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Bij de voorplaat 
Een smidse in Sevilla, aquarel van Edward Angela Goodall. Verblijfplaats origineel wellicht in de British Library, Londen. 
Edward kwam uit een artistieke familie: 
1. Edward Goodall, geboren Leeds 17 september 1795. was een graveur. Vanaf zijn zestiende jaar maakte hij gravures en 

schilderijen, later specialiseerde hij zich in gravures van landschappen, overleden London 11 April 1870. 
Hij had drie zoons en een dochter: 
1. Edward Angela Goodall, geboren 8 juni 1819, was een groot kunstenaar die exposeerde in de Royal Academy 

van 1846-1884. Hij specialiseerde zich in aquarellen en werd door de Royal Watercolour Society gevraagd lid 
te worden en bij hen te exposeren. Hij werkte in Frankrijk, Spanje, Portugal, Marokko, Gibraltar en Venetië. Hij 
trouwde in 1858 met Francis Chittenden en woonde in Londen. De schetsen van zijn expeditie naar Guyana en 
zijn persoonlijke correspondentie zijn in 2008 aan de de British Library geschonken. Hij stierf op 76 april 1908 en 
werd begraven op het Highgate Cemetery. 

2. Frederick Goodall, geboren 17 september 1822, volgt 11.1. 
3. Walter Goodall, geboren ca 1830, was ook een bekende aquarellist, overleden 14 mei 1889, liet een vrouw en drie 

kinderen achter. 
4. Eliza Goodall, geboren ca 1830, exposeerde tussen 1846 en 1855 in de Royal Academy en het British lnstitution, 

trouwt NN Wild. 
ll. Frederick Goodall, geboren Londen 17 september 1822, was een gevierd schilder van de Roy al Academy en hij kreeg 

zijn opleiding aan de Wellington Road Academy. Hij exposeerde 27 keer op de Royal Academy tussen 1838 en 1859. 
Overleden 29 juli 1904, trouwt 1872 Alice Tarry. 
Uit dit huwelijk oa: 
1. Frederick Trevelyan Goodall, geboren 1848, schilder en student aan de Royal Academy. In 1869 kreeg hij een me

daille voor een van zijn schilderijen. Daarna vertrok hij naar ltalie, waar hij op Capri verongelukte op 11 april 1871. 
2. Howard Goodall, geboren 1850, schilder en ook hij exposeerde aan de Royal Academy in 1870 en 1873. Overleden 

Cairo 17 januari 1874. 

Bronnen: Redgrave's Dict. of Artists; Graves's Dict. of Artists, 1760-1880 en de Engelse Wikipedia 
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Van de redactie 

Wij beginnen dit dubbelnummer met een artikel van Rob Verhoeve over 'De speurtocht naar 

veerschipper Cornelis Verhoeve (1672-1747) en zijn nageslacht'. Hij schrijft met veel aandacht voor 

achtergrondgegevens en bronnen en de juiste interpretatie daarvan en laat zien hoe hij meer te 

weten kwam over deze veerschipper op het veer van Maagden berg naar Sluis, over diens ouders 

en nageslacht. 

In de serie 'Op het slechte pad' schrijft Harmen Snel over 'Daniel Reijmondet en zijn familie'. Een 

familie die grotendeels bestond uit 'kleine criminelen' die voortdurend met de politie in aanraking 

kwamen. De stamvader Daniel werd omstreeks 1745geboren vermoedelijk in Piemont in ltalie, een 

gebied grenzend aan Frankrijk. Hoogstwaarschijnlijk werd hij geboren, zoals hij zelf verklaarde, 

in Luserna San Giovanni in het Valle Pellice, een dorp gelegen ten zuidwesten van Turijn. Hij was 

aanhanger van de waldenzers, een groep afkomstig uit het bovengenoemde grensgebied van 

Italië en Frankrijk. 

Dan volgt het tweede deel van 'De familie Vervoort in Zeeland' getiteld: Wolfaartsdijk en T erstyn 

te Oostburg. In dit deel bespreekt Mirjam Neuteboom-Dieleman de mogelijkheid dat familie of 

nakomelingen van Jan Vervoort, brouwer te Antwerpen, in Wolfaartsdijk en Terstyn te Oostburg 

terecht zijn gekomen. Ofwel, stamden de Vervoorts uit deze plaatsen wellicht ook af van Jan 

Vervoort? 

Tiny Hofman vertelt over 'Een 'Waalse' voorvader: Adriaan Ie Maître (circa 1619-1698)'. 

De hoofdpersoon was meester-kleermaker en werd rond 1619 geboren in het Waalse Enghien 

(Henegouwen). Met zijn ouders ontvluchtte hij, net als veel andere protestanten, de Zuidelijke 

Nederlanden tussen 1570 en 1630. Hij trouwde drie keer in Den Haag, kreeg uit het eerste huwelijk 

negen kinderen en werd begraven in 1698. Het verhaal is geschreven met veel gevoel voor details 

en inlevingsvermogen en is gebaseerd op talloze bronnen. 

De redactie heeft het voornemen om in de loop van dit jaar een themanummer uit te brengen over 

'Immigratie en onze voorouders'. Bijdragen hiervoor kunnen nog ingezonden worden tot 1 februari. 

Tot slot wenst de redactie alle lezers een voorspoedig 2016 en veel plezier met de uitgave die 

voor u ligt. 

Frits van Oostvoorn 
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ROB VERHOEVE 

De speurtocht naar de familie van 
Cornelis Verhoeve (1672 1747) 

1. 'Boerenbruiloft: door Jon Steen anno 1672. 6 Het bruilo~sfeest in de herberg is in volle gong. Er wordt muziek gemaakt met een cello en een viool. 
Aan de tafel rechts zit de bruid, omringd door mannen. Aan de andere tafel drinkt de bruidegom zijn glas leeg. 

De stamboom van mijn familie was al uitgewerkt op basis van uitgebreid onderzoek. 

De gegevens over de oudste generaties waren evenwel beperkt en dat gaf mij 

als enthousiaste onderzoeker de gelegenheid om te proberen meer over hen te 

weten te komen. Over veerschipper Cornelis Verhoeve was relatief veel bekend en 

zo begon ik meer informatie te vergaren over zijn ouders Hendrik Cornelissen en 

Dirkjen Jans uit Zevenbergen. 
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Mijn nieuwsgierigheid nam verder toe toen ik, tot mijn verba

zing, er achter kwam dat 'mijn' Hendrik Cornelissen in een an

dere stamboom voorkwam en dat zijn (klein}kinderen de ach

ternaam Bare[ gingen voeren. Wie waren nu de echte ouders 

van Cornelis Verhoeve? 

Wat was er bekend over Cornelis Verhoeve? 

Volgens het begraafboek van Oostburg in 1747was Cornelis bij 

zijn overlijden 78 jaar oud en geb[oren] van Sevenbergen. Dit 

betekent dat hij geboren was in 1668 of 1669. Cornelis trouw

de voor 1697 met Janneke Minneboo, mogelijk in IJzendijke 

of Biervliet. Hij was dus ruim 120 kilometer verwijderd van 

zijn geboortegrond. Een jaar later, in 1698, wordt in Groede 

de boedel van Jannekes moeder, Maria de Barbier verdee ld. 

Behalve dat Cornelis en zijn schoonvader, Thomas Minneboo 

de notariële akte ondertekenen, zet ook ene Arie Verhoeven 

als getuige zijn handtekening. In het jaar 1700 woont Cornelis 

enige tijd in het huis van Arie . Op 3 januari 1705 wordt Cor

nelis door het college van het Vrije Sluis 1, vermoedelijk voor 

een periode van zeven jaar, aangesteld als de veerpachter en 

veerschipper voor het veer van Maagdenberg (bij Oostburg} 

naar Sluis over 't Coxische gat. Op 5 april 1712 wordt het con

tract van de 40-jarige Cornelis met het college van het Vrije 

Sluis als schipper voor het veer van Maagdenberg naar Sluis 

verlengd, met de bepaling dat Cornelis geen mensen of goe

deren mocht overzetten van de Maagdenberg naar de Isabel

la polder. 

Er zaten wel risico 's aan het beroep. Zijn collega, majoor Gijs

bert van Holland, pachtte sinds september 1705 het nabijge

legen veer va n IJzendijke naar Vlaanderen. En gedurende één 

van de tochten werd Gijsbert door het Spaanse bewind in 

de Zuidelijke Nederlanden gevangen genomen en naar Gent 

gebracht. Vervolgens is hij daar overleden.2 Een ander voor

beeld van de gevaren is dat op 23 februari 1726 het veerschip 

van Meindert Pieterse, die een veer onderhield tussen Sluis 

en Cadzand, zonk, waarbij vier mensen verdronken. Meindert 

verklaarde later dat het een puur ongeluk was doordat de 

schuit - waarin vermoede lijk al regenwater was gekomen -

door de harde wind niet had willen wenden. De schuit kwam 

vol water en zonk.3 Mijn voorvader Cornelis overleed na een 

lang en waarschijnlijk intensief leven op 3 juli 1747 in Oost

burg. 

De vermelde Arie Verhoeve(n) was in Breskens getrouwd op 

1 maart 1693 met Susanna Boussemaer, dochter van Charel 

Boussemaer en Magdalena de Fossez. Arie werd in februari 

1693 genoemd als ongehuwd en bejoert, dus ouder dan 25 
jaar en geboren voor februari 1668. Hij was smid van beroep 

en bij zijn huwelijk wordt vermeld dat hij (ook1) afkomstig 

was uit Zevenbergen. Arie en Susan na kregen twee kinderen, 

Laurens en Charel. Aangezien hun zoon Charel lijkt te zijn 

vernoemd naar Susanna's vader zou het eerste kind genaamd 

Laurens mogelijk naar Arie's vader zijn vernoemd. Verder was 

nog bekend dat de kinderen van Arie in 1723 probeerden om 

een deel van een erfenis op te eisen van hun oudoom Jasper 

Verhoeve, coopmonsbode op Reijnlont, die afkomstig was 

uit Dussen en in 1698 kinderloos overleed en toen 1700 gul

den naliet. 

Mijn voorlopige aanname was dat Cornelis en Arie broers zou

den kunnen zijn aangezien ze beiden uit Zevenbergen kwamen. 

Helaas vond ik bij Cornelis en Arie geen patroniem vermeld. 

Verder nam ik aan dat hun vader dan Laurens zou heten (en 

niet Hendrik Cornelissen) en dat hij een broer zou hebben die 

Jasper heette. 

De 'roots' in Zevenbergen 

Hendrik Cornelissen en Dirkjen Jans kwamen in aanmerking als 

ouders, want op 4 december 1668 lieten ze een zoon Cornelis 

dopen en in november 1670 nog een zoon Adriaen. Dit was nog 

onvoldoende bewijs, hoewel er op basis van de geboorte van 

Cornelis rond 1668 maar weinig kandidaat ouders waren in Ze

venbergen. Maar, er was een alternatief: op zondag 13 juli 1664 

werd in de Nederduitse Gereformeerde kerk van Zevenbergen 

het huwelijk gesloten tussen Laurens Ariaenss Verhoeven, af

komstig uit Dussen en Delia Corneliss. Zij lieten in Zevenber

gen acht kinderen dopen waaronder een zoon Ariaen (op 28 

februari 1666), een zoon Cornelis (op 10 maart 1672) en nog 

een zoon Adriaen (op 23 april 1679). Argumenten om Laurens 

aan te merken als de vader van Cornelis en Arie waren naast 

zijn achternaam, ook de mogelijke vernoeming van de zoon 

van Arie naar deze Laurens. Hiernaast was het wel erg toeval

lig dat Laurens en Jasper allebei uit Dussen afkomstig waren. 

Tegenargumenten waren dat Cornelis al in 1668/9 geboren 
zou zijn (en dus niet in 1672). En ook de doop van een tweede 

Ariaen/ Adriaen wekte bij mij de indruk dat de eerstgedoopte 

Ariaen mogelijk al was overleden en dat het onwaarschijnlijk 

was dat de Arie Verhoeve(n) die in 1693 in Breskens trouwde 

in 1679 was gedoopt. Aangezien Arie drie of vier jaar eerder 

trouwde dan Cornelis dacht ik dat de in 1666 gedoopte Ariaen 

mogelijk toch dezelfde persoon zou zijn als Arie Verhoeve(n) 

uit Breskens. Een andere aanwijzing was nog dat Laurens van 

beroep smid was, net als Arie. Verder onderzoek was geboden. 

Een doorbraak 

Het Regionaal Archief West-Brabant heeft heel veel gegevens 

online staan. En dat heb ik ook geweten. Ik heb zeker duizend 

pagina's doorgenomen in de hoop verdere verwijzingen naar 

mijn voorouders te vinden. Ik had de hoop al bijna opgegeven. 

En uiteindelijk - niet eens heel bewust- stuitte ik op uitgebrei

de boedelrekeningen4 die werden opgesteld na het overlijden 
van Lourijs Aertss Verhoeve. Hierdoor werd alles duidelijk! 

Laurens en Delia waren inderdaad de ouders van Arie en Cor

nelis. En Jasper, de bode van het Rijnland, was de broer van 

Laurens. Jasper was, na het overlijden van Laurens en Delia, 

tevens voogd geweest over Marieke, de zus van Arie en Corne

lis. In de verkorte genealogie hieronder, volgt het enerverende 

leven van Laurens in Zevenbergen en van Jasper in Den Haag 

en Leiden. 
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2. Inschrijving als lidmaat in het kerkboek van de (NOG) kerk in Zevenbergen 
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3- Kaart van Zevenbergen rond 1560, getekend door Jacob van Deventer 

4. Loureijs Verhoeven, smith, met vrou en drie kinderen 

Fragmentgenealogie 

1. Adriaen Laureijszn. Verhoeven, geboren Vrijhoeven rond 

1595, overleden waarschijnlijk in 1653, zoon van Laurens 

Peterszn en NN; trouwt (1) (Nederduits Gereformeerd) 

Sprang 27 februari 1628 Thonesken Arts, jongedochter van 

Sprang, trouwt (2) rond 1640/ 45 Maiken Jas pers. 

Uit het eerste huwelijk (volgorde onzeker, en mogelijk en· 

kelen uit tweede huwelijk): 

1. Aert, vermoedelijk geboren Dussen rond 1628, overle· 

den na 1670. 
2. Theuniske, vermoedelijk geboren in Dussen rond 1635, 

overleden na 1683. 
3. Laurens, volgt lla. 

4. Aechjen, vermoedelijk geboren in Dussen rond 1645, 
overleden na 1673_ 

5. Geertruid, woonde rond 1719 in Vianen. 

Uit het tweede huwelijk: 

6. Jasper, volgt llb. 
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l la. Laurens Adriaenszn Verhoeven, geboren rond 1640, afkom· 

stig uit Dussen, meester smid, overleden waarschijnlijk 

Zevenbergen 1681/2, trouwt (nederduits gereformeerd) 

Zevenbergen 13 juli 1664 Delia Corneliss van Herentals, 

geboren waarschijnlijk Zevenbergen circa 1640, overleden 

waarschijnlijk Zevenbergen 1681 of 1682, dochter van Cor· 

nelis Mertens van Herentals (onder meer eigenaar van een 

boomgaard op 6 hectare grond in het Oudland van Zeven· 

bergen) en Anneken Adriaens. 

Laurens groeide waarschijnlijk op in Dussen, in 1632 een dorp 

met 74 huizen en circa 370 inwoners.5 Dussen hoorde bij Hol· 

land. Zijn huwelijk was in Zevenbergen, ruim 40 kilometer van 

Dussen verwijderd en Zevenbergen hoorde toen ook bij Hol· 

land . 

