Eemdijk en Eemnes; E. van Andel: Wakkerendijk 
160 [eigenaren/bewoners: De Ruijg (1702), Steen
hof (1791), Stalenhoef en Van de Breemert (1877), 
Mossinkoff (1885), Stalenhoef (1901), Hilhorst 
(1935)]. 

Historische Kring Loosdrecht, nr. 157, 34e jg., 
najaar 2007. Rut van Renten. 1900-1989 [inter
view; tr.Aagje Groenendaal];Jas Daams, een pro
minent burger van Loosdrecht [Jasper Daams, 
1916-1995, smid; interview]; Herinneringen 3 [van 
Herbert Siesling aan De Schutsluis]; Loosdrechts 
korenbloemservies; Vertrouwde zeilschepen 17 
[de Sharpie]. 

Historische Kring West-Betuwe, Med. 35e jg., no. 
3, dec. 2007. Historische Kring West-Betuwe 35 
jaar. Een terugblik in vogelvlucht; Veranderingen 
in de tijd. Fotogalerij van de West-Betuwe; Van 
Boerenwagenclub (1942) naar Boerenwagenmu
seum in Buren (1965-2006). 

Historische Vereniging Vleuten De Meern Haar
zuilens, jg. 23, nr. 1, maart 2003. J.H.P. Heesters: 
Jacob Graaf-land, een grof en fijn schilder 
[1903-1973, tr. Vleuten 1927 Marrigje Stobbe; 
met stamreeks te Nieuwpoort, Lopik en Bergam
bacht]; Verv. Pouwlina van Bijlevelt (2). De peri
ode 1924 tot 1947. 

Idem, nr. 2, juni 2003. Verv. Pouwlina van Bij
levelt (3). De periode 1947 tot heden [o.a. haar tes
tament en de stichtingen, die daaruit voortvloei
den]. 

Idem, nr. 3, sept. 2003. Dorpsbewoners ... [Jaap 
Moll en Nely Moll-Kapteyn en hun glastuin
bouwbedrijven; tr. 1967; grootvader Moll was 
tuin.man op l<:asteel Twickel te Delden.]. 

Idem. nr. 4, dec. 2003.J.H.P. Heesters: Leo Jung
blut, zijn familie en zijn werk [geb. Utrecht 1893, 
zoon van Hubert Ludwig Jungblut (geb. Koblenz 
1852), beeldhouwer en Theodora J. Slootjes (geb. 
Bloemendaal 1869)]. 

Jaarboek Achterhoek en Liemers. deel 24 (2001). 
A.K. Kisman: De Doetinchemse eindexamenkwes
tie in 1904 [in opspraak kwamen rector Schwartz, 
conrector Levenkamp en de leraren Van Ba-
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kergem en Dèr Mouw]; Ovver den paal [Hans
Hermann Briese (geb. Narden 1940), auteur, 
schrijvend in het Platduits];]. Berends: Particuliere 
begraafplaatsen op Slangenburg [bij Doetin
chem; Arnold Passmann uit Duisburg-Ruhrort 
kocht het landgoed in 1895; begraven werden er 
leden van de families Passmann en Henning]; 
Abdijkerkhof van de Benedictijnen; H. Kooger: 
De groei van joodse gemeenschappen in Liemers 
en Achterhoek; Een geschiedenis van verval. Het 
landgoed 'Buitenzorg' tussen Warnsveld en Vor
den [in 1853 liet Evert Jan Bettink, winkelier te 
Zutphen, herenhuis en park aanleggen; Stru
ben (1861), Schaafstra (1900-03), Schoolderman 
(1911-17)]; B. Bruins: Bode- en postdiensten in en 
om de Liemers; M. Groothedde: Taminiau in Zut
phen, een 19de-eeuwse pottenbakkerij [Albertus 
Taminiau, militair uit Brussel (over!. 1809), er. 
Petronella van Laarhoven, uit Bergen op Zoom; 
zoon Lodewijk werd pottenbakker te Zutphen, 
er. Marie Catherina Schenkenberg]; Het jacht
plakkaat van 1750 en conflicten over de jacht in 
de Graafschap Zutphen rond het midden van 
de achttiende eeuw; Gradus Kobus (1879-1942), 
communistisch voorman in Winterwijk; Huize 
Schadewijk en de familie Van Voorst tot Voorst; 
Het Regelink te Hengelo [Willink (1803), Van 
Heeckeren (1831), Hummelinck; von dem Bussche 
(1921), Schimmelpenninck (1926-52)]; J. Beursken: 
Van heerlijkheid naar gemeente [met naamlijst 
van richters en drosten van Didam 1413-1796]; R. 
Poesse: Een kunstboterfabriek in Hengelo (Gld) [in 
1878 startte de fabriek van de Wed. A. Poesse & 
Zoon; Anthony Poesse (geb. Laren/Gld 1811), er. 
ald. 1839 Johanna Holterman]. 

Kondschap (Brederwiede), 23e jg., nr. 4, dec. 2007. 
W. de Vries: Christiaan Kaempff, scholtus in Giet
hoorn [afk. van Blankenhain/Thüringen, geb. 
1752, er. Adriana van Baarsel; secretaris van de 
Municipaliteit (1795); taken]; K. Boes: Kwartier
staat van Steven Klaver [geb. Sint Jansklooster 
1918; 6 gen.: -, Lefferts (te Havelte), Tukker (te 
Rouveen), Visscher (Stad/Ambt Vollenhove)]; A. 
Lasschc: Nog1nn:.,.ls: de Oerlcuinde1·. 

Leids Jaarboekje, g9e deel (2007). In Memoriam 
Mr. William Downer (1920-2006); H.J.J. Lenferink: 
Een historische blik op het bestuurlijk hande
len bij de ramp van 1807; L. van Wassenaer-Wiarda: 
Theodora van Wassenaer en haar album amico
rum [periode 1595-1603; bevindt zich in de Bodlei
an Library te Oxford; dr. van Arent van Duiven
voorde en Theodora van Scherpenzeel]; K. van 
Strien: een 18de-eeuws golfslagbad in Leiden [o.a. 

de arts Godfried Anthony Decoré (geb. Verviers 
ca.1700) en zijn patiënten, er. Rotterdam 1742 Ca
therine Joseph Franquinet]; K. Walle: Sterven en 
geven maakt nichten en neven. Onenigheid rond 
de afwikkeling van nalatenschappen na de bus
kruitramp van 1807 [problemen met de volgorde 
van overlijden van erflaters en erfgenamen; casus: 
Hendrik van Struijk (geb. Noordwijk 1735), er. (3) 
1785 Elisabeth Maria de Bordes (geb. 1729); met 
Rietmulder, Van Hengel; voorts Doublet - Soe
tens, De Ravey en Wassen berg]; Eigendom en on
derhoud van de torens op de Marekerk, de Hoog
landse kerk en de Piecerskerk; De oprichting van 
de Leidse Duinwater Maatschappij; Einstein in 
Leiden; Lex Bernard en zijn Nederlandse Verzets
organisatie [Alexander M.G. Bernard, 1915-1986]; 
Leidsch Dagblad in oorlogstijd. 

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 35, 
nr. 2, juni 2007. L. Nelissen (t)/G.C. Cruts: Familie 
Hoefnagels. Een beknopte kwartierstaat uit de 
zeventiende eeuw [van de kinderen van Judocus 
Hoefnagels er. St. Pieter 1690 Elisabeth Hame
lers; eigenlijk meer stamreeks > Henricus Hoef
nagel er. Antwerpen 1610 Lisken Buerms]; P.L.M. 
van Hoof: De eerste dertig voorouders van Piet van 
Hoof [geb. Merselo 1937; -, Ewals, Spreeuwen
berg, Kemmelings]; W. No/ten: 'Heerlenaren' in 
de matrikel van Duisburg [fragment Crena; 17e-
18e eeuw te Sittard]; I. Oliviers-Bouvrie: Tussen 
Maastricht en Poppelsdorp [Bouvrie]; Verv. Kerk
hoven in Zuid-Lin:1b u rg: Gronsveld tot april 1999 

[Pinckaers t/m Wouters; met o.a. Reintjens, 
Schrijnemaekers, Spronck, Waber]. Kerkhof Heer 
tot april 1999 [Aaldering t/m Bleeser; o.a. Aarts, 
Beckers, Bessems]. 

De Marke (Oudheidkundige Vereniging voor 
Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoender
lo, Klarenbeek, Loenen, Ugchelen), 21e jg. (1997). 
Het Apeldoorns Kanaal; De onteigening van her 
Hontsveld te Empe [1936-37]. 
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Idem, 23e jg. (1999).].Koif: De waterschapsorga
nisatie in het gebied van Voorst; IJzerwinning in 
Beekbergen; De Lierder Mark. 

Idem, 25 [=24]e jg., april 2000. R. W.P. de Vries: 
Koninklijke stoom op spoorlijn Apeldoorn - Die
ren; H.J. Rensink: Villa Rauwenhul, Beekbergen 
[gebouwd in 1914 voor August Friedrich Morti
mer Jongeboer, een Amsterdamse rentenier 
(overl. 1915), tr. Joh. Cornelia Steenkuijl; Bernar
dus Schendstok (1917), Johan Coenraad Rek
ker (1925; geh. met Sibilla Pauline Knapperts
busch)]; T. Demoed: Wapenschilderingen in de 
kerk van Hall [van voorouders van de echtparen 
Joost van Bronckhorst x 1516 Maria van Hoya, 
Evert van Lintelo x Sophia Mulert en Frede
rik van Beekbergen x 1492 Mechteld van den 
Bergh]; Geschiedenis van Beekbergen; Brum
mens IJsclub. 

Idem, 25 [=24]e jg., sept. 2000. W. Venema: De 
woeste Hoeve; Indeling Marke-gebied; S. Dekker: 
Van Lovenen tot Leuvenheim [ de totstandkoming 
van een boek]; De Pothof. 

Idem, 24 [=25]e jg., april 2001. A. van Bodegom: 
Historische ontwikkeling van gebouwen en het 
verven ervan; W. Venema: Geschiedenis van het 
dorp Lieren. 

Idem, 25e jg., nov. 2001. Het Zonnehuis te Beek
bergen; M. Kobussen: Coöperatieve Zuivelfabriek 
'De Gelderland' kende 70 jaar bloei [opgericht in 
1902; bestuursleden 1903 ]; P. Willems: IJk basis te 
Loenen functioneert nog altijd; ].K. van der Weel: 
Armoede troef bij Wiebe Dekker, winkelier in 
Hoenderlo [patentplichtige(n)] . 

Met Gansen Trou ( Onsenoort), 57e jg. [ nr. 7/8, juli/ 
aug. 2007]. Heusden-special. 

Idem, nr. 9, sept. 2007. L.H.P. de Vaan: Burger
lijke Stand Vlijmen. Geboorten 1811-1912 [analyse; 
meest voorkomende familienamen (top zes: De 
Vaan, Ki(e)vits, Van de Wiel, Van Engelen, Van 
Vugt, Kuijs) en voornamen]. 

Idem, nr. 10, okt. 2007. Van Boeren komaf, no. 
4 [J.P. van Dal, Drunen 1904-1982]; A. van der Lee: 
Vlijmense schoolperikelen rond 1870 (1870 hoofd
onderwijzer J. P. Wellen]. 

Idem, nr. 11, nov. 2007. A. van der Lee: Jacob van 
Eyck, een blinde beiaardier, klokkenexpert en 
componist uit Heusden, 1589/90-1657 [overl. 
Utrecht, zoon van Goyart/Godevaert van Eyck en 
Heilwich Bacx ( tr.1576)]; Van boeren komaf, no. 5: 
Abraham Kamp (1908-1976) [geb. Waspik, tr.1943 
Cornelia Maria Pijnenborg]. 

Idem, nr. 12, dec. 2007. L. Vercammen: De tijd ver
strijkt (1) [o.a. tijdmeting. dierenriem, kalender
hervorming]; In Memoriam Nol van Baardwijk 
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(Nieuwkuijk 1924 - Gerwen 2007]; B. Beaard: Fa. 
J.M. van Delft en Zn. [smederij, winkel in ijzer
waren; 100 jaar]; In Memoriam Jan Verhoord 
(1920-2007]. 

Idem, Plekbord (med.), 28e jg., aug., sept., okt., 
nov., dec. 2007. 

Nationaal Archief Magazine, 2007/3. P. Brood: 
Aan tegenstellingen geen gebrek. De jaren '70 in 
beeld: van Den Uyl tot Dolle Mina; E. Kloek: Zoek
tocht naar een huwelijk [van Magdalena Moons 
(1541-1613) met Francisco Valdez]; R. Dingemans: 
Ketter in de Europese leer; Ernst van der Beugel 
plaatste Nederlands belang voorop; S. Barbier: Een 
Hollandse rechter in Japan [prof. mr. E.V.A. Rö
ling]; E. Frankot: Ontdekkingsreis naar de Oost
zee. Baltic Connections-project brengt Baltische 
archieven van tien landen onder handbereik. 

De Nederlandsche Leeuw, jg. cxxrv, no. 4, aug. 
2007. E. V. van der Spek: De nakomelingen van Pau
lus Woutersz van Solt (Antwerpen - Londen -
Amsterdam - 's-Gravenhage) [geb. Tongerlo ca. 
1514, over 1. Aken 1603; bronnen o.a. een Memorie
boexken uit 1637 en het Notarieel Archief Amster
dam; veel kooplieden in de familie; overzichte
lijke schema's]; R.A.].Dix: Het geslacht van Cuyck 
van Meteren (1400-1694) [auteur zet uiteen welke 
problemen er optreden bij de samenstelling van 
een goede genealogie van deze familie; Hij behan
delt dan de overgang van de oude heren van Cuyck 
naar Van Cuyck van Meteren (1400-ca.1460); Voor 
de periode 1460-1571 staat centraal de interpreta
tie van het charter en de processtukken betr. de 
Voelenweerd te Ochten, waarin veel erfgenamen 
en begunstigden; De Wemmer van Cuyck's hof; 
Genealogie (14e-i7e eeuw)]; M. Flokstra: Bewo
ners van de kastelen Steprath (Overkwartier van 
Gelre) en Doddendaal te Ewijk (de vondst van 
een schilderij (1706) met daarop kasteel Steprath 
afgebeeld, was aanleiding tot het schrijven van 
dit artikel; Schenck van Nydeggen, Van Huls, 
Van Gelder, Van Stepraedt, Van Doornick; met 
afbeeldingen van de wapenkwartierstaten van 
Dierick van Stepraedt (1611-1655), van de echte lie

den Johan Carselis van Doornick- Johanna Maria 
van Stepraedt ( tr. 1698) en van Wilhelm Christiaan 
van Nagel (geb. 1770)]. 

De Omroeper (Naarden), jg. 20, nr. 4, dec. 2007. S. 
de Vries: Adam-Frans van der Meulen (1632-1690 ). 
De betekenis van een hofschilder voor Naarden 
(topografische tekeningen; 1672]; Naardens vier
honderdjaar oude sluis; H. Schaftenaar: Boerderij 
Oud Naarden springlevend, al bijna zes eeuwen. 
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Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 15e jg., 
nr. 5, sept.-okt. 2007. JW. Koten: Nogmaals doods
oorzaken registratie en begraven (1) [begraafwet 
van 1869]; H.M. Lups: Notariële protocollen niet 
alleen voor boedelscheidingen;JW. Koten: DNA en 
genealogie, recente ontwikkelingen; Beroepen 
van vroeger (roeier - roodgieter); H.M. Marien: 
Stamreeks Wagenaar. Rengshausen - Elberfeld
Haarlem - Gouda [oorspr. Wagner, Wagener; 17e-
2oe eeuw]; Verv. Hoe komen we aan woorden voor 
onze bloedverwanten; Fotoarchief Instituut voor 
Liturgiewetenschap. 

Ons Voorgeslacht, no. 594, 6le jg., okt./nov. 2007. 
E., A. en P. van der Hoeven: Van der Hoeven. Het 
nageslacht van Gerrit Cornelis Dircxz. (over!. 
Vlaardinger Ambacht 1541/42) [ook: Van der 
Houff, Tol (alias Van der Hooff); het nageslacht 
van zijn dochter Rusgen Gerrits (dat zich Van der 
Houve, Van der Hoeve(n), Van der Hoeff, Van der 
Hove noemde) en dat van zoon Lenert wordt ver
der gevolgd; namen van enkele aangehuwden: 
Groenevelt, Reggersbergen, Van der Voort, Van 
Cralingen (met Van Wonder, Cruijt, Van Elden, 
Van Bree); aliassen o.a. Coninck, Bregman, (Van 
der) Valck; schema verwantschap Van Poelgeest 
-Keth]. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derijonderzoek, jg. 24, nr. 3, 3e kw. 2007. A. W.A. 
Bruins: Hecktehof of Witte Kruis [hofstede te Bab
berich; bewoners vanaf 1766; Straatman, Nass, 
Gödden, (Geudden), Geene, Lendering, Freriks]; 
]. W. Wielemaker-Barink: Kwartierstaat Geertruida 
Hartemink [1896 Wisch 1961, tr. ald. 1924 Johan 
Barink; -, Pennings, Ten Haken, Debbink; 
kwn. voorn!. te Winterwijk en Aalten]; Verv. Boe
ren en steenbakkers [Van Zadelhoff, Kemmling, 
Stokman, Van de Loo]; G.H. Luiting: Katholieken 
in Winterswijk in 1774 [kerkten over de grens in 
Münsterland; verzoek om eigen kerk; naamlijst]; 
G.]. Goorman: Kwartierstaat van Joanna Fox [1764 
Deventer 1827, tr. Schalkhaar 1786 Hendricus 
Kruit; met Geltink, Schotman v/h Tempelman, 
I<uijc, Swonnink]; J.C. vun Kerkhof: Boerderij 'De 

Slonde' in Eldrik [Kerckhoffj; Aanv./Corr. Kwst. 
Barink; Antw. o.a. Slagman [met kwn. Fleer
man, Adderink, Smeenk, Te Paste] . 

Idem, nr. 4, 4e kw. 2007. Verv. Boeren en steenbak
kers [Van de Loo]; Verv. Kwst. Hartemink; G.J. 

Weenk: Bewonersgeschiedenis der hoeve 't Groot 
Obbink [übbelinck, Hiddink, Groot Obbink, 
Rosse!]; A.L. Me/link: Diverse takken Mellink; 
Verv. Boerderij 'De Slonde' [Kerkhoff; 17e eeuw]; 
G. H. Luiting: Kwartierstaat van Frederik Ruessink 
[Rudolf D.H. Ruesink tr. Dinxperlo 1932 Regina 
W. Vlietstra; - , Veerbeek, Wensink, Te Groten
huis, Vlietstra (te Visvliet, Harlingen), Korenstra, 
Boon (te Zutphen, Deventer), Waanders]; Antw. 
o.a. Straatman. 

Oud Alkmaar, 31e jg. (2007), nr. z. G.M.P. Loots: 
Pieter van Foreest over Alkmaar [in 1597; zijn le
vensloop]; A. van Menen - van henen: Een Duitse 
dienstbode op de Nij en burg [Elise Lene Grunsky, 
geb. Oost-Pruissen ca. 1905 ]; Huize Wester licht. 

Oud-Utrecht, 8oe jg., nr. 6, dec. 2007. Een club
blaadje dat prachttijdschrift werd [80 jaar Oud 
Utrecht]; Liefde voor de Domstad. Drie Bo-jari
gen over Utrecht en de Vereniging Oud-Utrecht 
[Hermien Sluijter, Jan Stoop, Jacobijn Berk]; 
Marsmans dichtbundel Paradise regained [1927]; 
Utrecht in 1927 in beeld; Van Lockhorsterbos tot 
Vliegbasis Soesterberg. De groei van Het Utrechts 
Landschap, 1927-2007; De Utrechtse Stich
ting voor Lichamelijke Oefening 1927-1987; De 
Utrechtse Filmliga 1927-1931. 

Het Schokker Erf, nr. 66, sept. 2007. T. de Vries: De 
klederdrachten van Schokland; B. Klappe: Diefstal 
bij het Katerveer [van wasgoed van Aaltje Alberts 
Koek, vrouw van Jan Bruinsen Diender; Kampen 
1860];].Spitse: Geen militairen maar agenten naar 
Emmeloord [1797]; De fotogalerij [Aleida Karel 
(1872-1942), tr. Kampen 1898 Joh. Hendrikus Kar
man]; Een moedwillige aanvaring [1860; Tromp, 
Kok, Diender]. 

Idem, nr. 66a, nov. 2007. Schokker portret nr. 34 
[Benny Rikkert en Caren Corjanus; tr. ( datum?)] . 

Schoutambt en Heerlijkheid (Heemkunde ge
meente Renkum), jg. 3, nr. 1, maart 1989. D.J. van 
Vee/en: Kunstenaarsvereniging 'Rhijn-Ouwe' 
1955-1961 [opgerichr door kunsrschilder Herman 

Romijn; met lijst van kunstenaars genoemd in 
catalogi van exposities van 'Rhijn-Ouwe']. Idem, 
nr. z, juli 1989. Waar woonden de Oosterbekers 
in 1857. 