Op 29 april 1665 compareerde7 Laurens Arisz Verhaeve ge· 

trouwt hebbende De/ia Corne/isz van Herentals voor de sche

penen van Zevenbergen. Laurens krijgt een lening van 200 
gulden van juffrouw Jenneke Cornelis Pauwels, weduwe van 

seigneur Hendrick Adriaen Daniels van Doncq. Het geld had 

hij gelijk ontvangen. (op huijden ten dancke aengete/t sijnde) . 

Hij moet precies over een jaar de rente betalen (met interest 

tegens den penningh twintigh in tjaer gereeckent). Waar het 

geld voor bedoeld is wordt niet vermeld. Laurens staat ga

rant voor de terugbetaling met al zijn roerende en onroerende 

goederen. Hiernaast staat Cornelis Maertenszoon van Heren

tals, de vader van Delia, borg voor de verplichtingen van zijn 

schoonzoon en geeft als zekerheid circa twee buijnen soo saeij 

als weijlant gelegen aan de noordzijde van de langen weg in de 

oude polder (onder deze jurisdictie). Dit bezit is onbelast. Op 

29 december 1668 was de schuld8 terugbetaald . De erven van 

juffrouw Johanna Cornelisdochter verklaarden dat Laurys Aris 
Verhoeve het bedrag heeft betaald. 

Zevenbergen was destijds met name afhankelijk van de akker

bouw en veeteelt. De mest van het vee werd gebruikt om de 

landbouwgrond vruchtbaarder te maken. Het land werd om de 

zes à zeven jaar niet gebruikt om de grond te luchten. Paarden 

waren onmisbaar. Gras, hooi en haver vormden hun voedsel. 

Beroepen die de landbouwactiviteiten ondersteunden waren 

bijvoorbeeld smid, wagenmaker, touwslager en molenaar.9 

De smederij van Laureijs 

Op 6 januari 166810 koopt Laureijs Arisse Verhoeve seeckere 

huijsinge, hoff ende erve soa en gelijck 't selve gestaen en 
gelegen is aende noortzijde vande lange noortstroet binnen 
deser stede, genaemt den Ruijgen Handt. Op het kaartje van 

Zevenbergen is dit ten noorden van de straat boven de huizen

rij (in oranje), ten noorden van de rivier de Mark. Verkoper is 

Gerrit van de Hoeve, burger uit Zevenbergen en voogd over de 

weeskinderen van Hendrick van Esch. De bestaande schuld op 

de woning bedroeg 168 gulden ten behoeve van de diaconije 
armen deser gereformeerde kercke alhier. En Laurens neemt 

deze schuld inclusief rente over. De akte passeerde voor de 



S. Een smid aan het werk25 

schepenen van Zevenbergen. De koopsom bedraagt f 102:9:0 

boven de belasting, dus f 270:9:0 in totaal te betalen op 6 ja

nuari 1669. Borg en principaal was Laurens' zwager Ariaen Pe

ters de Goeye. 
Waarschijnlijk had Laurens in 1668 al een smederij. Hij had in 

ieder geval een vordering uit hoofde van cooppenninge van
dien volgens de notariale conditien dar van synde11 uitstaan 

op Adriaen Janszoon aan de(r) Swaluw, hoeff smith. En op 11 

januari 1669 had Laurijs de rechterlijke bevoegdheid gekregen 

om het huis en toebehoren van Adriaen Janszoon in Zevenber
gen in arrest te nemen. Hierbij hoorde ook de geheelen smits 

winckel. En twee jaar later, op 31 maart 1671 was Laurens weer 

bij de schepenen van Zevenbergen om beslag te laten leggen 

op gerst en mout in eigendom van Cornelis Boot uit Nievaert. 

Deze spullen lagen opgeslagen in de woning (huis, kelder of 

mouterij) van Cornelis van Dorch12
, brouwer in Zevenbergen. 

Hiermee wilde Laurens zijn vordering ad 20 gulden verhalen uit 

hoofde van meester loon van twee poerden in den jare 1670.13 

Het rampjaar 1672 

1672 was ook een rampjaar voor Zevenbergen. Op 16 juli 1672 

begon de Franse vijand de stad te naderen. De commandant 

van Klundert gaf toen opdracht aan de ingelanden van Zeven

bergen om alle velden onder water te zetten. Dit gebeurde 

midden in de zomer toen alle velden met vruchten beladen wa

ren en een goede oogst verwacht werd. Een maand later, op 20 

augustus, moest men aan de Franse koning een oorlogsschat

ting betalen: 6000 gulden, plus go koeien en een grote hoe

veelheid hooi, stro en haver voor de Franse soldaten in Grave. 
Voor Laurens was 1672 zeker ook geen goed jaar. Financieel 

ging het niet goed. Op 30 mei 167214 wordt ene Adriaen Ger

riden Stoop, wonende in de jurisdictie van Niervaert, door 

de schepenen van Zevenbergen15 veroordeeld om f 112:10:0 

te betalen aan Corstiaen Janss van Trier. De borgen werden 

hierop ook aangesproken, en Laurens was één van de borgen. 

Bovendien blijkt Laurens op de lening van f 270:9:0, die hij een 

paar jaar eerder was aangegaan voor de koop van zijn huis, een 
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betalingsachterstand te hebben. Op 3 oktober 167216 wordt 

Laurens met zijn zwager Adriaen Pieterszoon Goede (die borg 

stond), ventjager in Zevenbergen, gedaagd door Gerrit van de 

Hoeve om te verschijnen voor de schepenen van Zevenber

gen.17 Laurens verschijnt niet, maar laat dit over aan zijn zwa

ger, die wordt veroordeeld tot betaling van de schuld en de 

schuld ook voldoet. Op 14 november 1672 verklaart Gerrit van 

de Hoeve voor de schepenen18 dat de resterende schuld ad f 

102:9:0 volledig is voldaan, plus achterstallige rente. Loureijs 

Verhoeve, smith mocht nog wel f 6:4:0 verrekenen vanwege 

de coop van brontwapenen dewelcke aent selve huijs depen
deerde. 
Adriaen had al zien aankomen dat hij zijn zwager uit de brand 

moest helpen en had enkele weken ervoor beslag laten leggen 

op alle eigendommen van Laurens en Delia. Laurens werd wel 

toegestaan dat hij alle spullen kon blijven gebruiken en het ge
noth vandien trecken.19 Hun spullen bestonden uit: mobile goe

deren, soa van bedden, peuluen, linnen, wollen, kisten, kassen, 

coper, tin, yserwerck, item allerhande smiths gereetschop, als 
namentlyck een aenbeelt, en voorts alle tgene de huyshou
dinge, en smiths gereetschap is concernerende, en oock hem 
comparant eenichsints, in eygendom, is toebehoorende, met 

noch soodanige aenpart ofte portie, tgene hem comparant 
naermaelen te goede soude mogen comen [ ... ]. Laurens' ande

re zwager, Maerten Cornelis van Herentals stond aanvullend 

nog borg met een stuk land. De armoede van Laurens en Delia 

blijkt ook in 1673 uit de vermelding in de kohieren met de re

gistratie van de huizen in en buiten Zevenbergen. Ze worden 

hierbij niet aangeslagen voor hun huyske armens goet. Rond 

1675 woont Loureijs Verhoeven, smith, met vrou en drie kinde
ren oen de Noortsijde van de hovecont binnen Zevenbergen. 

Van de zes gedoopte kinderen van Laureijs en Delia (tussen 

1666-1679) zijn er in 1675 drie vroegtijdig overleden. Voor juni 

1680 overlijdt ook hun zwager Adriaen Pieterszoon Goeyen. 

Zijn weduwe, Adriaantje Cornelis van Herentals, Delia's zus, 

hertrouwt later, op 23 juni 1680 in Zevenbergen met Adriaan 

Bastiaansen van (N)oort.2° 

Laureijs' overlijden en de afwikkeling 

Een laatste teken van leven van Laurens wordt verkregen op 

8 september 1681 in Zevenbergen.21 Bij deze openbare boe

delverkoop had Laurens vermoedelijk interesse in een tinnen 

kom of schotel. Loureijs Verhouven en zijn vrouw, Delia Cor

neliss van Herentals, overleden in 1681 of 1682. Ze laten dan 

vier wezen na: Arie (minimaal 16 jaar), Cornelis (minimaal 10 

jaar), Marieke (minimaal 8 jaar) en Anneke (minimaal 6 jaar). 
De kinderen wonen hierna nog enige tijd samen in het ouder

lijk huis. Als oudste was Arie verantwoordelijk. Uit de boe

delrekening blijkt dat aan Arie f 3:3:0 vergoed werd terwijl de 
kinderen noer de doot henner ouders noch bij molkonderen 
woonde tot tcoopen van noodighede inde huijshoudinge. Er 

werden afspraken gemaakt voor het opvangen van de jongste 

drie kinderen. Anneke zou bij hun oom Adriaen Bastiaenszoon 

intrekken, Marieke bij haar oom Jasper Verhoeven, en Carne-
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lis bij oom Dingman. Eind 1682 bracht Arie zijn zusje Marieke 

naar hun oom Jasper in Leiden. Uit de boedeluitgaven blijkt dat 

Arie Lourijss van der Hoeve drie gulden kreeg en sijne suster 

tot Leijden bracht om aldoer bij deselfs oom te goen woonen. 
Ze reisden hiervoor vanuit Zevenbergen met een boot naar 

Rotterdam, waarvoor ze 12 stuivers betaalden. Om de boe

del te redden en benefîtieren stemden de burgermeester en 

schepenen van Zevenbergen er op 29 oktober 1682 mee in dat 

Adriaen Bastiaenszoon van Oort22 het beheer van de boedel 

op zich zou nemen.23 Adriaen was de rendant en zorgde voor 

de verslaglegging en afhandeling van de ontvangsten en uitga

ven van de boedel. Hij kreeg waarschijnlijk medewerking van 

Dingman Adam Dingmans (de man van Apollonia Cornelis van 

Herentals, Delia's zus) en van Wouter van de Ree. In november 

1682 was men zo ver om het huis en de smidse van Laurens en 

Delia24 in het openbaar te verkopen. 

Het ging niet alleen om het huis en erf, maar ook om alle het 
smitsgereetschap, van aenbeelt, blaesbalck, schroeven, tan
gen, homers, den beslogstal, slijpsteen, ende alle de smekolen 
soa ende gelijck op het geven van den slag, in wesen ende tot 

de smisse behoorende. Hiernaast zou er nog apart betaald 

moeten worden voor het outijserwerck in de smidse ad 12 

penningen per pond, en voor het nieuw gemoeckt werck zal 

een aparte taxatie gemaakt worden. De koper moest ook de 

lOe penning betalen voor rantsoen en om de kosten te kunnen 

voldoen. Nadat de voorwaarden voor de verkoop waren opge

steld werd een aantal sitdogen gehouden. Dit gebeurde in de 

schepenkamer. De eerste was op 5 november 1682. De prijs 

werd ingezet op 800 gulden, maar er kwam maar 400 gulden 

als beste bod uit. De vraagprijs werd daarna verhoogd met 

200 gulden (dus totaal 600 gulden), en hier kwam 50 gulden 

extra uit. In een volgende biedingsronde werd de biedprijs 

met nog eens 50 gulden verhoogd door het bod van Jan Pe

ters de Rooij. Na Wedermoel opgehangen met f 200 gulden 

boven d'insettinge werd er nog 35 gulden bovenop geboden. 

De tussenstand was dus 535 gulden die geboden was. De 

tweede zitdag was een week later, op 12 november. Er werd 

45 gulden extra geboden, en meer zat er blijkbaar niet in. Nog 

een week later, op de 19e, was de derde en laatste zitdag. Er 

kwam achtereenvolgens eerst 45 gulden bij en daarna nog 10 

gulden. Hiermee werd Jan Pieterszoon de Rooij uiteindelijk de 

eigenaar voor een koopprijs van 635 gulden. Zijn eerste be

taling was f 255:8:0 (inclusief rente en voor het eijserwerck) 
en de tweede betaling op 15 mei 1684 was f 210:10:0. Hierna 

werd nog eens f 44:0:0 ontvangen. Bij het afsluiten van de 

boedelrekening, op 5 juni 1686, stond hierop nog een bedrag 
ad f 192:16:0 open. De netto opbrengst van de mobile goederen 

was in totaal ruim 152 gulden. 
Uit de boedelrekening blijkt dat Laurens veel werk had in zijn 

smederij. Na zijn overlijden werd er nog ruim 200 gulden voor 

nog onbetaalde werkzaamheden (smeeloonen) betaald. Hier

bij was onder meer een betaling ad f 3:14:0 wegens het beslaan 

van een paard. Maar Laurens had ook werk uitgevoerd aan de 

Keteldiepse Sluijs (f 3:6:o) en aan de Merense Sluijs (f 3:10:0). 



Grote vorderingen had Laurens uitstaan op de heer commies 

Anthonij Wiltens (f 45:0:0) en op Jan Ducx (f 37:0:8). De burge

meester en de schepenen van Zevenbergen waren ook klanten 

van Laurens, maar niet de snelste betalers. De schepen ge

naamd Galeijnen betaalde de 10 stuivers smee/oonen pas op 

24 april 1684. Verder betaalde Meester Jon Kerckhoven pas 

na oengewende rechtelijcke debvoiren. Meester Jan had nog 

tegenvorderingen ingediend, maar kon hiervan geen bewijs 

overleggen en hij moest de 10 gulden gewoon betalen. 

Laurens had ook een knecht in dienst genaamd Gommert An

thonissen die eind 1682 nog 10 gulden kreeg uit hoofde van 

verdient huer loon als knecht. Er werd op 30 januari 1683 ook 

nog 16 gulden huerloon betaald aan Jon Peterss de Rooij voor 

rekeninge van sijnen broeder Hendrick. Leveranciers van de 

smederij waren vermoedelijk: Johannes van der Linde (moge

lijk eijserkooper; hij ontving f 120:0:0 in plaats van de geëiste 

f 176:5:0). Peter Brakel uit Dordrecht (leverde smeecolen; 
betaling f 15:6:0). en de vrouw van Pieter Cornelis Brouwers 

(scheepsvrachten en ondersints ad f 6:11:0). Het totaal van 

alle ontvangsten was f 870:17:8. Inclusief de nog te ontvangen 

f 192:16:0 uit hoofde van de verkoop van de woning komt het 

totaal op f 1063:13:8. 

De uitgaven waren f 705:0:0 in totaal. Behalve de betalingen 

aan leveranciers en kosten gemaakt door de rendant Adriaen 

Bastiaenszoon waren er onbetaalde rekeningen van dokters

kosten (f 23:0:0), verdiende meester/oonen en geleverde me

dicamenten voor Laurens en voor Delia. En er waren uitgaven 

inzake geleverde bieren (f17:l:0). Aan de notaris en procureur 

Joost Schoenmakers werd voor het maken van de rekening 

f 5:14:0 (= 19 folio's à 6 stuivers) betaald, plus f 2:9:0 voor het 

zegel. Ook werd ruim 100 gulden betaald voor de kinderen 

uit hoofde van kleding, schoenen en winkelwaren. Hiernaast 

werd schoolgeld betaald voor Anneke ad circa 6 gulden. En 

er waren kosten voor het verwisselen van Anneke Lourijsse 

si/ver eijsertie dot gebrocken was (acht stuivers) en voor een 

schoo/boeck voor Cornelis Lourijss (drie stuivers). Arie kreeg 

costgelt en geld om noodicheden te kopen. De gehele afreke

ning werd op 18 april 1686 gepresenteerd door Adriaentje Cor

nelis van Herentals, de vrouw van Adriaen Bastiaenszoon van 

Oort, de rendant. Adriaen had dit al eerder doorgenomen met 

Jasper Verhoeve. De betrokkenen zijn door de individuele pos

ten gelopen en er zijn in de kantlijn opmerkingen geplaatst. De 

eerste post werd bijvoorbeeld geaccepteerd maar wel met de 

opmerking dat Adriaen Bastiaenszoon mogelijk een en ander 

onder ede moest bevestigen: den rend{on]t des noots de deug

delijckheijt soa van dese als andere poste van dese notuer met 
eede affirmeren. Adriaentje werd geassisteerd door de nota
ris en procureur Joost Schoenmakers, en overlegde de papie

ren aan Dingman Adam Dingmans, als toesiender vaagt over 

de weeskinderen van Louwerijs Aertss Verhoeve zaliger die 

weer werd geassisteerd door de notaris en procureur Adriaen 

Voorhof. Dit gebeurde in aanwezigheid van de burgemeester 

Barent Hegh en de schepenen Pieter Couwelaer, Embregt van 

de Meeberg, Hendrick Galijnen, Paulus Dalen en Hendrick Gij

sen. De meeste uitgaven werden geaccepteerd. Maar Adriaen 

6. Handtekeningen Adriaen, Jasper en Oingman, 5juni 1686 

wilde ook nog 120 gulden kosten in rekening brengen vanwege 

het kostgeld voor het onderhouden van Anneke. maar de ande

re betrokkenen (Jasper en Dingeman) wilden dit op een andere 

manier oplossen. 

De totale uitgaven bedroegen dus f 705:0:0 tegenover inkom

sten ad f 870:17:8. Er was dus een overschot van f 165:17:8, ex

clusief de nog te ontvangen f 192:16:0. Adriaen Bastiaenszoon 

van Oort enerzijds en Jasper Verhoeve en Dingman Adam 

Dingmans anderzijds komen overeen dat Adriaen het over

schot van f 165:17:8 mag behouden mits hij geen aanspraak 

meer doet gelden op het costge/t of verschot van c/eedinge, 
schoo/gelt en ondersints ten reguorde van Anneke Lourijss 

Verhoeve en verder dat hij belooft om Anneke zolang hij of 

zijn huidige vrouw leeft te zullen alimenteren, versorge en on
derhouden van cost, c/eedinge en verdere noodrufr, mitsga
ders te loten /eeren /esen en schrijven tot soa longe dese/ve 
Anneke Lourijss hoer noodrufr sol connen winnen. Hiernaast 

zal Adriaen van Jasper Verhoeve waarschijnlijk nog f 13:13:0 

ontvangen uit hoofde van verschot van cleedinge, school
geit ende ten doene van Morike Lourijs Verhoeve, waarmee 

Adriaen in totaal f 179:1 0:8 krijgt. Dingman Adam Dingmans 

moet waarschijnlijk nog een aantal kosten betalen ad f13:5:o. 
Dingman en Jasper houden tezamen de vordering ad f 192:16:0 

uit hoofde van de /oetste poeije cooppenningen van de smits 

en eijserwerck. En Jasper belooft hierbij Marieke Laurijsdoch

ter Verhoeve zijn leven lang te onderhouden. Dingman zou 

voor Cornelis Laurijszoon Verhoeve zorgen: Oingmon Adam 
Oingmons sijn jegenwoordige huijsvrouen leven lonck gedue

rende Cornelis Lourijss Verhoeve, te alimenteren onderhoude 
en versorge van cost, c/eedinge en verder onderhout ook de

se/ve te loten /eeren /esen en schrijve tot soa longe dese/ve 

kinderen horen noodrufr sullen connen winnen. Hiernaast 

zal Dingman nog f 17:7:0 uitkeren aan Jasper vanwege tgene 

dense/ve over verschot van c/eedinge, /esen en schrijve ende 

wegens Marieke Verhoeve competeert. En in eventuele ver

dere, nieuwe baten en lasten zullen ze met hun drieën delen. 

De kosten van procureur Vorhoff moesten gedragen worden 

door Dingman en Jasper. En de kosten van Schoenmakers 

worden gedragen door Adriaen. Aldus gedoen, gerekent, noe

rgesien, gesloten, ende geoccordeert onder olie behoorlijcke 
en gewoonlijke presentotien en protestotien van reken{inge] 

binnen Zevenb{ergen] op den 5 junij 1686 ten huijse van Peter 

Cornelis Bare/ ten overstoen van mij Joost Schoenmakers 
openboer notaris bij den Ed{ele] hoven van Holland in Sgro

venhoge geodmitteert binnen Zevenbergen residerende ter 

presentie van Pieter Corn[eli]s Bare/ en Jon Peterss de Rooij 
jnwoonders alhier beijde als getuijgen van ge/oove tot desen 
versocht. 
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7. Handtekening Jasper op 19 december 1668 

8. Ondertrouw in de (NOG) kerk in 's Gravenhage 

9. Vastlegging dat ds. Knibbe geld ontving van Jasper Verhoeven 

JO. Vastlegging doop Cornelia 

Uit het huwelijk van Laurens Adriaenszn Verhoeven en 

Delia Corneliss van Herentals: 

1. Ariaen, gedoopt (nederduits gereformeerd) Zevenber

gen 28 februari 1666, meester smid, overleden waar

schijnlijk Groede december 1699. 

2. Anneken, gedoopt (nederduits gereformeerd) Zeven

bergen 18 november 1668, overleden waarschijnlijk 
Zevenbergen voor 22 december 1669. 

3. Anneke, gedoopt (nederduits gereformeerd) Zeven

bergen 22 december 1669, overleden waarschijnlijk 

Zevenbergen voor 20 september 1679. 

4. Cornelis, gedoopt (nederduits gereformeerd) Zeven

bergen 10 maart 1672, veerschipper, overleden Oost

burg 3juli 1747. 

5. Meerten, gedoopt (nederduits gereformeerd) Zeven-
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bergen 2 september 1674. Jong overleden in Zevenber

gen. 

6. Marij/Marieke, gedoopt (nederduits gereformeerd) 

Zevenbergen 2 september 1674, overleden (mogelijk in 

de buurt van Leiden) na september 1691. 

7. Anneke, gedoopt (nederduits gereformeerd) Zeven

bergen 20 september 1676, overleden (mogelijk in de 

buurt van Standaardbuiten) na juni 1686. 

8. Adriaen, gedoopt (nederduits gereformeerd) Zeven

bergen 23 april 1679, jong overleden in Zevenbergen. 

l lb. Jasper Adriaenszoon Verhoeve(n), geboren waarschijnlijk 

Dussen circa 1645, bode van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland, overleden Leiden juli of augustus 1698, trouwt 

Loosduinen 7 november 1677 Sara Horsman, geboren 

waarsch ijnlijk Amsterdam 1644 of 1645, overleden Leiden 

1719 of 1720. 

Opvoeding en carriere van Jasper Verhoeve 

Jasper werd waarschijnlijk hervormd opgevoed in Dussen in 
den lande van Althena. Hij leerde er lezen en schrijven. Terwijl 

zijn oudere broer Laurens tussen 1660 en 1664 naar Zevenber

gen vertrok ging Jasper tussen 1668 en 1677 naar Den Haag. 

Wanneer exact Jasper naar Den Haag vertrok is niet duidelijk. 

In 1668 komt hij voor het eerst voor in een akte waarbij hij als 

getuige optreedt. En bij zijn huwelijk in 1677 staat vermeld dat 

hij in Den Haag woonde. In Den Haag heeft hij invloedrijke men

sen leren kennen. Dat Jasper als getuige optreedt bij meerde
re overeenkomsten geeft aan dat hij een intelligent man was 

en over goede contacten beschikte. Op 19 december 1668 is 

Jasper Arisen Verhoeven in 's-Gravenhage.26 Hij is dan getuige 

bij het passeren van een akte bij notaris Johan van de Vijver. 

Verder is aanwezig het echtpaar Jacob Hooghlant en Jannet

ge van Zevenhuijse, wonende in Den Haag. De heer Frederick 
Hessel de Ointer, hoffmeester van de Ho{ogh} Mo[gende] Hee
ren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden stelt zich 

middels deze akte garant jegens het echtpaar voor een obliga

tie met een hoofdsom van 1000 gulden. 

Op 8 oktober 1670 is Jasper in Den Haag bij notaris Reinier 

Berckelbach.27 Hij is dan getuige bij het opstellen en onder

tekenen van het testament van de 21-jarige Carel Willems de 

Jongh. Caret is gezond van lijf en leden maar is van plan om een 

reis naar Oost-Indië te maken. Hij benoemt zijn broer Joost als 

zijn erfgenaam. Deze Carel28 was waarschijnlijk de zoon van 

Willem de Jongh, gerechtsbode van 's Gravenzande. 
Op 2 november 1671 is Jasper wederom getuige bij notaris 

Reinier Berckelbach in Den Haag. Dit keer verschijnt seigneur 

Johan Dimer, so//iciteur29 bedienende de compagnie voetkne
ghten van den heere grave Carelson in dienste van de Hoogh 
Mogende Heere Stoten Generael. Johan machtigt de heer 

Uijttenhage, reijsende bode van het noorderkwartier. Andere 

getuige is seigneur Gerrit Wesselingh.30 Het is niet duidelijk 

waar Jasper zich in het rampjaar voor de Republiek, 1672, be-



11. De Breestraat in leiden rand 1850 met rechts het 'Gemeenlandshuis' 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Op de achtergrond het oude 
stadhuis.42 

vond. Hij za l de moord op de gebroeders de Witt op 20 augus

tus 1672 in 's-Gravenhage zeker hebben meegekregen en zeker 

ook geschokt zijn geweest door de bruutheid van de gebeur

tenissen in 's-Gravenhage. Een saillant detail is nog dat Jas

per een goede band zou opbouwen met de familie Bicker van 

Swieten, die directe familie was van Wendela Bicker, de eega 

van Johan de Witt. In 1678 was bijvoorbeeld Juffrouw Arnoldina 

Bikkers van Zwieten, een nicht van Wendela, doopgetuige bij 

de doop van Jaspers eerste dochter31. In 1674 komt Jasper niet 

voor in het belastingkohier van de Tweehonderdste Penning 

van 's-Gravenhage. Op basis van twee destincte opdrachts
brieven beijde gedoteert den 31 meij 1677 kreeg Jasper het 

eigendom van twee stukken land in de Wercken.32 Begin 1699 

was de waarde hiervan 200 gulden. 

Jasper ging op 23 oktober 1677 in ondertrouw in de Nederduit

se Gereformeerde kerk in 's-Gravenhage met Sara Horsman, 

jongedochter van Amsterdam. Ze huwden op 7 november 1677 

in de Nederduitse Gereformeerde van Loosduinen.33 

Sara was vermoedelijk geboren in 1644 of 1645, dus bij haar 

trouwen was ze al 32 of 33jaar oud. Op 26 april 1670 legde Sara 
Horsmans, jonge dochter, 25 jaar, een verklaring af bij een no

taris in 's-Gravenhage.34 Dit was op verzoek van S[eigneu]r Pau

lus de Sweerts, koopman in Amsterdam, bij wie Sara in 1668 

had ingewoond. Sara kon haar naam niet schrijven en 'onderte

kende' de akte met haar merk. 

Jasper verzorgde ook de financiële afhandeling van boedels. 

Op 3 augustus 1678 gaf Johannes Coccius procuratie aan zijn 

vrouw, de eerbare Juffr. Morgoreto Verhoeff om geld te in-

12. Daopinschrijving tweeling 

casseren van de bewindhebbers van de Oost Indische Com

pagnie van de kamer Middelburg voor een totaalbedrag van 

bijna 7900 gulden.35 Een paar weken later, op 25 augustus 1678 

overleed professor Johannes Coccius (ook: Cock), hoogleraar 

aan de Leidse Universiteit, onderwijzend in de eloquentie 
(welsprekendheid). Johannes werd circa 59 jaar oud. Naast les 

geven aan de universiteit deed Johannes ook de administratie 

voor student Cornelis Ceasar, wiens ouders in Batavia woon

den.36 Toen de professor overleed nam ds. Knibbe deze admi

nistratie van hem over. Margaretha Verhoeff, weduwe van pro

fessor Cocq, overleed kort daarna en werd op 2 oktober 1678 

begraven buiten Leiden.37 Jaspar Verhoeve was toen voogd 
over de boedel van Johannes Coccius38 en zorgde er voor dat 

ds. Knibbe in totaal nog f 225:19:0 ontving uit deze boedei.39 

Binnen 10 maanden na het huwelijk van Sara en Jasper wordt 

er een kind gedoopt: Cornelia, gedoopt Den Haag in de Kloos

terkerk 23 september 1678. Getuige bij de doop is Juffrouw 

Arnoldina Bikkers van Zwieten.40 

Vlak voor 1680 verhuizen Sara en Jasper naar Leiden, de tweede 

stad van Holland. Hij wordt daar benoemd als geswooren bode 

van het Hoogheemraadschap Rijnland.41 Dit was een deeltijd

baan. Hij komt voor het eerst voor in de rekeningen van het Hoog

heemraadschap van Rijnland over168O wanneer hij op 22 februa

ri 1681 zijn wedde(= jaarvergoeding) van 80 gulden ontvangt. 

Het Hoogheemraadschap en de bode-functie 

Een hoogheemraadschap hield zich vroeger met name be

zig met het beheersen van het waterpeil en de zorg voor de 

waterkeringen (bijvoorbeeld dijken, dammen, duinen). Het 

bestuur bestond uit een dijkgraaf en zeven hoogheemraden. 

Ze kwamen uit de adel of het stedelijke patriciaat. Ze bepaal

den de belasting die betaald moest worden en vaardigden 

wetten uit (keuren). Hiernaast was er nog een secretaris en 

een rentmeester. 43 Over de bode van Delfland in de zestien

de eeuw is het volgende bekend.44 De boden werden door de 

dijkgraaf en hoogheemraden gekozen en legden aan hen de 

eed af. Hiermee beloofden ze de keuren en handvesten van het 
hoogheemraadschap te eerbiedigen. De boden traden op als 

deurwaarders bij rechtdagen en als bode tussen partijen. De 

boden mochten beslagleggingen doen bij nalatige betalingen 

bij bijvoorbeeld het morgen- en molengeld. Ze waren ook op

sporingsambtenaren en als een weg of kade niet goed werd 

onderhouden werd de eigenaar ervan gedagvaard. Ze konden 

ook bekeuren en rekenden hiervoor een vergoeding. Behalve 

dat ze reis- en verblijfkosten betaald kregen ontvingen ze 
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13. De Leidse Pieterskerk is een gebouw dot doteert uit de Middeleeuwen, de stijl is /ootgotisch. Hoor huidige omvang kreeg zij in de vij~iende eeuw, moor 
hoor oorsprong is vee/ ouder.48 Gravure uit 1675. 

voor alle activiteiten ook een vergoeding, zoals uit boetes, 

sommaties, dagvaardingen, beslagleggingen, taxaties, enzo

voort. Hiermee was het ongetwijfeld een winstgevend ambt. 

Ook verdienden ze met het schutten van vee in de duinen. In al 

die activiteiten was er ruimte voor bijverdiensten en voor cor

ruptie. Het ambt bracht ook risico's met zich mee. De boden 

waren niet geliefd, werden beledigd en agressief benaderd. 

Dit soort zaken werd evenwel streng bestraft. Om hun taak uit 

te kunnen voeren moesten de boden er altijd voor staan, en a/
/eenlijck crancheyt ende sieckte was een reden om afwezig te 

zijn. De heemraadsbode hoefde niet per sé sterk te zijn, maar 

hij moest wel autoriteit uitstralen.45 

Behalve dat hij boetes inde, bezorgde Jasper ook brieven van 
het college van dijkgraaf en hoogheemraden bij de hoogheem

raden en andere bestuurders in het Rijnland. Hij maakte ook 

verordeningen bekend. Mogelijk las hij ook de keuren van het 

hoogheemraadschap voor in de plaatselijke kerken, tijdens 

de kerkdiensten. De bode had in het algemeen ook andere in

komstenbronnen zoals het verhuren van kamers, de inning van 

belastingen (zoals morgengeld), administratie van zaken en 

waterschapsbankier.46 
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In Leiden werden in totaal vier kinderen gedoopt van Sara en 

Jasper: 
Geertruid Verhoeve, gedoopt Leiden in de Hooglandsche Kerk 

21 januari 1680. Getuigen waren: Jan Cornelisz en Jacomijntje 

Horsmans (mogelijk een zus van Sara). 