Idem, nr. 3, okt. 1989. C. Meijer: Wat kunnen de 
zerken bij de Oude Kerk van Oosterbeek ons ver
tellen? [o.a. drie jong overleden kinderen van ds. 
Zegers (predikant 1855-69) en Alida M.J. Menso; 
Jan J.Chr. Gaijmans (1795-1855), Evert Jan Bac
ker (geb.joverl. 1823), J.N.M. Steger (1789-1847), 
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Chr.E. Wolcerbeek-Hooglandt]; Hoe kwamen 
Oosterbekers in 1857 aan de kost? 

Idem. nr. 4, dec. 1989. Verv. Zerken [Jan van 
Delden (Groningen 1773-1832). Anna A.H. Die
mont (1833-1849), Jan Schuilinck (over!. 1612) x 
Marrij Orrinck (over!. 1603), Jacoba A.M. Dui
senberg-Verburg (1805-1854), C. Gewin (geb. 
Amsterdam 1778-1831); verder notities uit het be
graafregister]. 

Schylge myn lantse, jg. 13 N.R., no. 1, febr. 1992. 
Beurtschippers [1827-29, o.a. Arien de Boer, Roe
lof F. Ewouds, Cornelis Jans Groendijk]; Siebe 
Ariëns Boot [1842-1863 (exm. Hitje Mier); erf
genamen zijn halfbroers en -zusters Smit]; Hoe 
verging het onze landverhuizers?; Bekroonde 
reddingen [Hendrik Starrenburg 1853]; Aanv. 
Drosten van Terschelling [Van Myerop, Berck, 
Moock, Reynsc, Van der Willige]. 

Idem, no. 2, april 1992. De school in Hoorn 
[ Cornelis Jon ge boer Schaap solliciteerde in 1831, 
werd benoemd in 1835 tot onderwijzer der jeugd 
(tot 1870); opvolgers o.a. Hessel G. Haremaker, 
Hendrik Rotgans, Foppe Fries (1885-93), Pieter 
Rieuwert Huizinga (uit Niekerk, 1894)]; John 
Lieuwen was ook een landverhuizer [geb. Mids
land 1894 (exm. Cupido)]; Tjerk de Haan en de 
'Tynemouch'-scranding [1884]; Anton van Rap
pard op Terschelling. 

Idem, no. 3, juni 1992. De families Domna en 
De Reus; Wie was G.W. Jongens? [Gerrit Willem 
Jongens, geb. Koog a/d Zaan 1888 (exm. Van den 
Brink), onderwijzer, er. 1824 Helena Christina 
Feekes]; Bekroonde reddingen [Meinderc Dou
wesz Sterel; 1824]; Het schepenlijstje van Ame
lander Thijs [Thijs de Vries, geb. 1860, noteerde 
schepen, waarop hij gevaren had]. 

Idem. no. 4, aug. 1992. In Wereldoorlog II met 
schipper Borsch naar Amsterdam [1944]; Verv. 
Schepenlijstje [19e t/m 36e schip]; Terschellingers 
bij de opstand in België. 

Idem, no. 5, okt. 1992. Memoires van Hinne van 
Kees van Doeke de Jong. Jeugd op Terschelling 
1897-1920 [exm. Trijntje Stobbe]; Verv. Schipper 
Dorsch. 

Idem. no. 6, dec. 1992. Terschellingers in de ille
galiteit. Klaas Kaspers 1918-1942 [exm. Zeeders]; 
Verv. Memoires De Jong; Verv. Schipper Borsch. 

Speuren en Ontdekken (Ouder-Amscel),jg. 23, nr. 
3, dec. 2007. In Memoriam Dorochy Stefanski -
Fontein (Amsterdam 1915 - Ouderkerk 2007); P. 
vanSchaik: Een boedelbeschrijving uit 1877 [Gerrit 
de Graaf(1827-1876) er. 1855 Machteltje Schoen
maker ( 1828-1902 ), wed.Jan Mensink ( 1823-18 53 ); 
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taxateur Willem Bulk]; Verv. Meten en wegen in 
Ouder-Amstel, deel 2. Ykers, kalkmeters, brood
wegers en turftonsters voor 1820 [ met namen, o.a. 
van hooiscekers]; Idem, deel 3, 1820-1870; A. de 
Boer: Vredebest: een moderne boerderij , een oude 
schuilkerk; Ronde Hoep oost 7, Ouderkerk [fami
lie Timmer]; Nieuws uit 1962. 

Traditie, jg. 13, nr. 3, herfst 2007. Kinderfolklore 
op prentbriefkaarten; Heksen eten; De vooroor
delen over rood haar; Sinterklaassurprise; Verhe
ven tot de eer der altaren. Heilig in Nederland; 
Stripcultuur in Nederland; Leven in de mijn. 

Tweestromenland. nr. 133, 1-IX-2007. E. Brons/C. 
van den Heuvel: De boom van Mina Kup [Wilhel
mina Kuppen, dr. van Joh.Jac. Kuppen, notaris 
en Elisabeth Barbara Smits (geb. 1848)]; Verv. Ge
weld werd en wordt door de overheid bestraft (3) 
[1707-1711]; P. G. van de Geer: De familie Gradussen, 
architect en orgelbouwers uit Winssen; E.]. Gra
ven: Kwartierstaat Hermanus Gosewinus Graven 
[geb. Wamel 1917; 6 gen.: -, Van Kerkhof, Peters 
(te Wamel), Van Tiem]; A. Wolters: Hoe molenaar 
Jan van Hemmen aan zijn einde gekomen is [mo
lenaar te Leeuwen, 1783 ]. 

Tijdschrift voor Geschiedenis. jg. 120 (2007), nr. 
3. L. Nys: Bedelaarster met prestige. Verenigingen 
van museumvrienden in België, 1860-1914; H. W. 
van der Dunk: Claus Schenk von Stauffenberg: 
mythe en daad [1907-1944; 'verkenning van het 
culturele klimaat waarin S. leefde']; D. Raeyma
kers: Grosses querelles & haines mortelles. De 
centrale overheid versus het duel om eer in de 
Zuidelijke Nederlanden (1550-1650); J. Janssen/ 
Th. Beckers: Katholieke planologie. Verzuiling en 
ruimtelijke ordening in Noord-Brabant en Lim
burg, 1920-1960; F. W. Lantink: Nieuw licht op het 
'Oude Rijk'? Historiografische stellingnames 
rond het herdenkingsjaar van de ondergang van 
het Heilige Römische Reich Deutscher Nation 
1806-2006. 

Idem, 2007, nr. 4. Themanummer: Inburge
ring. Hierin o.a. Burgerschap in Oost-Europa; 

Europees burgerschap; Abraham Kuyper tussen 
gereformeerde natie en gereformeerde zuil; Van 
katholieken in Nederland tot Nederlandse katho
lieken. 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen. jg. 9, nr. 
1, maart 1994. A.A. Manten: Huis Het Hondert te 
Nieuwer Ter Aa was van 1578 tot 1652 een R.K. 
schuilkerk; Verv. Tussen 's-Heerenwagenweg en 
Danne te Breukelen. 4. Geschiedenis van brou-
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werij 'De Vijfhoek' [eigenaar midden 17e-mid
den 18e eeuw familie Van der Horst; in de 19e 
eeuw: Jarman. Van Hattem van Veen, Wernink, 
Kasteleyn]; A.A. Manten: In Brokel, bij de Plaets 
en boven aen die Kerckstrate. De hofstede van 
Cornelis en Herman Frederiksz [beleend 1442 
door Jan van Nijenrode; hun naaste verwanten; 
eigendom en bewoning van drie huizen en het 
Regthuys 15e-17e eeuw]; Idem: Jan Barte Fok
kert (1721-1792) uit Spengen schreef zijn eigen 
levensverhaal [ged. Kockengen, zoon van Bart 
Janse Fokkert en Aaltje Philips den Dubbel
den; tr. ald. 1741 Johanna Pieters Borra (exm. 
Van Breenen)]; Begraafplaatsen in de gemeente 
Breukelen (1). 

Tijdschrift voor Waterstaats Geschiedenis, 16e 
jg., nr. 1, aug. 2007. Hierin o.a. K.A.H.W. Leenders: 
Lost villages - the Dutch way. De dynamiek 
van land en water en de verdronken oorden in 
westelijk Noord-Brabant; P.].E.M. van Dam: New 
Orleans aan het Y? Een waardering van mo
derne en oude dijkdoorbraken; P.D. Zeiler: 1825: 
de 'vergeten' watersnood [Overijssel en Friesland 
werden het zwaarst getroffen]; T. Pollmann: Dr. ir. 
J.A. Ringers en de landsverdediging. Of: hoe in 
1939 een burger het leger te hulp schoot; Voorts: 
Laudatio, uitgesproken door J.A.J. Vervloet t.g.v. 
het afscheid van prof. dr. Gerard P. van de Ven 
als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis UvA, met 
Bibliografie. 

Van Zeeuwse Stam, nr. 138, sept. 2007. Verv. En
gelen in de familie (2) [Addison, Addeson]; K. 

Steenpoorte: Genealogie Steen(e)poorte, tak Sint
Philipsland 1 [nageslacht van Mattheus Steen
poorte (1804-1850), tr. (1) St.-Philipsland 1828 
Helena Pipping]; K.M. de Jager: De familie(s) Van 
der Kaaij, Leiden en Sluis [ twee stammen Van der 
Kaaij te Leiden gaan terug op Luijcas Jorisz en 
Geleijn Jorisz (poorter van Leiden 1668), beiden 
afk. van Sluis in Vlaanderen. In publicaties gaat 
er men vanuit dat de voornaam van hun vader 
'Joris' luidde. Als voornaam kwam Joris in Sluis 
niet veel voor, wél als achternaam (Deze zgn. 
versteende patroniemen waren al in de eerste helft 
van de 16e eeuw te Antwerpen gebruikelijk. Voor 
wie daar niet op bedacht is levert dit bijv. proble
men op bij onderzoek - begin 17e eeuw - naar de 
herkomst van Amsterdammers, die uit het zui
den gekomen waren); Stamboom van de familie 
Joris - een poging tot een schets, eind 16e-17e 
eeuw; Het voorgeslacht van de Leidse families Van 
der Kaaij - een speculatie]; F.H.J. van Aesch(B. de 
Keijzer: De ouders van Annichgen Jansdr., de 
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vrouw van Gielis Berrits, schout van Bergambacht 
[hun dochter Willempien Gillis tr. Goes 1613 Adri
aen Adriaensen Bem(me); fragmenten; o.a. Ver
heule]; Aanv. Wisse [met Makorps] en Fokker 
[met Voorwinde en De Glopper]; Reactie hof
stede De Steene Poorte [Suitho~. 

Veluwse Geslachten, jg. 32 (2007), nr. 4. Verv. 
Klaasje Jansen, haar ouders en haar erfgenamen. 
II [o.a. Versteeg, Van Domselaar, Van Wencop, 
Van der Bor, Kas, Van den Brink]; Verv. Buurt
boek Maanen; W.]. Kunnen: Kwartierstaat van 
Wouter Da velaar [geb. Ede 1994; -, Van Maanen, 
Elbertsen (te Putten), Van de Bosch, Brink, Van 
den Brink (te Garderen, Kootwijk), Van Esveld, 
Looijen]; Corr./aanv. Historie van de kruide
nierswinkel ... te Heerde [Boele, Van Apeldoorn]; 
Aanv./verb. Kwst. Brink; A. Veldhuis: Kwartierstaat 
van Zwaantje Pol [geb. Otterlo 1933; -, Van de 
Kuit, Schut, Verschuur, Veldhuizen x Van Rot
terdam (niet verder uitgewerkt), Schut, Van den 
Berg ( te Ede)]; Verv. Van Dompseler fragmenten. 

Volkscultuur Magazine, jg. 2, nr. 3, herfst 2007. 
Erfgoed Nederlands kloosterleven. Nieuw docu
mentatiecentrum [te Cuijk]; Baruch de Spinoza 
1632-1677; Historische verenigingen en heem
kundekringen. Enkele kwantitatieve gegevens. 

Westerwolde, jg. 28, nr. 3, sept. 2007. A.C. Bonryes/ 
P. Bos: De oudste generaties van een familie 
Bontjes (I) [te Oudeschans; 17e-18e eeuw]; W. 
Bakker/P, Scheper: Deelgenealogie Katuin/Katoen 
[te Vlagtwedde; 18e-2oe eeuw]. 

Westfriese families, 48e jg., no. 3, sept. 2007. Verv. 
Parenteel Winkel [o.a. Nierop, Honingh, Ros
kam, Timmerman, Lakeman, Pluis ter. Wijdenes, 
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Posch]; N.N.: Genealogie van Johannes van der 
Klooster [geb. St. Annaland 1802, tr. (1) ald. 1831 
Cornelia Hartoog, tr. (2) ald. 1841 Katalina Kur
vink]; Verv. Familie Koemeester; Fragment Vis 
[aan v.; 19e-20e eeuw]. 

Westlriese families 
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Zeeuwse Kwartierstaten, nr. 49, 9e jg., jan. 2000. 
Verv. Kwst. De Putter; Aanv. Kwst. De Meij; 
Kwartierstaat Karman [zonder generaties I-VI]. 

Idem, nr. 50, maart 2000. Aanv. en Verv. Kwst. 
De Putter; Fragment-genealogie Katelijne (Ca
tharina) Vetten(s) [= kwst. (23 kwn.); tr. voor 
14-6-1741Jan Vercauteren; Vettiens, Stoop]; Aan v. 
Kwst. Provoost [Coesement]; Een hardnekkige 
vergissing [Maijken Feijs Doense en Maijken Feijs 
Jan Doense zijn twee verschillende personen, wél 
zusters, die in publicaties vaak als één en dezelfde 
persoon beschouwd worden; eind 16e-17e eeuw; 
fragment Doense]; R.K. Peterson: Kwartierstaat 
Polderman [Anrhonina Jacomina Polderman, 
geb. Scherpenisse 1896; -, La Rooij, De Graaf (te 
Oosterland), Bouw man, De Bruij ne ( te Dreischor), 
Wessels (te Maastricht, Geertruidenberg, Din
teloord), Bo lier, Van der Werff ( te Scherpenisse)]. 

Idem. nr. 51, mei 2000. Verv. Kwst. Polderman; 
]. W. de Putter: Kwartierstaat C. van Bendegem [ Cor
nelia van Bendegem, geb. Hontenisse 1925, tr. 
Gent .1954 Ja n. W a rncr de Putter; - , Hcijnsdijl(:, 

Wolfert, Hofman (te Zaamslag), Wolfert, Diele
man, De Feijter, De Zeeuw]. 

Idem, nr. 52, juli 2000. Verv. Kwst. Van Ben
degem [als kw. 3330 François de Stoppelaar een 
bastaardzoon was van Lieven, zou Lievens echtge
note niet kw. 6661 moeten vullen]; G. Koote: Kwar
tierstaat Jan Huijssoon [geb. Vlissingen 1904, 
over!. Rotterdam 1990; Kesteloo, Meeuwse]. 

Idem, nr. 53, sept. 2000. Verv. Kwst. Van Ben
degem; F. van den Toom: Kwartierstaat Kooman 
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[Janna Tannetje Kooman, geb. Kapelle 1928, 
over!. Bergen op Zoom 1988; - , Kole, De Groe
ne, Wabeke]; Aanv./Corr. Van Bendegem [o.a. 
H. van Felius: Alternatieve opstelling kwartieren 
De Feyter; ].M.G. Leune met gegevens uit het 
Rijksarchief Beveren-Waas]; Aanv. Kwst. Huijs
soon; Aanv./Corr. Kwst. De Putter [De Bruijne 
te Fijnaart]; J. W.P. Cornelissen: Kwartierstaat van 
Johannes Cornelissen [geb. Kattendijke 1872, 
over!. Vlissingen 1962; - , Wagenaar, Tolhoek, 
Leijs, Staal, Cornelissen, Koert, Kalle]; C. Keppel: 
Kwartierstaat van Nellie Marie Schouwenaar 
[geb. Anna-Paulowna 1944, tr. ald. 1964 Cornelis 
Keppel; -,Joppe, Klap, Algera (uit Arum), Spruit, 
Vogel, Leijs, Griep]. 

Idem, nr. 54, nov. 2000.J.M.G. Leune: Kwartier
staat van Dingetje Kik (1858-1901) [ - , Enthoven, 
Vijverberg, Goudzwaard]; J.F. Stoutjesdijk: Frag
mentkwartierstaat van John Stoutjesdijk, Grand 
Rapids [1918-1998; -, Van Zetten, Wes(t)dorp, 
Akkenaar/Hackenaar, Neele, Van Beveren, Wes(t)
dorp, Van Oeveren]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Apeldoorn e.o., 2007, no. 4. P. van Beek: Bijzondere 
genealogische en heraldische bronnen in Veluwse 
archieven [verslag van een lezing]. 
Bulletin voor de afdeling Achterhoek en Liemers, 
15e jg., nr. 4, dec. 2007. Verv. Parenteel van Barend 
Obelink [met o.a. Lieber, Voskuil]; H. van Aken: 
Keuze genealogie programma. 
Delfland, jg. 16, no. 4, dec. 2007. T.W.]. Witbe1g: De 
Schiedamse molens. Facetten van de Geschiedenis 
als Achtergrond bij het Leven van onze Voorou
ders. 
Genealogica (Flevoland), 24e jg., nr. 1, jan. 2008. 
H. Buisman: Speurtocht naar Antonia Compier 
[over!. Amsterdam 1924, mogelijk geboren ald. 
1834/35, dr. van Maria Hendrika Jeure]; I. Smit: 
Genealogie Jean Josua Beaux [ged. Amsterdam 
1779; uit drie relaties vier kinderen]. 
Gens Propria (Kennemerland), nr. 50, dec. 2007-4. 
In MemoriaJ. Boxelaar en K.J.F. Heymans; On
derzoek in Ost-Friesland (Duitsland); Desertwer
ker, een oud beroep [suike rbakker]. 

Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 46, 14e jg. 
[ 2007], no. 4. Presentatie van de Stichting Familie 
Veerkamp;J. Kaldenbach: Onderzoek in Duitsland 
[samenvatting van een lezing]. 
Koggenland.jg. 22, 2007/4. Verv. Kwst. Plug; Verv. 
Genealogie Laan; Verv. Personen uit Wes t-Fries
land in het ONA van Purmerend (II) (1807-1824; 
1751-1775];]. vanRouwendaal: Een bijna uitgestor
ven tak van de familie Van Die [afstammend van 
Dirk Jansz van Dieye (vermoedelijk ged. Deil 

251 



1727), tr. (1) Teuntje van Deventer, tr. (2) Alphen 
a.d. Rijn 1763 Marijtje Jans van Houten; nage
slacht o.a. te Koedijk]; H. van den Broek: Kwartier
staat Noback [Andries Noback, Den Haag 1911 
- Hoorn 1992; 61 kwn.: -, Reekers, Kelder, De 
Bruin; auteur onderzocht hoeveel men in een 
paar dagen via de computer van een kwst. kan 
achterhalen]. 
Kwartier van Nijmegen. jg. 16, nr. 4, dec. 2007. 
E. JagtenborgJJ. Rengers: Eminence grise [interview 
met N.A. Hamers]; Het portret van Maria Eli
sabeth van Benthem [1906 Nijmegen 2000]; H. 
Fransen: Het ouderlijk huis. Marie van Keeken 
1916-1999; E. Kam: Marktproblemen [Benjamin 
Mosseveld, garentwijnder, 1748]; Kwartierstaat 
van Nicolaas Alanus Hamers [geb. Nijmegen 
1926; 6 gen.: -, Brouwer (te Bolsward, Sneek), 
Schwering (te Vreden/D, Noordwolde), De Jong 
(te Leeuwarden)]; Nijmeegse kooplieden in de late 
middeleeuwen; Zesentwintig jaar scheerloon te 
goed [Grameij; 1716]. 
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 22e jg., nr. 
1, dec. 2007. P. Dekker: De Helderse en Huisduiner 
bevelhebbers ter walvisvaart in de 18e eeuw [uit 
Oud West-Friesland, 1974]. 
Oude Sporen (Gooiland), jg. 18 (2007), nr. 4. Antw. 
'kalfakker'; Kwartierstaat van Gerrit Jan Teeuw
issen [63 kwn.; -, Visser, Boerhout, Visser; kwn. 
te Huizen]. 
Rijnland. afl. 36, 12e jg., nr. 4, nov. 2007. H. Endho
ven: Passanten in Lisse [toespraak bij de presenta
tie Bronnen deeho]; T. van Reeken: Mijn voorou
ders uit Leiden [kwst. (31 kwn.) van Cornelia van 
den Bos, ged. Leiden 1718; -, Beseur(s), Colpaer, 
Pouwelaar (Foulard, Paulaer)]; F.].A.M. van der 
Helm: Hazerswoudse Wederdoper uit 1534 gered 
van straf tot verdrinkingsdood! [Marietje Huijchs 
Craenen]; Gezinsreconstructies 1812-1862. Een 
nieuwe toegang op de website van het RAL [www. 
leidenarchief.nl]. 
ITsseldelta. 21e jg., nr. 4, dec. 2007. R. de Boer: De 
Ommerschans [Maatschappij van Weldadigheid; 
woonomstandigheden]. 
Zaanstreek-Waterland, afl. 71, dec. 2007. Verv. 
Kws t. Veronique Blolc; Heri nneringen en lot-

gevallen mijner dienstjaren (1) geschreven door 
Willem Bruijn [1863]; R.G. Louw: Verre verwanten 
(2). De oudst bekende voorouders van Ernst Da
niël Smid [Gerrit Reijers Fictol, te Landsmeer, tr. 
Monnickendam 1652 Niesje Klaas West; door ver
der onderzoek konden nog twee generaties terug 
worden gevonden]. 
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België 
Cercle Historique de Fléron. 42e année, mars, 
1/2002. Empêchements de mariage [de Befve, des 
Heselles/Dehezelle, Soxhlet, Henrard]; Notes sur 
les familles de Rassenfosse, Levaillable/Levailla
ve/ Levaafe, Chabot, Lange, Bensling/Benselin; 
Parenté du curé de Sprimont Gaspard Vieillevoye 
et des jésuites Hubert et Jean Vieillevoye; Notes 
sur les familles Laroche, Le Boubou, Marganne; 
La communauté d' Embourg de 1752 à 1789; Notes 
sur les familles Baiverlin (Beverlinck), Renson
net; Conrrat de 1691 pour la construction du mou
lin de Renoupré [met stamreeks Grandry]; Aan v. 
o.a. de Rassenfosse, Massar, Billock, Weber/We
ver, Benselin, Sacré; Notes sur les familles Mous
set, Delsomme, Lhomme; Familles des censier 
Hompèche et chapelains Renoupré; Notes sur 
les familles Michaux/Micha, Monville; Aanv. 
Malvaux, Leruth. 