Het geluk van vader en moeder en hun twee kinderen zou snel 

verstoord worden. In twee weken tijd komen beide kinderen te 

overlijden. De kinderen worden begraven in de Pieterskerk te 

Leiden. Het ene in de week van 14 tot 21 september 1680 en 

het andere een week later, in de week van 21 tot 28 september 

1680. Dochter Geertruid werd dus maar acht maanden oud. 

Het gezin woonde toen op de Heeresteegh. 

Het geluk lijkt terug te keren als anderhalf jaar later een twee

ling wordt geboren die op 22 april 1682 wordt gedoopt in de 

Pieterskerk in Leiden. Jasper wordt hier Cas pa rus genoemd: 

Adriaen Verhoeven, waarschijnlijk vernoemd naar Jaspers va

der, en Geertruijd Verhoeven. Doopgetuigen bij de tweeling 

waren: Casper van den Bergh, Pieter Black, Leentje van Wur

mer en Beatrix Hacke.47 



Jasper en Sara hadden, zoals gezegd, een warme band 

met de familie Bicker van Swieten. Net als in 1678 was 

nu iemand van deze familie doopgetuige. De familie Bic

ker van Swieten was invloedrijk en welgesteld. De doop

getuige Cornelis Bicker van Swieten (1663-1689)49 was 

een zoon van Gerard Bicker van Swieten (1632-1716)50, 

vrijheer van Oud-Haarlem en Kortenbosch, heer van 

Swieten, gedeputeerde van de rekenkamer van Holland 

en raad en rekenmeester van de domeinen van Holland. 

Gerard had de functie van rekenmeester verkregen met 

hulp van zijn zwager Johan de Witt, raadpensionaris. 

In 1660 erfde Gerard het kasteel van Swieten van zijn 

vader en nam de naam Bicker van Swieten aan. In 1664 

was Gerard hoogheemraad van het Rijnland geworden. 

De vader van Gerard was Cornelis Bicker (1593-1654), 

burgemeester van Amsterdam en ook hoogheemraad 

van Rijnland. 

De blijdschap over de tweeling duurde niet lang want ruim een 

maand later overleed één van de tweeling, die toen maar vijf 

weken oud was. Het kind werd begraven in de Pieters kerk in de 

week van 30 mei tot 6 juni 1682. 

Na het overlijden van Laurens Verhoeve, Jaspers broer, in 1681 

of 1682, brengt Laurens' zoon, Arie Verhoeve, eind 1682 zijn 

zusje Marieke naar Leiden: sijne suster tot Leijden bracht om 

oldoer bij deselfs oom te goen woonen. Marieke was toen cir

ca acht jaar oud. 

Er werd twee jaar later weer een zoon gedoopt: 

Cornelis Verhoeven, gedoopt Leiden in de Pieters kerk 28 april 

1684. Getuigen waren: Wel. Ed. Hr. Cornelis Bicker van Swieten 

en Jacomijntje Horsmans. 

Wederom overlijdt er een kind van Jasper en Sara. Het kindje 

wordt begraven in de week van 3 tot 10 februari 1685. Moge

lijk was dit Cornelis, die toen tien maanden oud was. Uiteinde

lijk blijkt geen van de kinderen van Sara en Jasper volwassen 

te zijn geworden. Op 12 mei 1685 staat Jasper Verhoeven ver

meld in het bonboek van Leiden (bon Zevenhuizen). Hij woont 

dan in de Sonnevelt steech Noortsijde. Voor de koop van de 

woning was een custingbrief opgesteld ad 495 gulden.51 Op 

1 oktober 1687 koopt Jasper in Leiden een obligatie van 210 

gulden ten loste van het gemene lont van Ho/lont ende West 

Vrieslont. 
Jasper bevond zich op 3 november1689 in Den Haags2 bij nota
ris Gijsbert de Cretser.53 Hij was getuige toen seigneur Antho

nij Ponderus en zijn vrouw Française van Bastum, wonende in 

Den Haag, verklaarden dat zij 6000 gulden ontvangen hadden 

van de weduwe van de heer Cornelis Bicker van Swieten. Dit 

was uit hoofde van een obligatie waarvoor Cornelis zijn hand

tekening had gezet, ten behoeve van Maerten Janss de Bruijn 

in december 1683. Naast Jasper Verhouve was ook Arnout de 

Cretser getuige. Jasper zette zijn handtekening. Mogelijk was 

14. Ooopinschrijving Cornelis 

Jasper verantwoordelijk voor het afwikkelen van de erfenis 

van de 25-jarige Cornelis (1663-1689). 

Op 23 juni 1691 geeft mevrouwe Adriana van Hogeveen, we

duwe van de heer Carne/is Bicker van Zwieten procuratie.54 

Cornelis was eertijds Roedt deser Stodt. De akte van procu

ratie werd opgesteld bij notaris Gerrit Steeman in Amsterdam 

en was ten behoeve van de eerbare Jasper Verhoeve, Boode 
van 't Heemraedtschop van Rijnlont. Het is met name bedoeld 

voor het eijsschen, vorderen, en ontfongen soodonige huijs 
en /onthuijren . Na Adriana van Hoogeveen zetten de getuigen, 

Wijbrant ten Poortinge en Edmont Schadinel beiden hun hand

tekening. Op 6 november 1693 maakt Jasper gebruik van deze 

procuratie. 

Het opmaken van hun testament 

Begin september 1691 voelt Jasper zich niet goed. Op 3 sep

tember 1691 ligt hij ziek op bed als hij samen met Sara zijn tes

tament laat opmaken.55 De comp{oran]t{e]n hebben verc/oert 

tot geen 4000 g[u}l{den] inden 200• pen{ning} gegoed te sijn.56 

In de avond rond zes uur is de notaris met getuigen bij d'eer

some Jasper Verhoeve, boode von't hoogh heemraotschop 
van Rijnlondt, ende d'eerbore Zora Horsmons echte luijden 
woonende binnen des er stede opde Bredestraet. Voorgaande 

testamenten vervallen, en met name die gemaakt bij notaris 

Caerl Ruijchrock in 's-Gravenhage.57 

Sara en Jasper maken een langstlevende testament en benoe

men elkaar tot universele erfgenaam. De langstlevende kan al

les onder zich houden en hoeft geen inventaris te maken. Maar 

als de langstlevende opnieuw zou trouwen dan zou er aan de 

erfgenamen ob intestoto een bedrag ad 2000 gulden uitge

keerd moeten worden, te weten aan zijn halve broeder Arent 
Verhoeve (of zijn kinderen) 100 gulden, aan Marija Louris Ver

hoeve (Marieke, de dochter van zijn broer Laurens) 300 gul

den. De verdere 1600 gulden dese/ve sullen werden verdeelt 

getrocken ende genooten bij sijn testateurs erfgenamen ob 
intestoto die buijten den voorn{oemde} Arent Verhoeve off 
sijne descendenten, doer toe gerechtight sullen sijn. Als Sara 

als eerste zou overlijden dan zou er 1000 gulden uitgekeerd 

moeten worden aan haar zus (een naam wordt niet genoemd} 
of bij haar overlijden aan haar vrunden ob intestoto met hier

naast alle zijde, linnen, ende wol/e c/eederen. Als ze niet zou

den hertrouwen zou de erfenis in twee gelijke delen ten goede 

komen aan de vrunden en erfgenamen. De legaten die Jasper 

noemde blijven dan bestaan. Als voogden over hare minder

jarige erfgenamen of legotorisse worden gekozen deersone 

Jon van der Veeken ende Casper van den Bergh {doorhaling: 
Willem van der Wilp], hare goede vrunden. Mocht een voogd 
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15. Handtekening van Jasper en merk van Sara 

16. Als bode van het Rijnland droeg Jasper een insigne om zijn nek, op de 
borst, waarmee zijn legitimiteit herkenbaar was. Deze destijds vergulde 
'bodebus' (7,5x6,5cm) toont het wapen van Rooms koning WiUem U, graaf 
van HoUand. Er bestaan tegenwoordig nog twee van de zes bodebussen, 
die destijds in totaal 96 gulden kostten om te maken. 61 

wegvallen dan zou er een nieuwe benoemd moeten worden. 

De voogden moeten hun taak uitvoeren buijten lost, conflict, 
kennisse off bemoeijenisse van eenige heeren overreden58, 

magistraten, wees meesteren, vrunden of anders. De akte was 
opgesteld bij Jasper en Sara thuis. Getuigen waren Nicolaes 
van Leeuwen Niclaez[oon] en Jan Monne.59 

Jasper herstelt gelukkig weer goed en op 13 december 1691 
is hij in Den Haag bij notaris Gijsbert de Cretser. Jasper, Dirk 

Gout en Willem van der Wilp treden dan op als voogden over 

de onmondige kinderen van wijlen Cornelis van der Cley, in 
sijn leven hoogheemraods boode van Rijnlondt. De voogden 

machtigen Adriaen van der Heyde, procureur in Den Haag, om 
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betaling te eisen op een schuldbrief ad 2000 gulden ten laste 

van Ariaen Blasen Vos, wonende in Monster. 

Op 19 augustus 1692 bezit Jasper in Leiden een obligatie van 

1000 gulden ten loste van het gemene lont van Ho/lont ende 
West Vrieslont. In 1693 wordt de schuld op het huis van Jasper 

Verhoeven in de Sonnevelt steech Noortsijde in Leiden terug

betaald: De custingbr{ieve] van 495 gl is alhier vertoont ende 
gecass{eert] den 20:10:1693.60 

Op 6 november 1693 is d'Eersome Jasper Verhoeve, Bode vont 
Hoogeheemraetschop van Rijnlondt bij notaris lsaack van Cin

gelshouck in Leiden.62 Hij had procuratie verkregen (inhoudende 
de clausule van substitutie op hem comp{oron]t verleden) van 

vrouwe Adriana van Hogeveen, weduwe en boedelhoudster 

van wijlen de heer Cornelis Bicker van Swieten (in zijn leven 

Roedt tot Amsterdam). Deze procuratie was eerder verleend 

op 23 juni 1691 door notaris Gerrit Steeman in Amsterdam. 

Dit was om machtiging te geven aan Paulus van Crombrugge, 

procureur, om namens Jasper een proces te voeren tegen Pie

ter van der Does en Cornelis van der Does voor de vierschaar 

van de baljuw en welgeboren mannen van het Rijnland met be

trekking tot 1290 gulden over drie jaar landhuur (1690-1692). 
Getuigen waren: Willem van Crombrugge en Johannes van de 

Kellenaer. Jasper zette wederom zijn handtekening. 

Sara Horstmon is op 17 september 1694 doopgetuige in de 

Pieters kerk in Leiden van Klasina, dochter van Willem van der 

Wilp en Maria Argiers. De andere getuige is Doct[or] Lucas van 
Rijp.63 

Op 5 mei 1695 koopt Jasper voor 600 gulden een ander huis in 

Leiden in de wijk Noord-Rapenburg, in de straat Nedergeleyde 
Wo//e: is bij Adrioontje de Boer, weduwe van Adriaen Kercho
ven, de meerderjarige mitsgaders de voogden over de minde
ringe kinderen ende erffgen[aemen] van de voorss{eiden] Ker
choven vercoft oen Jasper Verhoeve vrij om v/ gl gereet gelt.64 

Op 20 augustus 1697 koopt Jasper in Leiden nog een obliga

tie van 800 gulden ten loste van het gemene lont van Ho/lont 
ende West Vrieslont. 

Overlijden van Jasper en de afwikkeling 

In de week van 2 tot 9 augustus 1698 wordt Jasper Verhoeve, 

bode van Rhijnlond, begraven in de Pieterskerk van Leiden. 

Hij zal circa 55 jaar oud zijn geworden. Jasper woonde toen op 
de Breedestraot over de vrouwesteegh in Leiden. De Vrou

wensteeg ligt schuin tegenover het Gemeenlandshuis (tegen
woordig Breestraat 59). De belendende percelen (57 en 55) 

werden door deftige burgers (stadbestuurders, predikanten) 

bewoond. Jasper Verhoeve woonde dus dicht bij het Gemeen

landshuis.65 Zoals blijkt uit het feit dat er collaterale successie 

betaald moet worden is hij zonder wettige erfgenamen ge

storven, sonder wettige desendenten. Zijn vrouw Sara bleef 

alleen achter ... 

Op 23 december 169866 verschijnt deerbare Sara Horsmons 
wedu{w]e ende geïnstitueerde erfgename van wijlen Jasper 
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17 Leiden was in de Gouden Eeuw de tweede stad van Holland. Het grote gebouw onder het midden is de Pieterskerk. 

Verhoeve voor notaris Jacob Boekweijt. Zij geeft opdracht aan 

Jan Joriszoon de Gront67, wonende Werckendam, om stukken 

grient gelegen buiten het dorp de Wercken over te dragen aan 

Abraham van der Schuijt. Abraham is de zwager van Jasper, 

getrouwd met T euntje Ariensdochter Verhoeve. De koopprijs 

is 200 gulden maar waarschijnlijk blijft de koper dit bedrag 

schuldig omdat Abraham ook nog geld krijgt uit de erfenis van 

Jasper. Sara zet weer eenzelfde merk onder de akte. Schout en 

schepenen van het dorp De Wercken maken op Sjanuari 1699 

een taxatie van vijf hond griend en anderhalf morgen griend in 

Werkendam. Een griend is een bos met doorgaans een moe

rasachtige ondergrond. De takken werden om de paar jaar 

gekapt en verkocht. Als je op een moderne kaart van Werken

dam kijkt dan moetje deze stukjes land globaal plaatsen op de 
plaats waar nu de kinderboerderij is tussen de Voorste Vliet 

en de Werkensedijk.68 De waarde werd bepaald op 310 gulden, 

waarvan de helft aan Jasper's erfgenamen zou toekomen. De 

taxatie werd mede getekend door Jacob van der Schuijt, een 

broer van Abraham - getrouwd met Jaspers zus Teuntje - en 

mede-erfgenaam van Jasper.69 Jasper blijkt welgesteld te 

zijn geweest. Samen met Sara bezat hij bij zijn overlijden bijna 

3400 gulden aan huizen en obligaties. Ze behoorden hiermee 

niet tot de rijksten van Leiden, maar wel tot de (betere) mid

denklasse. Sara had recht op de helft van alle bezittingen. De 

andere helft viel toe aan de familie van Jasper. Over dit bezit 

van Jasper van circa 1700 gulden moest successiebelasting 

betaald worden. Dit was de collaterale successie70 die gold 

als er geen eigen kinderen waren die erfden maar wel familie 

in een zijtak, zoals neven, nichten, broers of zussen. De belas

ting betrof de 20e penning, ofwel 5%. Voor Jasper's erfenis 

bedroeg de belasting f 84:8:8 in totaal, wat overeenkomt met 

f 1.688:10:0 aan bezit. Voor de aangifte moesten de erfgena

men een opgave doen van alle bezittingen van Jasper, of dat 

nu in Leiden was of daarbuiten. Indien nodig moest de waarde 

van het bezit getaxeerd worden door de schout en schepenen. 

Sara moest ook een eed afleggen, wat zij op 2 december 1698 
heeft gedaan. 