Idem, juin, 2/2002. L' endettement de la com
munauté de Nessonvaux au 18e siècle; Notes sur 
les familles Perée, de Bounier/Debouny, del/delle 
Haye/Delhaye, Monea/Monay/Monnay, Joiris/ 
Georis; Aanv. o.a. Leclercq [te Soiron en Sou
magne; 18e eeuw], Lhomme, de Boeur, Deliège/ 
de Liège, Lys, Moreau, Polis, de Wadeleux, (de) 
Royompré, Hébert, Ie Charlier, Delcour, Leruth, 
Baar/Bayar, Xhardé; Bij dr. betr. Minet, de N oirfa
lise, Ma wet (genealogie), Debouny, Cox, Deboeur, 
Denooz, Pirard, Schouleur; Kiezerslijsten 1754 
te Chênée en 1764 te Herve; Bijdr. betr. Bauduin, 
Hawotte, Lesoinne, Fraikin, Selenne/Seelen; 
Descendance établie en 1649 de Marion des Ne
ges [gemaakt t.b.v. een proces over 'le hameau de 
Nèche' bij Bolland; Groina, Staskin, de Belle
fontaine]; Opgave parochianen van Bolland 1711; 
Genealogie de Doyard; Fragmenten des Amo
ris/Desamoris, Damour/Lamour(eux), Simonis, 
Ancion. 

Idem. sept., 3/2002. La communauté d' Em
bourg de 1702 à 1752; Genealogie Nizet [te Olne; 
eind 15e-19e eeuw]; Notities o.a. Hauzeur, Del
beuck, Delcour; Du toponyme au patronyme 
Bouxhy [genealogie (de) Bouxhy]; Aanv. Massar, 
Jacques, Truillct, Addan, Mo1·cau [n"let Chcf

neux en Schillings]. Mordant; Bijdr. betr. Davis
ter, Mordant, Guiot, Pirard, Ancion, Demolin. 
de Surlemont, Denooz; Remariages de veuves 
[1635-1642]; Families du 16e siècle à Jupille [De
mont, J amin alias (de) Namur alias Collard, Han
chet, Beaufils, Crahay, de Clerbois, Falise/Falai
se]; Emancipations [1630-1644]; Notities Denooz, 
Xhocka, Legroshenri, le Viveroux. 

Idem. déc., 4/2002. Bijdr. betr. Barchon, Dai
somont, Clerbois, David; Emancipations à la cour 
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de Jupille de 1620 à 1632; Bijdr. betr. Ancion, de 
Belleflamme, Crahay, Delrez, Bonmariage, (Ie) 
Blavier, de Saint Hubert [uit Dinant], Grosjean, 
Hols, Crahay [2], Leroy, Dartois, Lambert (te Sou
magne), Montfort, Champiomont, Balhan, De
chevy, Ie Pollet (met Delreid), des Troisfontaines, 
Grosjean (2),Jamsin, Leclercq [te Chênée]. 
Heraldicum Disputationes, jg. 12, nr. 3 [2007]. P. 
Donche: Vierendeling van wapens en niet-wapen
voerende grootouders; C.E. Kuipers: De status van 
de heraut [in de 14e eeuw]; J.C. Terluin: Stempels 
voor hetJacobspad [voert van Sint-Jacobiparochie 
naar Santiago de Compostelo]; D. Coutereels: Be
spiegelingen bij het Grand Armorial Équestre; 
Naamlijst van de Ridders van het Gulden Vlies 
[met wapens in kleur]; H. van Heijningen: Leerdam 
en Schoonrewoerd: de een z'n vlag is de ander z'n 
wapen. 

L' Intermédiaire/De Middelaar, No. 370, Ao. LXII, 

juillet-août, 4/2007. Verv. Famille Hubot [18e-2oe 
eeuw; Hubo(z) te Vodelée]; Verv. Familie Rési
bois; Verv. Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696. 
Paroisse Saint-Nicolas [Mora! t/m Sophie]; Verv. 
Dispenses matrimoniales [o.a. Rousseau, Bra
bant, Lelièvre]. 

Idem, No. 371, sept.-oct., 5/2007. J.-C. Vermant: 
Les Van Zeebroeck à Merchtem aux XVIIe-XVI
IIe siècles; L. Vanden Ameele: Les quartiers d' as
cendance d' Hector Berlioz (1803-1869) [ - , Ro
bert, Marmion, Desroches de Lisle; kwn. te La 
Cóte-Saint-André en Grenoble]; Verv. Mariages à 
Bruxelles (Soseau t/m Vanden Kerckhoeven]; 
Verv. Dispenses matrimoniales pour !' archidia
coné de Hainaut (XVIIIe siècle). 

De Kempische Genealoog, jg. 18, nr. 2, april-juni 
2006. Gouden bruiloften te Poppel [familie Moes
kops; 1919]. Idem, jg. 19, nr. 2, april-juni 2007. Re
naat van den Kieboom (1880-1957); August Gilles, 
burgemeester en provincieraadslid (1822-1893). 

Le Parchemin, No. 370, 72e année, juillet-août 
2007.A.Danis: À propos de la familie de la Hamai
de [b eh :mdeld worden verschill e nde opvattingen ; 

met schema's 14e-16e eeuw]; M. Belvaux: Généalo
gie de la familie Jacques et Jacques du Traigneaux 
[17e-19e eeuw];B. d' Ursel: Princes en Belgique. 

Vlaamse Stam, 43e jg., nr. 6, nov.-dec. 2007. L. 
Lindemans/N. Devos: Genealogie De Lau(s)nay 
[14e-2oe eeuw]; Verv. Aanvullende genealogische 
bronnen voor het arrondissement Leuven (18de 
en eerste helft 19de eeuw), Deel 2 - Eerste helft 
19de eeuw [beschrijving van o.a. Graan- en vee-
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tellingen, Patentbelastingen, Conscriptielijsten, 
Kiezerslijsten, Bulletin des propriécés, Erfenisre
gisters. Bijlage: bronnen voor de hedendaagse tijd 
(overzichtelijk in 13 pagina's schema)]; L. de Backer: 
Bibliografie voor genealogen. Werkterrein: Oost
Vlaanderen [alfabetisch per plaats: door parti
culieren bewerkte bronnen en hoe te bestellen]; 
A. Van den Abeele: Het enigma van de genealogie 
Gruuthuse: veel vragen en enkele antwoorden 
[bespreking van (de betrouwbaarheid van) eer
dere publicaties; met hypothese voor een afstam
mingsreeks Van Brugge, Van Gruuthuse, Van 
der Aa ca.1200-1500]; P.Donche: Grafmonumenten 
met wapenschild 'Bladelin' [De Celles]. 

Duitsland 
Altpreulsische Geschlechterkunde. Familienar
chiv, Band 28 (2006) [2007]. Vorfahren der Han
nelore Haasler [geb. Königsberg/Pr. 1930; veel 
(verder uitgewerkte) kwartieren uit de omgeving 
van Salzburg, o.a. Haasler/Halsler, Forstreuter, 
Moderegger/Moderecker, Rohrmoser, Feichten
peuntner, Khollegger, Abstorffer, Kirschbacher/ 
Kirchner, Hüttegger/Hittegger]; Familie Mentz 
[te Brakupönen; 18e-2oe eeuw]; Ahnenliste der 
Geschwister Bleyer [met o.a. Ebner, Contag, 
von Proeck, Vogt, Pastenaci, Muellner]; Ahnen
liste Müller, Neu-Periswalde [Müller (oorspr. 
Munier), Fago (Faigaux), Bareel, Gross, Kutz, 
Matyscykowna]; Ahnenliste der Gebrüder Roe
mer aus Lyck (met o.a. Thomzig, Huebner/Hüb
ner, Japha]; Stammfolge Riebensahm seit 1740 
in Ostpreulsen; Stammbaum Rotzoll [17e-2oe 
eeuw]; Nachfahrenliste des Joseph Simon aus 
Königsberg [1799-1853]; Nachkommen Georg I.W. 
Brausewetter [1765-1835]; Von Usedom [18e-2oe 
eeuw]; Aanv./Corr. Boeck [met Zerrath/Sirrat, 
Vaak/Faak]; Ahnenliste Moldzio; Familien-Chro
nik Carganico. 

Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeut
scher Familienforscher e.v., Band 12, Jahr 2007, 
Heft 4. Aus den Forschungsgebieten: Archive in 
Rulsland, vermilste und gefallene deutsche Solda
ten [o.a .: www.vermisst-gefallen.net; www.welt
kriegsopfer.de; www.gesuchc-wird.eu]; Digitali
sierung der Urbare des Fürstentums Jägerndorf 
(1523/30/35); Deutsche Titel in polnischer Online
Bibliothek [http://kpbc.umk.pl/dlibra ]; Branitz 
im Kreis Leobschütz [opgave doop-, trouw- en 
begraafregisters en vindplaats]; Adrelsbuchda
tenbank [www.herne.de/mob]; Ortschroniken 
[Karlsruher Virtuellen Katalog: www.ubka.uni
karlsruhe.de/kvk.hcml ]. 
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Archiv ostdeutscher Familienforscher, 17. Band, 
Lieferung 3-4, Juli 2007. Bijdr. betr. Kanthak, 
Rad(t)ke, Mieske, David. 

Idem. Lief. 5, Okt. 2007. Bijdr. betr. Hartsch, 
Bode [glasmakers in Lijfland[, Dietrich, Stadler 
von Wolffersgrün, Heisinger, Hoffmann, Nien
zyla. 

Bentheimer Tahrbuch 2008. Das Bentheimer 
Land, Band 185. Grundsteininschriften; Die ev. 
Dorfschulen in den Bauerschaften des Kirch
spiels Nordhorn [met namen (en dienstjaren) 
van schoolmeesters]; E. Busmann: Der Zehnt, eine 
Abgabe im 13. Jahrhundert [Rembert von Stoc
kum (1197 ministeriaal) zegelde met het wapen 
von Galen; familie von Horstmar; Hörigen en 
Eigenhörigen, Freibauern, Erbpächter, enz.]; 
H. Voort: Vom 'Loen des Gesynnes'. Kloster und 
Stift Wietmarschen im Lichte seiner Bedienste
ten, Rekonstruktion der Deutschordenskapelle 
in Ootmarsum (Twente); Vom Wietmarscher 
Ungeld für die Schüttorfer Kirche; Kirchenaus
setzungen in Emlichheim; H.-J. Schmidt: Anfänge 
einer presbyterialen Ordnung in den evangelisch
reformierten Gemeinden der Grafschaft Bent
heim; Diakonie und Disziplinierung der Armen 
in Veldhausen; R. Hesser: Iemhoff zu Wielen [in 
1548 werd landverkoop de basis voor dit erf; fa
milie Ymhoff/Iemhoff, 17e-20e eeuw]; G. Plasger: 
Der Hof Rademaker in Hohenkörben [ vrijkoop in 
1790 door Lubbert Rademaker (geboren Abuis) 
en zijn vrouw Swenne Bakker weduwe van 
Lambert Meier alias Rademaker (tr. 1760, overl. 
1777); Dobben, Bücher]; E. Bischop-Stentenbach: 
Zur Geschichte der Familie Tigler und ihrer 
Geldgeschäfte im 18. und 19.Jahrhundert; [Bood
schappen doen] in Itterbeek [bij o.a. Kreyenveld, 
Höllmann. Weelink. Hölscher. Booimann, Gaal
ken, Vorrink]; Die Anwendung des Bentheimer 
Sandsteins aulserhalb der Grafschaft (XIX). Das 
Rathaus in Enkhuizen; Vergessene Holhmasse in 
der Grafschaft Bentheim; Nazi-Terror und DDR

U nrech t an Zeugen J ehovas. 

Braodenhn rgische Genealogische Nacbrichten 
(www.bggroteradler.de ), Band 1, J ahr 2007, Heft 4. 
Domstiftsarchiv Brandenburg [Burghof 9, 14776 
Brandenburg; archiv @dom-brandenburg.de]. 

Idem, Heft 6, 2007. Todesliste der Speziallager 
im Berliner Mauermuseum; B. Thiel: Branden bur
ger Mühlen (Teil 1); S. Reincke: Die Altmark - der 
abgetrennte Westteil Alt-Brandenburgs. 

Computergenealogie, 22. Jg., 2/2007. Der Rote 
Adler stellt sich vor. Brandenburgische Genea-
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logische Gesellschaft; Familienforschung unter 
Vista - (fast) kein Problem; Mutterstämme und 
Töchterketten. 

Idem, 3/2007. Bliek durchs Schlüsselloch in 
die neue Familysearch-Welt [http://www.fami
lysearch.org; http://familysearchlabs.org] ; Soft
ware-Test GRAMPS; Totenzettel - Genealogische 
Quelle mit Geschichte. 

Deutsches Familienarchiv, Band 150 (2007). 
K. Egloff: Meine Vorfahren [kwst. van Karl H. W. 
Egloff, geb. Stuttgart 1924; -, Kögel, Raum, 
Arnold, Kilsling, Rau, Erlenmeyer, Habermaes; 
kwn. o.a. te Geislingen, Augsburg, Ulm]. 

Düsseldorf er Familienkunde, 25. Jg., Heft 1/1989. 
Alt-Düsseldorf [zegels, wapens, raadsherenfami
lies; 16e eeuw]; Verv. Ortsfremde im Taufbuch der 
Reformierten Gemeinde Düsseldorf. 

Idem. Heft 3/1989. Geistliche Orden und Ritter
orden. Betrachtet aus der Sicht eines Familienfor
schers; Verv. Ortsfremde; Genealogie der Familie 
Schlebusch. 

Idem, Heft 4/1989. Verv. Geistliche Orden und 
Ritterorden; Ahnentafel Nr. 16: Wilhelm H. Esch 
[geb. Düsseldorf 1907; - , Schweren, Kels, Hallen, 
Grolsmann, Henzen, Griesen, Blankenstein]; 
Verv. Ortsfremde. 

Idem. 26. Jg., Heft 1/1990. Verv. Geistliche Or
den und Ritterorden; Verv. Ortsfremde; Die Fa
milie des Henricus Stock, Rentmeister auf Haus 
Bürgel [studeerde te Groningen 1641]; Garnison 
und Festung Düsseldorf. 

Idem, Heft 2/1990. Die Kölner Studienstiftun
gen; Verv. Garnison; Ahnentafel Nr. 45: Dr. Hans 
Max Krüll [geb. Barmen 1881; - , Heymer, Pap
pen, Kloth]; Aanv. Orden. 

Idem, Heft 3/1990. Auf den Spuren meiner 
Schweizer Almen [Keiler uit Au, Giger, Lutz]; 
Verv. Garnison; Verv. Ortsfremde. 

Idem, Heft 4/1990. Sind in der Familienfor
schung Indizien als Beweise erlaubt? [(v.) Lou
werman]; Lorenz Cantador [1810,1883]; über 
Ärzte, Wundärzte und Geburtshelfer im Bezirk 
d er Kö ni g l ich P re uss isch e n R egie run.g z u Düssel

dorf in den J ahren 1818 bis 1821; Verv. Ortsfremde; 
Verv. Garnison; Ahnentafel Nr. 49: Walter A.L. 
Lindemann [geb. Essen 1914; Lindemann ( oorspr. 
Twentmann), Huverstuhl/Hövenstuhl, Buse
meyer, vom Kolke] . 

Familie und Geschichte, lfd. Nr. 62, Band VI, 16. Jg., 
Heft 3, Juli-Sept. 2007. F. Reinhold: Der Hand werker 
als Pädagoge. Bemerkungen zu Dorfschulmeister 
des 16. bis 18.Jahrhunderts imRaum Greiz/Thürin-
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gen {Waltersdorf/Neumühle und Herrmanns
grün) - Teil 1 [studie over schoolmeesters; in Wal
tersdorf: Horn, Muller/Mölner, Röhr(er), Dilner/ 
Dellner/Tillner, Feller, Meinhardt, Plöttner]; Die 
Schulmeister in Clausnitz/Erzgebirge [o.a. Freyer, 
Ulich, Braun, Wagner, Schlegel]; W.Lorenz: Der An
naberger Bergprediger Samuel Papst (1575-1611). 
Familie und Schwägerschaften [exm. Steinmül
ler; o.a. Metzner, Röhling, Schröter, Steinmetz]; 
W. Kochinke: Die Familie Scherff in Weimar [stam
reeks 16e-19e eeuw]; K. Müller: Zu den Vernamen 
für Frauen in Büna im Vogtland; Verv. Zittauer 
Gymnasiasten in der Königlich SächsischenArmee 
[Haupt t/m Marx]. 

Die Funzel, Heft 75, Dez. 2007. Forscherbeiträge 
[Bickel te Herrliberg/Zwitsl.; 18e eeuw]; Bier
brauer aus dem Siegerland und Bergischen Land 
in Petropolis [Brazilië]; Ahnen(spitzen)liste Rott
mann/Rodtmann [met o.a. Grund, Garshagen, 
Belau] . 

Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
schichte, Mitteilungen 72, Okt. 2007. Schleswig
Holsteinische Symbolik im politischen Schlag
wort, in Fahne und Wappenbild; Stadt und Adel -
Adel und Stadt. Wechsellagen und Konjunkturen 
eines vielgestaltigen Gegen- und Miteinanders. 
Einladung zu einem Projekt. 

Der Grafschafter/Zwischen Burg und Bohrturm, 
Jg. 2007, Nrs. 1 t/m 12. Hohenkörbener bereiten 
Ortschronik vor [Hohenkörben, Stadt Nordhorn 
en Gemeinde Osterwald] (Nr. 1); Neuenhaus -
Ansichten und Einblicke (Nr. 11); Die Spanischer 
Grippe wütete 1918 auch im Bentheimer Land (Nr. 
12). 

Tahrbuch des Emsländischen Heimatbundes, 
Band 54 (2008). Hierin o.a.: Der Emsländische 
Katholikentag 1921 in Meppen; über den Windt
horstbund im Emsland (1895-1933) [Ludwig 
Windthorst (1812-1891), volksvertegenwoordiger 
in de Rijksdag]; Hollands Königin Emma war Na
menspatronin - Die Evangelisch-reformierte Ka
pelle in Schöninghsdorf als Ort niederländisch
emsländischer Kirchengeschichte; Zu den Zehn
tabgaben und deren Ablösung in der Gemeinde 
Oberlangen; Zwei Stammbücher lingener Stu
denten in der Sammlung des Emslandmuseums 
[van Heinrich Hansen Hesse 1790-1792 (geboren 
op Kloosteraland bij Wirdum) en van Heinrich 
Carl Ludwig Biermann 1821-1823]; Benedikt von 
Nursia - Karl der Grolse. Zum neu freigelegten 
und restaurierten Fresko in der Evangelisch-re-
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formierten Kirche, ehemals St. Benedikt, Lenge
rich. 

Ouellen und Forschungen zur ostfriesischen Fa
milien- und Wappenkunde, 56. Jg. (2007), Heft 4. 
A. Sparenborg(t): Des letzten Nessmer Häuptlings 
letzte Fahrt [Johann von Sparenborg, van Em
den naar Nesse; 1669]; J. Feldkamp: Register über 
die von den Eingesessenen künftig zu führen
den Familien - Namen - Ihrhove 1829, Nachtrag 
von 1855; Aus dem Protokoll der Getrauten zu 
Borssum, Jarssum, Uphusen und Widdelswehr 
[1776-1785]. 

Spuren, Band 4, Heft 19, 21. Jg., Juli-Sep. 2007. 
Verv. Heinrich Pohlmann ... Verwaltungsge
schichte einmal anders; Verv. Communikanten 
Verzeichnis St. Jakobus, 1804, Ennigerloh [o.a. 
Farwick, Wennik, Ruthman, Brinkman, Wil
brand, Huisman]. 