Jasper laat de volgende bezittingen na aan zijn familie: (1) de 
hel~ in een huijs ende erve stoende ende gelegen binnen de
ser in de Sonneveltsteegh, getaxeerd op 100 gulden; (2) de 
he/~e in een huijs ende erve stoende op de korte oude vest, 

getaxeerd op 75 gulden; (3) de hel~ in een obligatie ten los
te van het gemene lont van Ho/lont ende West Vries/ont ten 
comptoire van Leijden stoende op de noem van Paulus Jonsz 
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18. Merk gezet door Soro 

van Essenburgh in dato den loesten meij 1666, ter waarde van 

200 gulden; (4) de hel~ in een Obligatie ten losten ende comp
toire voorss[eid] ten name van Jasper Verhoeven van dato den 
20•0 augustj 1697, ter waarde van 400 gulden; (5) de he/fr in een 
Obligatie ten losten ende comptoire alsvooren ten name als 
de voorgaende in dato den j"" October 1687, ter waarde van 105 

gulden; (6) de he/fr in een Obligatie ten loste ende comptoire 

voorss[eid] staende op thoonder deser in dato de 19•0 augustj 
1692, ter waarde van 500 gulden; (7) In Werckendam: de helfre 
van 5 handt grient getaxeert op 75 gu lden en de helft van 1,5 

morgen griend getaxeert op Bo gu lden; (8) Vermoedelijk nog 

aan contant geld circa 150 gulden. In de rekening van het Hoog

heemraadschap van Rijnland over 1698 wordt vermeld dat zijn 

wedde ad Bo gulden op 22 februari 1699 (Petri ad cothedram) 
aan zijn weduwe werd uitbetaald. Zijn collega's, die ook 80 

gulden ontvingen, waren toen: Jan Verrijn, Jan Verbrugge, Jan 

Katers. Verder werkten voor het Hoogheemraadschap ook: 

Reijnier Tommens, costeleijn int gemeene lontshuijs van Rijn
landt {hij krijgt 300 ponden als jaarwedde), Cornelis van den 

Bosch, bewaerder van wegen het gemeene landt van rijnlandt 
(50 ponden), Floris Oonio71 , slondts van rijnlandt geeeden 
dienoer ende toesiender oen den Sparendam, Schendijck tot 
Halfwegen (150 pond). 

Op 2 maart 169972 verschijnt d'eerbare Sara Horsmans we
du{w]e en erfgen[am]e van wijlen Jasper Verhoeve, in sijn le
ven boode van't Hooge Heemraetschap van Rijnlondt, voor 

notaris Jacob Boekweijt in Leiden. Ze doet afstand van de 

erfenis van Maijke Jaspers, de moeder van Jasper. Maijke is 

dan laestst wed{uwe] van Arijen Breeckelmans. Het betreft 

een stuk griend van een morgen en vier hond groot in de bonne 
van Dussen Muijlkercke. Ze gunt dit stuk land aan haar mans 
vrunden. 

Uit dit huwelijk {zoals hierboven vermeld): 

1. Cornelia, gedoopt Oen Haag 23 september 1678, over

leden Leiden augustus of september 1680. 

2. Geertruid Verhoeve, gedoopt Leiden 21 januari 1680, 

overleden Leiden augustus of september 1680. 

3. Adriaen Verhoeven, gedoopt Leiden 22 april 1682, over
leden Leiden voor september 1691. 

4. Geertruijd Verhoeven, gedoopt Leiden 22 april 1682, 

overleden Leiden voor september 1691. 

5. Cornelis Verhoeven, gedoopt Leiden 28 april 1684, 

overleden Leiden voor september 1691. 

Sara huwde nog drie keer: Haar tweede huwelijk (1699-circa 

1709) was met Marcus Houwelingh, hoedenstoffeerder. Het 
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derde huwelijk (1712-1713) was met Jan van der Veken, waar

schijnlijk meester schoenmaker. Jan van der Veken was overle

den in Leiden op 19 maart 1713. Er werd een akte van scheiding 

en deling van boedel en goederen gemaakt73 en een inventaris. 

Bij de uitgaven wordt genoemd: Betaelt oen Casper van den 
Berg als mede voogd over de minderjarige legatarissen [door
haling: erfgenamen] van Jasper Verhoeven over 't geene den 
overledene als administrerende voogd, oen eenige van de
zelve legatarissen {doorhaling: kinderen] bij slot van rekening 
schuldig is 142-10-. Hieruit blijkt dat Jan van der Veken admi

nistrerend voogd was voor de erfenis van Jasper Verhoeve, en 

dat Casper van den Berg mede voogd was. De rekening werd 

pas in 1713 vereffend. Sara's vierde huwelijk (1714-circa 1720) 

was met Jan van Garderen, bode van Rijnland. 

Op 18 september 1719 ligt Sara ziek op bed, en maakte ze haar 

laatste testament.74 Universele erfgenaam is Anna Horsman, 

haar nicht, wonende Leeuwarden, weduwe Troeij, en Daniel 

Pieterss, haar neef, wonende Amsterdam. Als executeurs en 

voogden over de minderjarige kinderen stelt ze aan: haar man 

Jan van Garderen, en 5'. Barent Schepers, chirurgijn alhier. Ze 

maakt 13 legaten, waaronder aan: (1) De wel edelen gestrengen 

Heere van Swieten en Raad der stad Amsterdam, bailliu van 

Noortwijkerhout, Lisse, Hillegom en Voorhout, ses si/veren 

lepels daar het wapen van Swieten opstaat, mitsgaders een 
fles met si/ver beslag van zijn Wel Ed{ele] familie gekomen, 
ende een si/vere inktkoker, (2) Adriaan van der Schuijt in Wer

kendam, Anna van der Schuijt en hun broer (wiens naam ze ver

geten was) - ieder 100 gulden; (3) De kinderen van Geertruijd 

Verhoeven, zus van haar eerdere man, wonende Vianen, ieder 

100 gulden. Sara overlijdt in Leiden in 1719 of 1720. Op 25 mei 

1720 verkoopt Jan van Garderen (weduwnaar), als executeur 

van het testament van Sara Horsman het huis in de Neder
geleyde Wal/e in Leiden {wijk Noord-Rapenburg) voor 500 

gulden. Sara wordt hier boedelhoudster genoemd van Jasper 

Verhoeve.75 

De zoektocht van Jas pers achterneven 

Ruim 24 jaar na het overlijden van Jasper gaan de kleinzonen 

van zijn broer Laurens, genaamd Charel en Laurens, zonen van 

Arie Verhoeve, op zoek naar de mogelijke erfenis waar zij recht 

op zouden hebben. Op 23 april 1723 machtigt Laurens zijn broer 

Charel om hem te vertegenwoordigen in de rechten op de er

fenis van hun oudoom Jasper Verhoeve, coopmansbode op 
Reijnlant. Laurens is dan meester smid en woont in parochie 
van derGroede. lnl723 werkt Charel als timmermans knecht in 

Rotterdam. In bovengenoemde akte wordt melding gemaakt 
van penningen, als sijn berustende onder handen van Casper 
van den Bergen, wonende in 's-Grovenhage, en allen anderen. 
Waarschijnlijk waren ze te laat ... « 
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HARMEN SNEL 

Op het slechte pod 

Daniel Reijmondet en zijn familie1 

1. Pierre Va/do (1140-1217), grondlegger van de wa/denzer beweging. Bron: Wikipedia: Beeld van Peter Waldo als dee l 
van het Luther Denk mal in Worms. ontworpen door Ernst Rietschel in 1868 

In deze aflevering van de reeks 'Op het slechte pad' wordt het gezin van Daniel 

Reijmondet onder de loep genomen. Daniel is de vader van Lodewijk Reijmondet die 

we in een vorige aflevering van 'Op het slechte pad' als schoonzoon al tegenkwamen 

in het criminele netwerk van de familie Brouwer. 
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Twee omstandigheden zijn belangrijk genoeg om Daniels gezin 

in deze serie op te nemen. Hoewel Daniel en zijn vrouw na hun 

komst naar de Republiek in de jaren zeventig van de achttiende 

eeuw een eerzaam leven leefden, ging het na de dood van Da

niel's echtgenote fout. Daniel hertrouwde en daarna ging alles 

pas echt bergafwaarts. Hijzelf, zijn tweede echtgenote en zijn 

zes kinderen uit het eerste huwelijk en hun partners belandden 

in het criminele netwerk van zakkenrollers, dieven en publieke 

vrouwen. En netwerken is waar het in de serie 'Op het slechte 

pad' om gaat. Dat criminele familienetwerk is al genoeg reden 

om dit gezin in deze serie op te nemen maar Daniels achter

grond - de tweede reden - was heel bijzonder. Daniel Reijmon

det was namelijk een waldenzer. En dat is een geloofsgroep die 

wel wat extra aandacht verdient in dit blad. 

De waldenzers 

Over de waldenzers als immigranten of geloofsgemeenschap 

is in genealogisch Nederland weinig tot niets gepubliceerd. 

Dat is niet zo vreemd, de meeste nieuwkomers gingen op in de 

massa en sloten zich aan bij een lokale waalse gemeente. Toch 

is de geschiedenis van de waldenzer gemeenschappen heel in

teressant en in sommige opzichten vergelijkbaar met de veel 

bekendere geschiedenis van de hugenoten. 

De oorsprong van de problemen die de waldenzers onder

vonden lag echter veel vroeger dan die van de hugenoten en 

meer in de tijd van de katharen, in de twaalfde eeuw. Een rijke 

koopman uit Lyon, Valdès genaamd, wilde door zijn bezit weg 

te geven aan de armen de armoede van Christus navolgen. Hij 

verwierp de sacramenten van de katholieke kerk en ascese en 

bijbelstudie werden speerpunten in zijn gedachtegoed. In 1179 
werden hij en zijn volgelingen op het Derde Lateraanse Con

cilie officieel als ketters veroordeeld. Zijn navolgers, die zich 

naar Valdès vaudois en in het Nederlands waldenzers noem

den, leefden voornamelijk in Frankrijk (Languedoc, Proven

ce) en Italië (Piemonte en Sicilië). De waldenzer gemeenten 

zijn vanaf het begin vervolgd, het bekendst is het bloedbad 

van Mérindol en Cabrières in de Luberon in 1545. Het is daar

om uiteindelijk niet vreemd dat de waldenzers voornamelijk 

woonden in berggebieden, waar zij probeerden door een te

ruggetrokken bestaan te overleven. Eind zestiende eeuw gin

gen de waldenzers officieel over naar het protestantse kamp. 

Vooral de zeventiende eeuw was een eeuw van vervolgingen. 

De opheffing van het Edict van Nantes in 1685, die duizenden 

hugenoten op de vlucht deed slaan naar de Noordelijke Neder

landen, had ook veel gevolgen voor de waldenzers. Hugenoten 
uit Zuid-Frankrijk vluchtten voornamelijk naar Genève en wer

den daarbij ondersteund door waldenzers uit de Piemonte. 

In de dalen van Piemonte leefden in de buurt van Turijn diver

se waldenzer gemeenschappen en regeerden de vorsten van 

Savoye. Bij het verdrag van Cavour in 1561 had de vorst van 

Savoye de waldenzers vrijheid van godsdienst toegezegd in 

de door hen bewoonde dalen. Maar nadat Lodewijk XIV in 1685 
het Edict van Nantes herroepen had, voerde hij de druk op het 

huis Savoye op. In 1684 was Victor Amadeus Il in Savoye aan 

de macht gekomen en, hoewel hij in eerste instantie niet ge

negen was in te grijpen, ging hij door de toenemende Franse 

druk overstag. Savoye was de enige Italiaanse staat met een 

protestante minderheid en de invloed van de contrareforma

tie werd ook daar steeds groter. 

In 1686 besloot Victor Amadeus Il actie te ondernemen tegen 

de 'eigenzinnige' waldenzers. Hij stuurde een troepenmacht, 

aangevuld door een groot contingent Franse soldaten, naar de 

dalen bij Turijn. Dit leger van 15.000 tot 20.000 man nam het 

op tegen een totale bevolking van ongeveer dezelfde omvang. 

Vanaf tweede Paasdag 1686 vond, ondanks hardnekkig verzet, 

een slachting in de waldenzer dalen plaats. Tweeduizend van 

hen werden ter plekke omgebracht, de 14.000 overlevenden 

werden opgesloten in Italiaanse kerkers. In december 1686 
waren er nog 3000 van hen in leven. Zij werden vrijgelaten met 

de eis direct te vertrekken uit de Piemonte. Hopeloos ver

zwakt en zonder enige voorzieningen trokken die mensen in de 

koude decembermaand over de Alpen. Tussen kerstmis 1686 
en eind februari 1687 bereikten de overlevenden van deze 

barre tocht het veilige Genève. Vanuit die stad verspeiden 

de waldenzers zich over andere Zwitserse kantons en Duitse 

protestante staten. In de volgende jaren dachten steeds meer 

waldenzers aan terugkeer naar hun oorspronkelijke leefgebie

den. Op 76 augustus 1689 vertrokken 800 waldenzers onder 

leiding van Henri Arnaud vanaf het Meer van Genève naar de 

dalen bij Turijn. Een tocht die bekend zou worden als// Glorioso 

Rimpotrio. Binnen twee weken bereikten ze de dalen en voer

den nog tot half mei 1690 hevige strijd met Franse en Piemon
tese troepen. Ontsnapt uit het fel belegerde en kapotgescho

ten fort Balsiglio ontmoetten de 400 overgebleven waldenzer 

strijders afgevaardigden van de vorst van Savoye. Die boden 

een verdrag aan met recht op terugkeer en wederopbouw 

van hun verwoeste dorpen en kerken. Savoye had zich kort 

daarvoor bij een anti-Franse coalitie aangesloten, bestaande 

uit verschillende Duitse staten, Holland, Engeland en Spanje. 

Vooral Willem 111, de protestante stadhouder van de Republiek 

en Koning van Engeland, was er erg op gebrand het lot van de 

waldenzers te verbeteren. De protestante waldenzers moes

ten immers alles weer opbouwen. Huizen, kerken en bruggen, 

alles was compleet verwoest. 

Willem 111 rustte uit eigen zak een waldenzer regiment uit en 

steunde de waldenzers financieel om dominees, schoolmees

ters etc. aan te kunnen stellen. De economische situatie in 

de waldenzer dalen bleef echter armoedig, reden waarom in 

de achttiende eeuw velen wegtrokken naar Duitse gebieden, 

Engeland en de Republiek. In 1731 werd in Amsterdam, na pu
blicatie van een lijst met 840 waldenzer vluchtelingen die in 

Zwitserland verbleven, een collecte gehouden. Die inzameling 

leverde maar liefst ruim f 132.695 op.2 De hele achttiende eeuw 

bleven de Waalse, Gereformeerde en Doopsgezinde kerkge

nootschappen in Amsterdam en daarbuiten zich bemoeien 

met de waldenzers. In totaal werden vele tienduizenden gul

dens aan ondersteuning, bedeling en alimentatie betaald aan 

de refugiés voudoises. 
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2. Henri Arnoud (1641-1721), dominee van Torre Pe//ice, de leider van de 
woldenzers tijdens 'Il Glorioso Rimpotrio'. 
Bron: www.huguenot-museum-germony.com 

Herkomst van de familie Reymondet 

De stamvader van dit geslacht in Nederland is Daniel Reymon

det. Bij zijn eerste huwelijk gaf Daniel op geboren te zijn in de 

Piemonte in Italië, bij zijn tweede huwelijk was hij met Luzano als 

geboorteplaats iets preciezer. Met Luzano kan niets anders be

doeld zijn dan Luserna San Giovanni in het Val Ie Pellice ten zuid

westen van Turijn in Italië, niet ver van de Franse grens. De naam 

Reymondet kwam in de zeventiende en achttiende eeuw name

lijk het meest voor in Torre Pellice, een buurdorp van Luserna 

San Giovanni. In een verhoor door de schepenen van Amsterdam 

gaf hij weliswaar op geboren te zijn in Voeublanc bij Lausanne in 

Zwitserland, maar in een ander verhoor voerde hij zijn goede ken

nis Daniel Mondon op als 'landsman'. En Mondon was geboren in 

Bobbio, een ander buurdorp van Luserna San Giovanni. 

Uitvoerig onderzoek in de doopregisters van de dorpen van 

het Valle Pellice heeft, ondanks het feit dat zijn moeder Su

sanne Jordan toestemming gaf tot Daniel's huwelijk, geen 

doopdatum opgeleverd. Zowel de namen Reymondet als 

Jo(u)rdan komen in het dal heel veel voor. Extra moeilijk wa

ren de toevoegingen aan beide namen. Er waren Reymon
det-Grand's, Reymondet-Arnoulet's, Reymondet-Jordan's en 

Reymondet-Cougn's. En dat alleen om de verschillende Rey

mondet-families in de dorpen uit elkaar te houden. En dan 

bleek ook dat de voornaam Daniel in alle families veelvuldig 

voorkwam.3 Daarbij komt dat vanwege de regelmatige vervol

gingen het niet onlogisch zou zijn als juist jongetjes in de doop

boeken nogal eens ontbreken. Toch zijn de ouders van Daniel 

wel gevonden. Het betreffen Daniel Cougn en Susanna Jordan. 
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3. Kaart van de Douphiné en Piemonte met de dolen die werden bewoond 
door de woldenzers. Geheel rech ts onder Torre Pe//ice (L o Tour). Bron: 
www.info-bible.org 

Vader Daniel Reijmondet (circa 1745-na 1803)4 

Daniel Reijmondet werd in Amsterdam waals lidmaat op belij

denis op 21 april 1772.5 Op 9 augustus 1774 liet hij zich uitschrij

ven naar Zwitserland en keerde een jaar later terug met zijn 

aldaar geboren bruid Française Benvegnin.6 Van 27 augustus 

1mtotjuni 1796 werden hij en zijn gezin bedeeld door de Waal

se Kerk. Per week ontvingen zij twee gulden en vijf broden. De 

totale kosten voor de Waalse Gemeente waren in 1796 opgelo

pen tot 5135gulden 15 stuivers.7 Het is enigszins vreemd dat de 

bedeling in de zomer van 1796 stopte. Het kan toch moeilijk te 

maken hebben met het voornemen van Daniel om te hertrou

wen. Al helemaal niet omdat zijn tweede vrouw ook uit Waalse 

kringen kwam. Waarschijnlijker is dat de bedeling voor Daniel 

en zijn nieuwe bruid vanwege een afnemend vertrouwen in hun 

reputatie werd gestopt. Waarom zou het anders nodig zijn ge

weest voor Daniel en Marie Noel Beaux om op 20 september 

1796, nog geen twee maanden na hun huwelijk, met zes getui

gen een gang naar een notaris te maken? Op die dag verklaar

den die getuigen, allen buren en goede vrienden, dat Daniel en 

Marie Noel 'lieden van een goed en voorbeeldig gedrag, handel 

en wandel' waren. Daniel was 'altijd naarstig en ijverig geweest 

in het waarnemen van zijn beroep en kostwinning, dog zeedert 

enige tijd buijten affaire en broodwinning' en Marie Noel was 

'vlijtig in het naargaan en bezuijnigen van haare huijshouding'.8 

Op 5 maart 1798 vertrok Daniel naar Nijmegen, alwaar hij op 

7 maart arriveerde en op 13 maart werd gearresteerd, samen 

met zijn zoon Lodewijk en zwager Jan Josua Beaux. 

Na overbrenging naar de Boeien in Amsterdam werd hij voor 

de eerste maal verhoord op 4 april. Hij beweerde 56 jaar oud 

te zijn, geboren te zijn in Voeublanc en geen kostwinning te 

hebben. Met Voeublanc bedoelde hij waarschijnlijk Vufflens, 

de geboorteplaats van zijn eerste echtgenote. Hij gaf verder 
op getrouwd te zijn met de intussen eveneens gearresteerde 

Maria Beaux, zes kinderen te hebben uit zijn eerste huwelijk en 

één uit zijn tweede huwelijk. Hij was naar Nijmegen gegaan om 

zijn zoon Lodewijk, die gedeserteerd was, op te halen. Twee 

'meiden' hadden hem verteld dat Lodewijk naar Nijmegen was 

vertrokken om dienst te nemen in het (Napoleontische) leger. 

Tot zover niets aan de hand, maar Lodewijk had in Nijmegen bij 

zijn verhoor echter bekend dat hij met drie anderen, waaron-



der zijn 'neef' Beaux, naar Nijmegen was gegaan om winkels 

te beroven. Zijn vader zou hier echter niets van weten. Kort na 

overbrenging naar Amsterdam werden ook Daniels echtge

note en dochter Suzette thuis gearresteerd, alwaar een hoop 

verdachte goederen werden gevonden. Bij het tweede verhoor 

op 18 april gaf hij toe dat hij inderdaad met de anderen in Nij

megen was, maar ontkende iets van de diefstallen te weten. 

Wel kocht hij tenminste twee maal spullen van zijn zoon, die hij 

doorverkocht aan joden. Hij zei niet te weten dat die spullen, 

meestal textiel, gestolen waren. 

Bij het volgende verhoor op 18 mei, Justitie had intussen op

nieuw huiszoeking gedaan en toen waren er diverse brieven 

meegenomen, werd hem gevraagd of hij Christiaan Goldner en 

Judas Marcus kende. De eerste had voor hem als schoenmaker 

gewerkt, de tweede zei hij niet te kennen. Na confrontatie met 

de eerste brief. zei hij dat Goldner hem in 1797 een brief van Mar

cus overhandigd had. Marcus kende hij al anderhalf jaar, via de 

onlangs overleden Jaarman, die Daniel aangeraden had geld te 

lenen aan Marcus. Hij had Marcus echter nog nooit gezien. In de 

brief stond dat Daniel naar Rotterdam moest komen, naar Jan 

Jansen in de Pottenbakkersteeg maar daar trof Daniel de be

wuste Judas Marcus niet aan. Het zou volgens Daniel allemaal 

gaan over papieren die Marcus terug wilde hebben van een 

advocaat, want Marcus had rechtszaken lopen die hem tonnen 

zouden opleveren. Daarop werd Daniel gevraagd of hij niet ene 

Smit kende, die voor hem goederen zou 'bergen'. Na een ont

kennend antwoord kwam de ondervrager op zijn oudste zoon, 

eveneens Daniel Reijmondet geheten en varende als matroos. 

Die had zijn vader uit Nieuwediep op 3 december 1797 een brief 

geschreven met het zinnetje 'dat de andere zoon in de kijker liep 

en er op hem gepast werd'. Volgens de vader sloeg dat op zijn 

andere zoon Lodewijk, die van zijn marineschip gedrost was. 

Bij het volgende verhoor werd de aandacht weer volledig ge

richt op de handel en wandel van Daniel zelf. Justitie had acht 

personen opgetrommeld die tegen hem getuigden. Paulus 

Josso en zijn vrouw Lijsje van Dalen verklaarden dat enige tijd 

geleden hun dochter Naatje in gezelschap van Sara Linden

berg goederen van Daniel bij hen gebracht had, die Daniel niet 

zelf wilde bewaren. Paulus had die goederen afgegeven bij de 

politie. Naatje Josso en Sara Lindenberg, die op dat moment 

zwanger was van Jan Josua Beaux, verklaarden dat Daniel dit 

inderdaad gevraagd had en dat de goederen waren gegeven 

door diens dochter Suzette Reijmondet. Willem Bras en zijn 

echtgenote verklaarden dat Jan Josua Beaux en een hen onbe

kende vrouw een kist gebracht hadden, die later werd opge

haald door ene Smit. De laatste had toen gezegd dat de kist 

van Daniel Reijmondet was en dat daarmee geld te verdienen 
viel. Jean Anthoine Beaux, zwager van Daniel, verklaarde dat 

op een zekere dag ene Kaatje, die hij kende uit de kennissen

kring van Daniel, hem had gevraagd een kist te helpen dragen. 

Hij had er onderweg de brui aan gegeven. Tenslotte verklaarde 

ene Dirk Groen de Vries dat het aan hem getoonde vloerkleed 

door hem vermist werd. Los van deze getuigen werd ook Pie

ter Schuurvelt, 14 jaar oud, als getuige gehoord. Hij verklaarde 

dat hij had gezien dat de opbrengst van de op de Brouwers-

gracht gestolen koffie en suiker was gedeeld door Jan Josua 

Beaux, ene Smit, Lodewijk Reijmondet, diens vader en vrouw, 

Heintje Tiekken, ene Heijn Fluiter, Jan Pieleman en 'Dikke Hein'. 

Uiteraard ontkende Daniel dit allemaal. 

Daniel zat inmiddels al ruim een half jaar in voorarrest toen 

hij op 25 september weer voor een verhoor werd gehaald. 

Opnieuw geconfronteerd met bovenstaande verklaringen 

ontkende Daniel glashard en zei ook niets te weten van de 

diefstallen van zijn zoon Lodewijk en zwager Beaux. Het luk

te Justitie maar niet om het bewijs rond te krijgen, tot zij een 

verklikker uit de hoge hoed toverden. Op 10 januari 1799 werd 

Daniel uit de Boeien gehaald en geconfronteerd met Jacob 

Arons, alias de Pruikenmaker, zelf veroordeeld en gedetineerd 

in het Rasphuis te Amsterdam. Daniel zei hem niet te kennen, 

maar de pruikenmaker kende hem wel en verklaarde dat hij 

zes jaar eerder van Daniel een partij koffiebonen had gekocht 

die waren gestolen door drie jongens. Daniel zou van hem een 

horloge gekocht hebben. Jacob Arons verklaarde ook dat hij 

wist dat de beklaagde een zoon had, die diefstallen pleeg

de en daarom was gaan varen. Daniel bleef ontkennen deze 

tuchteling te kennen en van hem een horloge te hebben ge

kocht. 

Op 8 maart 1799 werd de door Daniel afgegeven verklaring 

voorgelezen en door hem ondertekend. Justitie wilde echter 

toch meer onderzoek. Daar kwam echter niets uit, behalve dat 

Daniel op 29 maart probeerde briefjes te smokkelen naar zijn 

intussen vrijgelaten echtgenote. Op 16 mei 1799 werd Daniel, 

na ruim 14 maanden voorarrest waarin hij alles waarvan men 

hem beschuldigde bleef ontkennen, veroordeeld tot geseling 

op het schavot, gevolgd door 12 jaar opsluiting in het Rasp

huis.9 

Gevangen in het Rasphuis kreeg hij op 31 januari 1800 3 maan

den en 16 dagen afslag. Nadat hij op 24 januari 1801 en op 23 

januari 1802 beide keren 3 jaar afslag had genoten werd hij op 

1 mei 1803 ontslagen.10 Hierna verdween hij uit mijn gezichts

veld. Volgens mededelingen van zijn kinderen uit 1812 zou hij 

naar Spanje zijn vertrokken. 11 

Marie Noel Beaux (1771-1823), de tweede 
echtgenote van Daniel Reymondet sr 

Daniels tweede echtgenote Maria Beaux werd op 14 maart 

1798 met haar stiefdochter Suzette gearresteerd en dezelfde 

dag verhoord. Bij haar thuis werden vrouwenkleren, bont, kan

ten en andere goederen aangetroffen, waarvan zij verklaarde 

dat die al geruime tijd in bezit van haar echtgenoot waren. 

Haar stiefdochter verklaarde dat haar stiefmoeder nooit goe
deren kocht van kleine jongetjes . Bij het volgende verhoor op 

18 april gaf Maria toe dat zij de bewuste goederen had gekocht 

van joden, maar niet wist van wie precies. Het in haar woning 

gevonden zeil kende zij niet en zij en haar echtgenoot hadden 

nooit geld gegeven voor gestolen spullen. Ondanks de getui

genis van een kind dat zij bij de verdeling van de opbrengst van 

een diefstal aanwezig was geweest, werd zij op 13juli 1798 on

der handtasting ontslagen.12 
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Maria werd op 28 mei 7801 opnieuw gearresteerd. Zij werd er 

van verdacht in diverse winkels textiel gestolen te hebben. 

Haar 'modus operandus' ging als volgt. Zij liet in een winkel 

een veelvoud aan kant, chits, neteldoek etc. door haar handen 

gaan en na lang treuzelen, opnieuw dezelfde stukken bekij

kend, deed zij onder de naam van Juffrouw Van den Berg een 

bestelling. Die bestelling kon geleverd worden bij de kamerbe

hanger Van den Berg op de Prinsengracht. Na haar vertrek uit 

de winkel bleken enige stukken textiel te missen, die zij snel 

onder haar rok had gestopt. Bij de kamerbehanger bleek geen 

Juffrouw Van den Berg bekend te zijn, maar hij kreeg wel vaker 

van die boodschappen. Deze truc had Maria uitgehaald in de 

winkels van Frederik Willem Borgholthuis en Willem Rosener. 

Na haar arrestatie werd zij gebracht naar het huis van onder
schout Musquettier, alwaar zich ook Anna Elisabeth Bali, echt

genote van Willem Rosener, haar zus Geertruida en de echtge

note van Borgholthuis bevonden. Door de dames onder druk 

gezet, bleef Maria ontkennen de winkels bezocht te hebben. 

Maar toen de dames de onderschout wilden roepen, ging Ma

ria huilen en zei 'ik zal het je zeggen, maar dan wordt ik immers 

overgebracht naar de boeijen, zo je verzoekt dat ik vrij ben of 

met jullie mee mag gaan, dan zal ik het je zeggen'. Toen daarop 
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Musquettier de kamer betrad greep Maria hem bij de arm en 

smeekte 'Ach Jezus, Mijnheer, laat mij dan nu nog gaan, ik weet 

dat je goed bent'. De onderschout voelde daar niet veel voor en 

voegde Maria toe 'ik weet dat je veel op je dak hebt'. Maria gaf 

aan dat ze zou vertellen waar het gestolen goed was als Geer

truida Boll mee zou gaan naar haar kamer. Dan zou zij er voor 

zorgen dat het goed weer terugkwam, aangezien zij 'Dievelot ' 

met een sprei had zien lopen.13 Waarop Maria Musquettier toe

voegde 'kan ik er dan vast van op aan dat ik los kom?'. 

Hoewel Maria de dag na haar arrestatie kort werd verhoord, 

vond het eerste echte verhoor plaats op 9 juni 1801. Maria 

bleef, ook de volgende dag bij de confrontatie met Willem Ro

sener. ont kennen in zijn w inkel te zijn geweest. Op 12 juni werd 
de verklaring van de dames Bali aan haar voorgelezen. Daarop 

gaf zij aan dat zij best gezegd kon hebben haar best te zullen 

doen om de lui te vinden die hun goederen hadden maar dat 

zij niet gezegd heeft of zij er op kon rekenen vrij te komen. Zij 

wist niet meer precies wat zij gezegd had doordat 'zij door 

haar man ongelukkig in zo een boel was gekomen, maar dat zij 

zich nu tot deugd zou schikken'. Musquettier verklaarde daar

op dat hij haar met de dienaar van politie Anthonij Fallie naar 



de Boeien had gebracht en daarna met Fallie naar haar kamer 

in de Eerste Lindendwarsstraat was gegaan. Aldaar waren 

aanwezig Maria's broer Jan Josua, Pieter Streng en een kleine 

jongen, Pieter Beaux, het zoontje van haar broer Jean Anthoi

ne. Fallie vond onder een bedstede in een lege achterkamer 

een koperen tabaksdoos met zeven lommerdbriefjes en in een 

rode portefeuille nog een lommerdbriefje voor een katoenen 

rok. Tevens werden er twee stukken kant, een koffertje en in 

de woonkamer een paar nieuwe schoenen aangetroffen. Maria 

kende de tabaksdoos niet en wist ook niet hoe de lommerd

briefjes, die op namen als Feijtje en Leintje gesteld waren, in 

de tabaksdoos zijn gekomen. Misschien was de tabaksdoos 

van haar broer. Het ene stuk kant was van een vrouw voor 

wie zij een muts moest maken, het andere was van Suzette 

Reijmondet. Het koffertje had zij ongeveer 10 weken eerder 

van een jood op de Lauriergracht voor 8 stuivers gekocht en de 

schoenen had zij van één haar (stief)dochters gekregen om te 

boorden. Maria bleef verder bij haar ontkenningen aangaande 

bezoekjes aan de winkels en de daarbij gepleegde diefstallen. 