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 
Band 109 (2007). Hierin o.a.: B.-L. Hergemöller: 
Die 'Goldene Bulle' Karls IV. (1356/1357) und das 
'Valentins-Privilege' für Aachen vom 14. Februar 
1357; Th.R. Kraus: Der Aachener Stadtbrand vom 
2. Mai 1656 und seine Folgen; G. van Ginkel/Chr. 
Bremen: Die Kontroverse urn' Aachens berühmtes
ten Schüler': Peter Debye [Petrus Jos. Wilh. Debije 
(Maastricht 1884-1966), Nobelprijs voor chemie; 
vluchtte eind 1937 naar Amerika; zijn (vermeende) 
samenwerking met het Nazi-regime; achtergron
den]; S. Krebs;w. Tschacher: 'Im Sinne der rassischen 
Erneuerung unseres Volkes' - Albert Huyskens, 
die Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde 
und das Aachener Stadtarchiv im Nationalsozi
alismus. 

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 
82. Jg., Heft 3, 3. Quartal 2007. In Memoriam 
Friedrich Schmidt-Sibeth (1912-2007); H.-C. Sar
nighausen: Amtsjuristen des 18. Jahrhunderts in 
Bleckede/Elbe; W. Günther: Eine Meldorfer Ah
nengeschichte oder: Die Not der Frauen! [Doro
thea C.W. Dresler (ca. 1719-1804) tr.1750 Christian 
A.M. Wiebrand; Runge, Winnbockel, Schubert, 
Horn]; Verv. Ehemalige Offiziere der Königlich 
Hannoverschen Armee und ihre Karrieren in der 
Königlich Sächsischen Armee nach 1866 [Jung
blut t/m von Werlhof]; P. Dörling: Die Nutzung 
von Internetquellen am Beispiel der genealogi
schen Beschreibung der Bevölkerung von Stor
marn; Ahnenforschung und Medizingeschichte. 
Wie ein Dorfarzt schon 1804 die Pocken bekämpf
te [Wendeborn]. 
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Groot-Brittannië 
Huguenot Families, Number Seventeen, Sept. 
2007. Research Update - Guichenet Family; 
The Temple of Quévilly, Rouen, Part II; Francis 
Dansays [geb. 1681, militair]; Jean Pierre Fauriel: 
from the Vivarais to Plymouth [1741]; The Godier 
and Mourgue Families. 

Huguenot Families 

NUMBP.R SEVENTEEN 

Sep1emb«2007 

♦ 
The Hugucno1 S<xkty of G=t Brit:iin & Jrdmd 

Quarto Series of the Huguenot Society of Great 
Britain and Ireland, Vol. LX (2007). Huguenot 
Wills and Administrations in England and Ire
land 1617-1849, pag. 521 [uittreksels, gemaakt 
door Henry Wagner (1840-1926), in alfabetische 
volgorde geplaatst. De in het register opgenomen 
namen verwijzen alleen naar de testerende partij, 
niet naar de andere in de regesten genoemde per
sonen, des te merkwaardiger omdat de vermel
dingen al alfabetisch staan. Er komen ook 'Ne
derlanders' in voor, bijvoorbeeld: Dirk de Raet 
(alfabetisch op de D!), burgemeester van Leiden 
en zijn vrouw Anna Hulshout, Den Haag 1754; 
Gillot (Utrecht 1751, Amsterdam 1757); Andrew 
Girardot de Chancourt (over!. Den Haag 1735); 
Lefebure (Rotterdam 1753); Motet (Utrecht 1735, 
1770); Dominick Palairet (Den Haag 1751; zijn 
dochter Margaret getr. met Dirk Boorn van Rot
terdam); John Francis Rougier (wedr. van Cath. 
Maria Crommelin weduwe Rolas, Haarlem 
1748); Andrew Amsinck (en vrouw Anne Martha 
Vandenhulst, Amsterdam 1721); Susanna Basna
ge geb. du Moulin (Haarlem 1725); Crommelin 
(Haarlem 1702 en 1760, Den Haag 1747); Crottier 
alias Desmaretz (Amsterdam 1693, Vianen 1762); 
Marteilhe (Amsterdam 1717-18); > aanrader voor 
onderzoek naar Hugenoten-families]. 

Italië 
Nobiltà. Rivista di Araldica, Genealogica, Ordini 
Cavallereschi, No. 75, Anno XIV, Nov.-Dic. 2006. 
Origine del!' arme di Sardegna; Dettagli araldico 

ecclesiastico da papa Giovanni XXIII al Card. Tar
cisio Bertone; Lo stemma del cardinale Tarcisio 
Bertone; Lo svilippo degli studi di genealogia e 
araldica nella Sardegna di oggi e il ruolo degli 
archivisti; M. Loredana Nnotti: World Orders of 
Knighthood & Merit. 

Idem, No. 76, Anno XIV, Genn.-Febb. 2007. As
pecten van de hedendaagse Finse heraldiek; Or
dine di San Giuseppe dal 1859-1908. 

Idem, No. 77, Anno XIV, Marzo-Aprile 2007. 
Heraldiek van de familie Manfredi op maiolica 
uit Faenza; Les uniformes des hérauts russes en 
xx-siècle; Origen de las armas del antiguo Reino 
y ahora Región autónoma de Cerdefia; Settling of 
Heraldic Circumstances in the Princely Branch of 
the Serbian Royal House of Karageorgevich; L' 
évolution de la généalogie en Grèce et sa situation 
présence; Un millenio peri Casteletti [de Castel
letto; 12e-15e eeuw; met schema 10e-13e eeuw]. 

Idem, No. 78-79, Anno XIV, Maggio-Agosto 
2007. G. Tassinari: Cenni e riflessioni sulle insegne 
degli Hohenstaufen [11e-12e eeuw]; F. Arcelli: Il 
ruolo delle compagne mercantili e bancarie a Ro
ma nel XV secolo. IAGI (Med.), Anno VI, gennaio
giugno, 2007, No.1. 

Idem, No. Bo, Anno XV, Sett.-Ott. 2007. L' 
aquisto du un feudo el' ansia di nobiltá nell' aha 
Borghesia campana del 500: il casodei Colli di 
Sarno [met schema Colla/ (de) Colle/Colli; 16e-18e 
eeuw]; Ritratto della famiglia Quesada di San Sa
turnino; I Borbone Parma a Genova tra Restau
razione e Risorgimento. Carlisti e Miguelisti in 
Liguria. 

Oostenrijk 
Carinthia I. Zeitschrift für geschichtliche Landes
kunde von Kärnten, 197. Jg. (2007). Hierin o.a.: 
Bemerkungen zum liturgischen Kalender des 
Millstätter Sakramentars [waarvan afbeeldingen 
in kleur]; Das Gebetbuch des Johann Siebenhir
ter in Stockholm. Geschichte - Ausstattung - Be
deutung [keizerlijk keukenmeester, 1420-1508];]. 
Mlinar: Zur Besitzgeschichte der geistlichen und 
weltlichen Kärntner Grundherrschaften im obe
ren Savetal [11e-15e eeuw); 60 Jahre Evangelische 
Superintendenz A.B. Kärnten. Anhang: Die Evan
gelische Kirche in Kärnten und ihre Amtsträger 
1945-2007; Th. Zeloth: Weinbau am Sittersdorfer 
Weinberg. Zur Entwicklung des Weinbaus in 
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Kärnten von 864 bis 1930; H.-D. Kahl: Karantani
sche Streitfragen. Eine Antwort an Peter Stih [be
treft de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van het 
oostelijke Alpengebied]; P. Stih: Die Nationswer
dung der Slowenen und damit verknüpfte Ge
schichtsvorstellungen und Geschichtsmychen; R. 
Vospernik: Internierungen von Kärnter Slowenen 
im Jahre 1919. Internierungsverzeichnis; Arthur 
Carl Breycha-Vauthier (1903-1986); Korte be
richten o.a.: Der Villacher Glockengiefser Ambros 
Pasler [1562]; Bericht Mitgliederversammlung 
2007 [bij de overledenen o.a.: Edmund van Trot
senburg te Pörtschach]. 

Neues aus Alt-Villach, 44. Jahrbuch des Stadtmu
seums 2007. W Neumann: Bamberg in Villach und 
Kärnten 1007-1759. Ergebnisse einer spannungs
reichen Vergangenheit [het bisdom Bamberg was 
een geestelijk vorstendom van het Duitse Rijk]; 
Forschungen im Dinzlschloss [bouw rond 1546 
begonnen door Sigmund Khevenhüller (over!. 
1552; er. 1530 Katharina von Gleinitz; eigenaren 
1615-1874; bouwgeschiedenis]; W.A. Watzenig: Per
nauhof und Engelhof, zwei herrschaftliche Güter 
in der Perau bei Villach [eigenaren/bewoners Per
nauhof: Pfeifflechner, Seenuss ( 1549 ), Hochkofler 
(1600), Mühlhauser (1635-44), Schneewei8, Plat
zer (1654), Regatschnig (1689), Neudisser (1736), 
Gaber (1811), Oblasser, Berger, Ghon; Eigenaren/ 
bewoners Engelhof: Mordax (1421/22), Zeherl 
(1435), Layner (1445), Döbriacher (1477), Senuss 
(1548), Prachiner, Platzer (1684), Regacschnig, 
Schmidt (1724), Fräfs (1733), von Wenger (1834), 
Schneeweifs, Costa, Brunner (1881), Ornella (1887), 
Pogatschnig (1916)]; Die Anfänge des Telefons und 
der Telegrafwesens in Villach und in Kärnten. 

Zwitserland 
Familienforschung Schweiz, Jahrbuch, Vol. 43 
(2007). In Memoriam Dr. phil. Johann Karl Lin
dau-Saladin (1921-2007); P. Hostettler: Von berni
schen Täufern im 16. bis 18.Jh. und ihrer Auswan
derung in die alte und neue Welt. Anhang 1: Per
sonen, die in einem bernischen Taufrodel als Täu
fer oder Anabaptist vermerkt worden sind [o.a. 
Bachman, Bieri, Eicher, Fankhauser, Gerber, 
Kaufman, Roth, Stauffer, Wäber, Wänger] . An
hang 4: 1735 Caroliner, Strassburger List 40A [re
gistratie in Philadelphia/South Carolina]. Anhang 
5: Täufer, die nicht in den Kirchenbüchern zu 
finden sind [o.a. Äschhacker, Bachman, Grimm, 
König, Sauser, Zimmerman, Zwahlen]. Anhang 
6: Auswanderer und Einwanderer in bernischen 
Kirchenbüchern [o.a. Linder, Müller, Schneider, 
Stäli, Stucki]. Anhang 7: Schweizer im Elsass 
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und in der Pfalz (Bischwiller, Markirch, Riesch
weiler) [te Rieschweiler o.a. Hochstätter, Huber, 
Krebs, Lötscher, Wenger]; M.Aicher: Das Ende des 
Genealogischen Instituts Zwicky. Johann Paul 
Zwicky von Gauen (1906-1982) und Hans Jakob 
Zwicky von Gauen (1921-2005) [broers; uitgaven 
o.a. Schweizerisches Geschlechterbuch, Schwei
zerisches Familienbuch, Archiv für schweizeri
sche Familienkunde; Bibliographie]; H. Balmer: 
Woher stammen die Grundlagen unseres Wis
sens über die Vererbung? Zur Genetik von Men
de! bis Morgan [behandelt de periode 1865-1950]; 
Chr. Balli: The Balli Family in Australia and New 
Zealand; G.A. Nog/er: Die Pestalozza - Porettini 
aus Chiavenna im XVII. Jahrhundercs; P. Wälti: 
Ehegerichts-Satzungen, für die Stade Bern und 
Dero Lande, Jänner 1787; die Vaterschaftsklage; 
P.-A. Borel: Ensemble des travaux de recherches 
généalogiques et historiques de families d' an
cienne souche neuchateloise, ouvrages, illustrés, 
brochés, édités à titre privé; Baillods, originaire 
de Couvet, can ton de Neuchatel en Suisse. 

Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 20, Nr. 3, Sept. 
2007. Ortssippenbücher und Ortsfamilienbücher 
in unserer Bibliotheek; Schweizer Auswanderung 
nach Russland. List der Auswanderer; H. B. Kählin: 
Halter - Familien in Basel von 1550 bis 1650 [12 
fragmenten]; Auszug aus dem Protokollbuch der 
Herrschaft Rötteln (1509-1613) (Stadtarchiv Lör
rach C VI/1). 

Noord-Amerika 
New Netherland Connections (dkoenig@LMI. 
net), Vol. 12, Nr. 3, July-Sept. 2007. P.J. Sears: Who 
was Sara, wife of Pieter Lott and Abraham Pol
hemus? [Sara Covert (ged. Brooklyn 1697; exm. 
Fonteyn]; J.B. Dobson: On the origin of Herck Sy
boutsen, ancestor of the Kranckheyt family [afk. 
van Langedijk, er. New Amsterdam 1642 Wyntje 
Theunis (Quick); mogelijk gedoopt Langedijk/ 
NH 1620]; M. Morrissey: Peter Wyckoff of Green
wich Township, Sussex (now Warren) Co., New 
Jersey [er. (1) ca. 1768 Van der Voort; er. (2) Hage
man]; B. Terhune: The True Parents of Eva (Ter
hune) Frelinghuysen and her sister, Annetje 
(Terhune) Schuurman [er. ca.1721]. 

Verder ontvingen wij: 
Amstel Mare (Amstelveen), jg. 18, nr. 3, okt. 2007. 
]. G. M. vanRooijen: Over Ban- en Grenspalen. 
Arbeicsgemeinschaft für Saarländische Fami
lienkunde e.v .• Informationsdienst Nr. 163, Mai 
2007. Beispiele Maternaler Ahnenlinien [negen 
moeder-reeksen]; Nr. 164, Aug. 2007. 
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Archeologische Kroniek Provincie Utrecht, 
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vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op genealo
gisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de Contactdienst te 
proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in deze rubriek te stellen. 

De vragen (met antwoordporco en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en antwoorden 
dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 

mevr. drs.J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop 
of per e-mail: info@ngv.nl (onder vermelding van: vragenrubriek Gens Nostra). 

vragen 
604. NAGEL 
Jan Hendrik Nagel er. Hellendoorn 1753 Adolphina Maria Losemans (zij vertrok 1745 vanuit Kampen 
naar Den Haag en kwam van daaruit in 1753 naar Hellendoorn). Uit dit huwelijk vijf kinderen geb. te 
Hellendoorn, te weten: Maria Arendina Amelia Constantia 1757, Margrieta Augusta Henriëtte Chris
tina 1759, Hendrik Jan en Ada 1762, Sara Sophia 1765. 

Gevraagd: geboortegegevens en voorouders van Jan Hendrik. 
E. Soepen berg, Den Ham (Ov.) 

605.JANS(S)EN-METSELAERS 
Wilhelm(us) Jans(s)en en Helena Metselaers krijgen te Ottersum een dochter Hendrina en een zoon 
Hermann Jans(s)en, geb. 1810/11. Hermann, smid o.a. te Keeken (D), er. Kranenburg (D) mei 1835 of 
1837 Christina Boskamp, geb. ald. 9-8-1810. Uit dit huwelijk: Johann, Wilhelm, Ger hard en Johanna. 

Gevraagd: nadere gegevens over Wilhelm(us) en Helena en hun voorgeslacht. 
P. Boogaarts, Helmond 

606. TEN HAGE(N)/VAN DE HAAG 
Geert ten Hage(n) of van de Haag, geb. Steinforc (Luxemburg) ca. 1700, kwam als linnenwever naar 
Wanswerd (Fr). 

Gevraagd: voorgeslacht van Geert. J. Meems, Twijzelerheide 

607.HUIS 
BastiaanJobse Huis tr. Rotterdam 11-6-1685 Barber Willims. Willemijntje Huis, dr. van Bastiaan Job
se Huis, tr. Rotterdam 14-1-1706 Go ris Janz Langerveld. Ary (van) Huis tr. (1) Hellevoetsluis 20-8-1767 
Johanna van Dijk; er. ( 2) Hellevoetsluis 5-7-1771 Maria Klim raad. 

Gevraagd: de ouders van de huwelijkspartners Barber, Goris, Johanna en Maria. 
H. D. Huis, Voorburg 

608. PERNIS( CH)-DE BI(J)E 
Johanna de Bije, geb. verm. Gulpen ca. 1766, tr. Schanf, Graubunden 16-6-1783 Gaudens Femisch, 
Zwitsers militair, over!. Haarlem 2-12-1826. Volgens de registers van het regiment 'Les Grisons' krijgt 
het echtpaar kinderen in de garnizoensplaatsen Maastricht, Waspik, Bergen op Zoom en Den Bosch. 
Pernisch wordt in 1795 gedemobiliseerd en vestigt zich als bierrapper in Haarlem; daar worden nog 
twee kinderen geboren. Weduwe Johanna de Bie woont nog zomer 1832 te Haarlem, daarna ont
breekt ieder spoor. 

Van haar kinderen leven in 1832 nog: Coenraad, geb. 1791, stadsmuziekmeester te Den Bosch (ca. 
1838); Wilhelmina (geen geb. en over!. bekend); Petrus Cornelis, geb. 1800; Maria, geb. 1804. Van de 
twee laatsten zijn relevante gegevens bekend. 

Gevraagd: overlijdensgegevens van Johanna de Bi(j)e en nadere informatie over Coenraad en Wil
helmina Pernis(ch). 

D.R. Andriesse, Naarden 
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gezocht: naamgenoten en/of ... 

BOONSTRA/HASSELMAN 
Alle Boonstra, geb. Baflo (Gr) 5-7-1910, overl. Marysville (CA, USA) 24-1-1991, zn. van Thomas Boonstra 
en Grietje Ferweda, emigreerde december 1929 als Elmer Boonstra naar Fulton (IL, USA), samen met 
een familie Newendijke (Nieuwendijk). Woonde als Raymond Hasselman in 1942/1943 te Sacramento 
(CA, USA). In 1964 en 1983 onder die naam bekend in Carson City (NV, USA). Is getrouwd geweest en 
gescheiden. 

Alle info over hemzelf, zijn ex-vrouw en eventuele kinderen is welkom. 
Th. Bulthuis, Groningen, tel.050-5414738,th.bulthuis @gmail.com 

Hermannus Bernardus WILLEMSEN 
Wie kan mij nader informeren over (en bezit eventueel een foto van) Hermannus Bernardus Wil
lemsen, geb. Zwolle 2-1-1850, overl. Amsterdam 23-4-1920, zn. van Johannes Hermanus van der 
Eeze Willemsen en Geertien Belling? Hij was achtereenvolgens gehuwd met Helene Catherine Rijk 
(1857-1886) en Alida Gezina van der Boon (1863-1945). In Amsterdam bestierde Willemsen vanaf 1881 
het door de architect A.W. Weissman ontworpen 'Hotel Café Restaurant Willemsen' (Heiligeweg 
26-28, indertijd een trefpunt van de 'Tachtigers'). Na zijn faillissement opende Willemsen in het 
najaar van 1893 aan het Spui 15 een bierkelder, 'Zum Pilsener Club', die vooral bekend werd door 
de humoristische krijttekeningen die de tekenaar Johan Braakensiek daar op de muren aanbracht. 
In 1899 opende Willemsen in de Begijnensteeg 4 het nog bestaande café 'De Pilsener Club' of 'De 
Engelse Reet'. Het café werd na Willemsens dood tot 1928 geleid door zijn zwager Johannes George 
('Johan') van Driel, die sedert 1894 bij hem werkzaam was. Mogelijk komt Willemsen voor op een 
(groeps)foto (bijvoorbeeld van studenten, zoals leden van het dispuutgezelschap HERA) die in "De 
Pilsener Club" is genomen. Binnen zijn familie is geen portret van hem bekend en er zijn evenmin 
verhalen over hem overgeleverd. 

A.J. van der Tang, Louis Raemaekersstraat 119, 3119 NS Schiedam, 
tel. werk ( CB G) 070-3150533, aad.vandertang@cbg.nl 

Hoofdredacteur L.F. van der Linden, postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 

Aan dit nummer werkten mee: 
Hans Bauer, Veerstraat 9a, 6621 AE Dreumel 
B. van Dooren, Anna Paulownastraat 30, 2518 BE Den Haag 
M. van Langeraad, De Fruittuinen 88, 2132 NZ Hoofddorp 
P.J. Orbons, Heiberg 1, 6436 CL Amstenrade 
E. Posthuma, Wilgstate 13, 1441 zs Purmerend 
Harmen Snel, p/a Stadsarchief Amsterdam, Postbus 92004, 1090 AA Amsterdam 
Antonia Veldhuis, Dr. Albert Plesmanlaan 75, 9269 PJ Veenwouden 
Hetty Venema-Braam, Groenekanseweg 139, 3731 AD De Bilt 
Mevrouw N. de Weerd, Sportparklaan 183, 1382 SB Weesp 
J. F. Wend te, Sarphatipark 124, 1073 ED Amsterdam 
N.L. van der Woude, Boompjes 21, 7607 HE Almelo 
Fokke Zwaan, Mary Zeldenrust-Noordanusstraat 16, 1827 MJ Alkmaar 

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken. 
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie. 
Correspondentieadres van redactie en Nederlandse Genealogische Vereniging: 
Postbus 2.6, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl. 

Informatie over de NGV is te vinden via: www.ngv.nl. 
De genealogische software van de NG vis GensDataPro, verkrijgbaar via: www.GensDataPro.nl. 
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