Op 8 juli werd haar verklaring nogmaals voorgelezen en onder

tekend. Ondanks de herkenning door getuigen werd Maria op 

27 augustus 1801 opnieuw onder 'handtasting' ontslagen.14 

In 1803 kon haar echtgenoot Daniel Reijmondet de gevangenis 

als vrij man verlaten. Het is onduidelijk of hij weer terecht kon 

bij Maria Beaux. In elk geval verliet hij Amsterdam en knoopte 

Maria een relatie aan met een ander. 

In februari 1805 werd Hendrik Bruidegom gearresteerd, ver

dacht van diverse diefstallen. Hij werd op heterdaad betrapt, 

hangend in het raam van een pothuis in de Wieringerstraat. Brui

degom verklaarde alleen in die straat te zijn geweest en dat hij 

alleen maar stond voor het pothuis. De nachtwacht die Bruide

gom arresteerde zei echter dat er nog een man was, ene Beaux, 

die tegen hem gezegd had 'wat heb je met die knaap nodig?'. Er 

werd huiszoeking gedaan door twee politiedienaren in zijn wo

ning niet meer dan een kamer, in de Bloemstraat. In die kamer, 

waar Hendrik samenwoonde met Maria Beaux, werd inderdaad 

een overtreksel van een gestolen paraplu gevonden. Daarna 

werd Jodocus Henricus van Anrae gehoord, die bij een inbraak 

was bestolen van een hoeveelheid textiel en een boek van Fla

vius Josephus. Ook dit boek werd in de kamer van Hendrik Brui

degom en Maria Beaux gevonden. Hendrik verklaarde dat het 

boek kwam van de kamer van Maria Beaux en dat hij dacht dat 

het een bijbel was. En dat hij niet wist hoe dat boek op die kamer 

kwam. Marie Beaux verklaarde daarop dat Hendrik dat boek al 

geruime tijd eerder naar hun kamer had gebracht met de verkla

ring het van zijn moeder te hebben geleend om te lezen. 

De gevangene stelde hierop zijn verklaring bij . Hij had het boek 
niet op de kamer gebracht en zijn moeder wist er niets van, 

nee, hij had het boek op een zondagavond ettelijke weken eer

der gevonden op de Prinsengracht onder een kippenhok. Hij 

ontkende er met Maria Beaux over gesproken te hebben. Voor 

Hendrik Bruidegom mochten zijn uitvluchten niet baten. Op 2 

mei 1805 werd hij veroordeeld tot geseling op het schavot en 

twaalf jaar verbanning uit Holland.15 Hij werd op dezelfde dag 

overgebracht naar het Tuchthuis en op 13 september 1805 ge-

geseld. Daarna kon hij zijn ban uitzitten.16 Mogelijk volgde Ma

ria de verbannen Hendrik Bruidegom op zijn omzwervingen na 

1805. In de jaren die volgden is zij namelijk niet aantoonbaar 

woonachtig in Amsterdam. 

Maar in 1810 ging het echter weer mis met Maria. Op 19 mei van 

dat jaar werd zij verhoord door de schepenen van Amsterdam. 

Op de vraag of zij de donderdag daarvoor niet in een winkel 

was geweest op de Nieuwmarkt, kon Maria niet anders verkla

ren dat zij dat niet wist, aangezien zij te beschonken was ge

weest. Zij zou daar voor 1 gulden en 6 stuivers een lap Amers

foorts gekocht hebben. Zij kon zich ook niet herinneren dat zij 

bij die gelegenheid enige nieuwe manshemden had weggeno

men. Die hemden, die bij haar gevonden werden, waren echter 

niet van haar. De reden dat zij zo dronken was geworden, was 

gelegen in het feit dat zij op de Nieuwmarkt een man had ont

moet met wie zij op haar kamer wat gedronken had en daarna 

uit was geweest. Wie die man was en waar zij geweest waren 

wist zij niet meer. Ruim een maand later, volgde haar tweede 

verhoor. Zij zou op de bewuste middag ook bij een kousen

kraam op de Nieuwmarkt zich diverse pakken kousen hebben 

laten showen. Aangezien ze het met de verkoper niet eens kon 

worden over de prijs was zij vertrokken, na wat kousen achter

overgedrukt te hebben. 

Bij haar arrestatie werden die kousen onder haar kleren ge

vonden. Ook uit een winkel in de Barndesteeg had zij kousen 

gestolen. Daar werd zij echter betrapt en door een menigte 

achtervolgd, tot zij in het Wijngaardstraatje een huis binnen

vluchtte. Daar werd ze gearresteerd, met de hemden en de 

sokken. Maria zei zich helemaal niets te kunnen herinneren, 

ook niet hoe zij in het huisje was terechtgekomen. Getuigen 

verklaarden dat Maria bij hen in de winkel was gekomen en na 

diverse hemden bekeken te hebben het stuk Amersfoorts had 

gekocht. Die avond werd hen gevraagd om in het diendershuis

je te komen, waar zij bij de gevangene haar hemden terugzag. 

Beide getuigen hadden niet de indruk dat Maria beschonken 

was. Er was ook een getuigenis van Johanna Catharina Loef, 

echtgenote van Jan van Meurs, en haar zoon Adrianus. De 

eerste bezat de winkel in de Barndesteeg, de laatste had in 

de kousenkraam op de Nieuwmarkt gestaan. Loef verklaarde 

dat zij de kousen al miste toen Maria nog in de winkel was en 

haar gezegd had 'ze moeten toch weder komen, want zij zijn er 

geweest'. Waarop Maria had geantwoord 'wat zou je dan den

ken?'. Loef had daarop gezegd 'dat jij de dief bent, je zult mijn 

huis niet uit voor de kousen te regt zijn '. Maria had daarop de 

kousen op de grond laten vallen, waarna Loef ze opgepakt had. 

Intussen was er een menigte volk voor de winkel blijven staan. 
Onder hen was ook Hendrik Bothoorn, die Maria herkende als 

'de vrouw van de oude Remondet'. 

Bothoorn zag dat Maria uit het huis in de Wijngaardstraat werd 

gezet, een mandje werd haar nageworpen. Aangezien het ge

vaar bestond dat Maria door de menigte mishandeld zou wor

den, nam Bothoorn haar mee naar de Warmoesstraat. Daar 

vielen uit haar kleren plotseling de hemden en de kousen op de 
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grond, waarop hij haar bij de Dam had overgedragen aan dienaar 

van Justitie Gerrit Herbus. Die nam haar in voorlopige bewaring, 

visiteerde haar, waarbij nog meer kousen te voorschijn kwamen. 

Volgens Herbus was Maria zo dronken, dat zij moest overgeven. 

Aan al deze verklaringen kon Maria niets anders toevoegen dat 

zij niet meer wist wat zij gedaan had. Justitie was intussen wel 

op de hoogte van het feit dat Maria al eerder gearresteerd was 

geweest. Zij moest dan ook toegegeven al drie maal gezeten te 

hebben, maar dat zij slechts eenmaal van diefstal was beschul

digd geweest. Op 2 augustus 1810 werd het oordeel geveld. Ma

ria Beaux werd veroordeeld tot geseling op schavot, gevolgd 

door vier jaar verbanning uit Amstelland.17 

Die verbanning lapte ze aan haar laars, al op 18 februari 1811 

werd ze op heterdaad betrapt bij de diefstal van een stuk tex

tiel ten huize van De Goe in de Utrechtsestraat. Hoewel haar 

verhinderd werd het stuk textiel mee te nemen, werd ze niet 

gearresteerd. Op 21 november 1811 werd ze wederom op heter

daad betrapt. Nu door Eberle op de Anjeliersgracht, die haar het 

gestolen stuk katoen afnam, waarna Justitie het welletjes vond. 

Op 4 februari 1812 werd zij wegens diefstal en infractie van haar 

ban wederom veroordeeld tot 5 jaar opsluiting.18 

Zij kreeg behoorlijk wat afslag op haar straf, want op 24 novem

ber 1815 legden Abraham Jacob Posnanki en zijn echtgenote 

Hanna Jacob Content bij de politie de volgende verklaring af. 

Op 14 november was Maria Beaux in hun textielwinkel gekomen 

en had gevraagd naar de prijs van katoen. Ze had twee ellen no

dig, ging weg omdat de prijs te hoog was, maar kwam dadelijk 

terug en kocht de twee el voor de gevraagde acht stuivers per 
el. Tien minuten later, bij het naar binnen brengen van zijn koop

waar, ontdekte Posnanki dat twee rollen katoen, inkoopwaarde 

45 gulden, ontbraken. Zijn echtgenote verklaarde dat ze om

streeks dezelfde tijd een vrouw had horen roepen op straat. In 

de ochtend van 24 november kwam Maria Beaux met een soort

gelijke bestelling de winkel binnen. Op vraag van de winkelier

ster of zij niet al eerder in de winkel was geweest, antwoordde 

Maria ontkennend. Hanna Content vertrouwde het niet en ach

tervolgde Maria Beaux. Die kwam daar snel achter en liep wel 

twee uur door de stad, met Hanna achter haar aan. Uiteindelijk 

werd dienaar van politie David van der Vijgh ingeschakeld, die 

haar achtervolgde tot haar woning in de Zandstraat. Daar werd 

geen gestolen textiel aangetroffen, Maria Beaux ontkende na

tuurlijk ergens van af te weten. Maar haar eerdere veroordelin

gen speelden haar parten. Op 12 december1815 werd zij wegens 

diefstal bij herhaling tot 8 jaar confïnement veroordeeld. Maria 

ging in hoger beroep, maar het Hooggerechtshof bevestigde op 

24 januari 1816 haar veroordeling.19 Ergens in eind 1822 of begin 
1823 moet zij weer vrijgekomen zijn. Zij werd namelijk op 24 juni 

1823 dood gevonden in haar woning.20 

Zoon Daniel Reymondet (1775-1857) 

Daniel diende in 1797 en 1798 als matroos op de 'Ambuscade'. 

daarna met zijn broer Lodewijk op het oorlogsschip 'Enkhui

zen' onder kapitein Stokbro. Hij schreef op 3 december 1797 
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vanuit Nieuwediep een brief aan zijn vader dat broer Lodewijk 

in het oog werd gehouden. Daniel zou de door de veroordeelde 

Jacob Arons in diens verklaring van 10 januari 1799 genoemde 

zoon moeten zijn, die een dief was en daarom was gaan varen 

en omgang had gehad met de beruchte Kees van Loenen .21 

Op 8 en 24 juni 1805 schreef de Amsterdamse Hoofd-Officier 

brieven aan zijn Delftse ambtgenoot. In de eerste brief vroeg 

hij of ene Arie Sijp mogelijk bij Daniel Reijmondet, knecht of 

oppasser in het hospitaal aldaar, had gelogeerd. In de tweede 

brief werd gevraagd of de oude Daniel Reijmondet en diens 

dochter Susette zich ook in Delft bevonden, al ging het hem in 

hoofdzaak om Daniel jr. Hij gaf volledigheidshalve het signale

ment van Daniel jr op. De toen 29-jarige Daniel jr was 'middel

matig van lengte, breed van schouders en overigens vrij gezet 

van statuur, een weinig geschonden van de kinderziekte en 

hebbende donkerbruin haar'.22 

Op 3 mei 1809 schreef de Hoofd-Officier opnieuw een brief, 

nu aan zijn collega in Rotterdam. Hij meldde hem dat 'de ge

heele famielje der Remondetten bij de Justitie alhier zeer wel 

bekend is. Vader Daniel, zoons Lodewijk, Jan en Cyprien en 

dochter Suzette zijn alhier in hechtenis geweest. Een vierde 

zoon Daniel is nimmer alhier in handen van Justitie geweest, 

hoe zeer hij insgelijks algemeen wordt verdacht gehouden van 

zich mede aan de misdaad van dieverij te hebben schuldig ge

maakt, waarvan echter nimmer genoegzame bewijzen zijn be

komen'.23 Daniel jr bevond zich inderdaad in Rotterdam. Eerder 

in 1809 was hij daar opgepakt met een zakje gestolen koffie

bonen en na deze brief werd hij opnieuw opgepakt. Hij erkende 

dat hij twee jaar eerder Amsterdam was ontvlucht uit vrees 
voor de justitie vanwege het vervoer en verkopen van gestolen 

kolfballen. Op 27 september 1809 werd hij in Rotterdam voor 

acht jaar verbannen uit het Maasland.24 

In 1816 waren Daniel en zijn vrouw weer terug in Amster

dam en kregen niet meer met Justitie te maken. Daniel werd 

aangenomen, hij was bijna 60 jaar oud, als Waals lidmaat in 

april 1834.2s Hij werd per 24 december 1834 bedeeld door 

de Waalse Gemeente. Na de dood van zijn vrouw werd hij 

per april 1850 als gealimenteerde opgenomen in het Waals 

Oude Mannen en Vrouwen Huis. Hij bleef daar wonen tot zijn 

dood.26 

Dochter Suzette Reijmondet (1779-1847) en 
echtgenoot Chrlstlaan Boomberg (1771-1844) 

Suzette werd gearresteerd op 14 maart 1798, samen met haar 

stiefmoeder, volgend op de arrestatie van haar vader en broer 
Lodewijk. Bij haar verhoor gaf zij op nog thuis te wonen en te 

naaien en 14 á 15jaar oud te zijn. In werkelijkheid was zij echter 

ruim 18 jaar oud. Toen men haar vroeg of zij wist dat haar broer 

Lodewijk met andere jongens diefstallen pleegde, gaf zij toe 

dit wel bemerkt te hebben. Zij ontkende echter dat haar stief

moeder voor weinig geld gestolen goederen kocht van kleine 

jongetjes. Zij werd verder niet verhoord, ondanks de afgege

ven getuigenis dat zij in opdracht van haar vader had gepro-



S. Het Nieuwe Werkhuis begin 19de eeuw. Jan en Cypriaan Reijmondet brachten geruime tijd door in deze verbeterinstelling. Collectie. Beeldbank Stads
archief Amsterdam. 

beerd goederen bij anderen onder te brengen. Op 13juli 1798 
werd zij onder handtasting ontslagen.27 

Suzette werd op 21 maart 1800 opnieuw gearresteerd, nu sa

men met haar broers Jan en Cyprien en nog vier anderen. Zij 

beweerde nu 18 jaar oud te zijn en niets voor de kost te doen. 

Zij woonde met haar broertjes en Jan Brouwer in een kelder 

in de Herenstraat onder de vogelkoper. Ondanks het feit dat 

haar broers stevig aan de tand werden gevoeld, werd zij pas 

na een half jaar voorarrest op 26 september 1800 opnieuw 

gehoord. Deze ondervraging leverde niet veel op voor Justitie, 

zodat men haar op 6 november 1800 opnieuw onder handtas

ting onts loeg.28 

De in Zwolle geboren Christiaan Boom berg, alias Zwarte Chris, 

werd begin 1797 in Amsterdam gearresteerd en op 28 februari 

1797 voor de eerste maal verhoord. Hem werd gevraagd of hij 

Jan Hoppe, Dominicus Egberts en Pieter Racquet kende. Dit 

gaf hij toe. Met Raket(!) had hij als huzaar in de zelfde compag

nie gediend, Egberts was een buurkameraad die hem in con
tact had gebracht met Hoppe. De laatste had een relatie met 

de weduwe Massie Schram. Hoppe had voorgesteld bij Massie 

Schram te gaan stelen. Dat hadden zij overigens eerder ook 

al gedaan. Zij hadden Massie dronken gevoerd door haar wijn 

aan te lengen met brandewijn. Toen Massie laveloos was plun

derden de heren haar huis. Christiaan Boom berg werd voor dit 

akkefietje op 11 mei 1797 veroordeeld tot geseling op het scha

vot, brandmerken, 20 jaar opsluiting in het Rasphuis, gevolgd 

door 20 jaar verbanning.29 De daders gingen in beroep bij het 

Hof van Holland, maar dat beroep leverde geen verlichting van 

hun straf op.30 Verblijvende in het Rasphuis kreeg Christiaan 

op 20 januari 1798 3 jaar, 3 maanden en 11 dagen afslag, op 12 

januari 1799 5 jaar afslag en op 31 januari 1800 nog eens 3 jaar. 

En daarmee was zijn gevangenisstraf met meer dan de helft 

verminderd. 

Voor Christiaan was dit echter niet opbeurend genoeg. In de 

nacht van 15 op 16 mei 1800 ontsnapte hij met twee anderen uit 

het Rasphuis en werd bijna vier jaar later pas weer opgepakt. 

Direct na zijn ontsnapping werd zijn signalement in het hele 

land verspreid. De persoonsbeschrijving luidde 'niet groot van 

persoon en tenger, hebbende een zwart uitzigt, pekzwart hair, 

meestentijds gebonden, gaande de smaak gekleed en aanheb

bende een nieuwe donkerblaauwe duffensche jas, een groene 

bombazijne pantalon, halve laersen na de mode gemaakt, een 

ronde hoed op het hoofd, gaande zeer gedrongen met de bee

nen wat buitenwaards'.31 

Op 26 april 1804 werd hij weer ingebracht in het Rasphuis om 

de rest van zijn straf uit te zitten. Wel werd zijn ontsnapping 

door de Schepenen beloond met een extra gevangenisstraf 

van drie jaar. Op 26 januari 1805 kreeg hij een jaar afslag en op 

27 januari 1806 kreeg hij drie jaar afslag. Na zijn ontslag op 26 

januari 1807 vertrok Christiaan Boomberg naar de Zuidelijke 

Nederlanden.32 Hij werkte als kastenmakersknecht in Utrecht, 

Mechelen, Antwerpen, Nijmegen en opnieuw in Utrecht en 
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begon een relatie met Suzette Reijmondet. In 1810 stuurde 

Christiaan een rekest aan de Koning om zijn verbanning onge

daan te maken.33 Dat rekest werd afgewezen en vanaf dat mo

ment woonden zij in Antwerpen, daarna in Brussel. Christiaan 

kwam met zijn gezin omstreeks 1820 terug in Amsterdam, dus 

zijn verbanning heeft hij niet volledig uitgezeten. 

Dochter Marie-Anne Reymondet (1782-1845) en 
echtgenoot Samuel Ulsamer (1770-1837) 

Zij werd lidmaat van de waalse gemeente op 23juni 1801 en be

deeld door haar kerkgenootschap van 21 oktober 1833 tot haar 
dood. Haar man was geen lidmaat.34 

Op 4 februari 1812 werd Samuel bedelend aangetroffen en 

gearresteerd. Zijn beschrijving luidde: een middelmatig pos

tuur, bruin haar en wenkbrauwen, bruine ogen, een lange neus, 

een ordinaire mond en een ronde kin. Dezelfde dag werden de 

verklaringen opgenomen van Bendix Isaac Cantor en Samuel 

Schott, joodse kooplieden, wonende in de Zwanenburger

straat Beiden hadden het zelfde verhaal. Ongeveer 14 dagen 

eerder was een hen onbekende man aan de deur gekomen die 

hen een papier had getoond, afgegeven door de gemeente 

Nieuwkoop. Het gezegelde certificaat behelsde het trieste 

verhaal van Jan van Leeuwen, die door een storm op de Haar

lemmermeer in november 1811 zijn schip en dus zijn bestaan 

had verloren. 

Samuel gebruikte dit certificaat, zich voordoend als Jan van 

Leeuwen, om een aalmoes te vragen. Cantor gaf hem niets, 

maar Schott doneerde vier schellingen. Op 18 februari werd 
een vergelijkbare verklaring afgelegd door Grietje Joseph, 

dienstbode bij De Vries, eveneens in de Zwanenburgerstraat. 

Haar broodheer gaf hem een sesthalf, waarna Samuel ver

trok met medeneming van zijn certificaat. Op de dag van 

zijn arrestatie werd Samuel al verhoord. Hij ontkende dat 

het zijn routine was om te bedelen. Wel gaf hij toe met het 

certificaat aalmoezen van joodse kooplui te hebben ont

vangen. Op de vraag wie het certificaat gemaakt heeft, ant

woordde hij dat Lodewijk Reijmondet dat gedaan had. Of 

Lodewijk uit de gevangenis van Antwerpen was ontsnapt 

wist Samuel niet. 

Reijmondet was de broer van de vrouw 'met wie hij verkeer

de'. maar verder ging hij niet met hem om. Dat was niet zo 

verbazingwekkend, want Lodewijk zat sinds 1798 bijna per

manent opgesloten in de Boeien of het Rasphuis. Gevraagd 

naar zijn vriendin en haar ouders, vertelde Samuel dat die 

Maria Reijmondet heette, dat haar moeder was overleden 

en haar vader volgens zijn kinderen in Spanje zat. In het 
gebruik van het certificaat zag Samuel niets kwaads, de ar

moede dwong hem daar immers toe. Hij gaf aan tot nu toe 

ongeveer twaalf gulden opgehaald te hebben, misschien 

iets meer. 

Bij zijn tweede verhoor op 18 februari werd hem gevraagd 

wie hem aangeraden had dat certificaat te gebruiken. Samu

el zei dat hij die man niet kende, maar dat hij hem ontmoet 

had op de Keizersgracht. Nadat Samuel hem zijn omstandig-
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heden had uitgelegd, had de man hem aangeraden het certi

ficaat te gebruiken. Reijmondet zou nu 'alleen' het zegel er op 

gedrukt hebben. De heren van het gerecht meenden dat dit 

bedriegerij was. Samuel vond van niet, hij had alleen te goe

der trouw gehandeld op aanraden van 'die man' en Reijmon

det.35 Dat het Justitie echter menens was bleek bij de rechts

zitting op 2 april 1812. De Officier van Justitie eiste twee jaar 

gevangenisstraf. De rechter bleek iets milder in zijn vonnis, 

en veroordeelde Samuel Olsamer tot één jaar gevangenis en 

de kosten.36 

Op 4 november 1816 getuigde Jan Hermanus Stentrop, 

kruier en geattacheerd bij het nachtwachtwezen, dat hij 

die middag om twee uur de Keizersgracht afgaande de be

klaagde Samuel Olsamer zag aankomen, gevolgd door twee 

'zeer ontstelde juffrouwen'. Die dames gaven hem te kennen 

dat de beklaagde bij hen het huis was ingeslopen en uit het 

naaimandje in de zijkamer enige lappen had ontvreemd. Na 

ontdekking had hij de lappen weer teruggegeven en het huis 

verlaten. Stentrop, die de beklaagde goed kende, arres

teerde hem daarop en ging met Samuel en de dames naar 

hun huis. Daar werd Samuel overgedragen aan een dienaar 

van justitie. Daarop verklaarde Catharina Kuhn dat zij de 

beklaagde in haar zijkamer had aangetroffen, enige lappen 

katoen bij zijn borst verbergende. 

Zij gaf van schrik een luide gil waarop Samuel de lappen weer 

teruglegde en het huis verliet. Daarop had zij, met haar zus 

die op haar gil was afgekomen, die man gevolgd tot zij aan 

Stentrop haar verhaal kon doen. Olsamer kon niet veel an
ders verklaren dat hij geen oogmerk had om te stelen, maar 

slechts een aalmoes wilde vragen. En dat hij een beetje ba

lorig was geweest. Justitie zag dat uiteraard anders, Op 14 

november 1816 eiste de aanklager drie jaar gevangenisstraf. 

De rechter nam die straf over in zijn uitspraak.37 

Zoon Jean Jacques alias Jan Reymondet (1784-1821) 

Jan wordt al in 1799 genoemd als één van de jongens die Gijs

bert Knip hadden verleid om te gaan stelen. En zijn rol bij de 

inbraak in de Sint Jansstraat in 1800 werd uitvoerig beschre

ven bij de familie Brouwer.38 Zijn betrokkenheid bij die inbraak 

leverde hem op 13 oktober 1800, na zeven maanden voorarrest 

op 16-jarige leeftijd, als straf: geseling op de bok en 12 jaar ver

blijf in het Werkhuis op. 

Verblijvende in het Werkhuis kreeg Jean op 31 januari 1801 8 

maanden en 13 dagen afslag. Op 30 januari 1802 kreeg hij een 
jaar afslag, op 29 januari 1803 2 jaar en op 14 januari 1804 op

nieuw een afslag van één jaar. Op 10 april 1804, hij zat al ruim 

drie jaar in het Werkhuis, vond hij het genoeg. Met zijn jonge

re broer Cypriaan brak hij uit door zich met een touw langs de 

voorgevel te laten zakken. Tien dagen later werden de voort

vluchtige misdadigers weer opgepakt en terug gebracht naar 

het Werkhuis. Ze werden beiden veroordeeld om 14 dagen met 

een blok aan het been rond te lopen in het Werkhuis. Desalniet-



6. Register van Criminele Vonnissen. Op de derde, vierde en zesde regel inschrijvingen van Jon, Cyprien en Sus ette Reijmondet. Drie regels von onderen 
stoot hun broer Lodewijk. SAA, toegang 5061, inv. nr. 640A, p. 107. 

temin volgde op 26 januari 1805 nogmaals een jaar afslag van 

zijn gevangenisstraf. Op 30 januari 1806 werd hij ontslagen.39 

Daarna wordt het angstvallig stil rond Jan. Ik vermoed dat hij 

zijn heil buiten Amsterdam gezocht zal hebben, mogelijk in de 

Zuidelijke Nederlanden. 

Op 27 september 1818 werd Jan Reijmondet echter opnieuw in 

Amsterdam gearresteerd. Hij werd ervan beschuldigd een op 

17 augustus 1818 gerold horloge te gelde te hebben gemaakt. 

Deze zaak is uitvoerig beschreven in samenhang met het ver

haal over Albert Houtslag alias Manke Appie.40 Het toen op

gemaakte signalement van Jan Reijmondet luidde: lang 5 voet 

l½ duim, ovaal gezicht, laag voorhoofd, blauwe ogen, ordinaire 

neus en mond, bruin haar en wenkbrauwen, een ronde kin en 

bleke kleur. Op 19 oktober 1818 werd Jan Reijmondet, die uiter

aard alles ontkend had, vr ijgesproken door de Amsterdamse 
Rechtbank van Eerste Aanleg.4 ' 

Jan had een verhouding met Truijtje Dijkman, die in 1812 en 

1814 een zoontje kreeg. Die kinderen Hendrik Otto en Leendert 

Otto overleden beiden kort na de geboorte. Het is onduide lijk 

of Jan Reijmondet de vader was van deze kinderen. Twee jon

gere kinderen kregen wel zijn naam en hij overleed al in januari 

1821 in het Amsterdamse Binnen Gasthuis. 

Zoon Cyprien Reijmondet (1786-1835) 
Cyprien werd vanaf 28 maart 1798 bedeeld door de waalse 

gemeente, de bedeling stopte in 1800.42 Zijn arrestatie en 

veroorde ling tot zes jaar Rasphuis op 13 oktober 1800 werd, 

net als bij broer Jean, al eerder uitgewerkt. Verblijvende in het 

Werkhuis kreeg Cyprien op 31 januari 1801 één jaar, 8 maanden 

en 13 dagen afslag. Nadat hij op 30 januari 1802 een jaar afslag 

had genoten, ontsnapte hij op 10 april 1803 met zijn broer Jean 

door zich met een touw langs de voorgevel te laten zakken. 

Ook Cyprien werd na tien dagen weer gearresteerd en moest 

14 dagen met een blok aan het been rondlopen. Hij werd hij op 14 

januari 1804 uit het Werkhuis ontslagen.43 Men zou nu toch kun

nen denken dat deze 17-jarige jongen na een paar jaar opsluiting 

eieren voor zijn geld zou kiezen. Maar niets is minder waar. De 

nogjonge C ypriaan was zijn carrière nog maar net begonnen en 
werd mogelijk de beruchtste van de broers Reijmondet. 

In de avond van 8 februari 1807 werd Cypriaan gearresteerd 

in de Oude Kerk. Bij zijn verhoor de volgende dag gaf hij op 

sinds de afgelopen kermis in september niets voor de kost 

te doen en te wonen bij zijn zus Marie op de hoek van de Vio

lettenstraat en de Anjeliersgracht. Volgens zijn zeggen stond 

hij in het portaal van de Oude Kerk met zijn handen achter zijn 
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rug, toen hij de dienaren van politie Broos en Haantjes zag aan

komen. Op dat moment gooide iemand een beursje met geld 

'voor zijn handen'. Hij hoorde dat beursje op de grond vallen, 

keek om, en werd gearresteerd. De avond daarvoor had hij de 

Hoofd-Officier echter verteld dat het beursje hem in de hand 

was gedrukt. Hij had het laten va llen omdat hij schrok en niet 

wist wat het was. Wie hem het beursje in de hand had gedrukt 

wist hij ook niet. Hij was gaan schuilen in de kerk voor de regen 

en had sinds vijf uur naar de dominee geluisterd. Op de vraag 

of er nog bekenden in de kerk waren, antwoordde C ypriaan dat 

Arie Brouwer er ook was geweest.44 

Op 24 februari werden de beide dienaren van Justitie Ambro

sius Reijnders (Broos!) en Jan Haantjes gehoord. Zij verklaar

den dat zij op de bewuste zondagavond bij het uitgaan van de 

avonddienst van de Oude Kerk present waren geweest. De 

eerste zag bij het uitgaan via de kerkdeur aan de Wijde Kerk

steeg, dat beklaagde zich opdrong bij een mevrouw die in een 

koets wilde stappen. De beklaagde ging daarop terug naar de 

kerk, waarop Reijnders het voorval vertelde aan zijn collega. 

Nadat zij eveneens de kerk ingingen, vonden ze Reijmondet 

daar, staande met zijn handen langs zijn zij. Toen zij op hem 

afkwamen liet de beklaagde aan zijn rechterzijde een beursje 

vallen. Het beursje bevatte 50 sesthalven, 8 duiten en een klein 

zilveren doosje met 4 dukaten. 

Op 12 maart getuigde mr. Cornelis van Lennep dat zijn echt

genote tijdens de dienst in de Oude Kerk op 8 februari ge

durende de preek haar beursje te voorschijn heeft gehaald. 

Nadat zij daar enig geld had uitgehaald, waarschijnlijk voor de 

kerkenzak, stak zij het beursje weer bij zich. Van Lennep her
kende het beursje als zijnde van zijn echtgenote, die overigens 

van het hele voorval niets had bemerkt. Reijmondet, hiermee 

geconfronteerd zijnde, bleef ontkennen iets met de zaak van 

doen te hebben. Nadat was geconstateerd dat Reijmondet 

eerder gestraft was geweest, werd op 22 april 1807 uitspraak 

gedaan. Wegens zakkenrollerij werd C ypriaan veroordeeld tot 

geseling op het schavot, drie jaar opsluiting in het Rasphuis, 

gevolgd door zes jaar verbanning uit Holland.4S 

Dezelfde dag werd Cypriaan inderdaad naar het Rasphuis ge

bracht, de geseling vond plaats op 10 juli 1807. Op 6 februari 

1808 kreeg hij 2 maanden en 22 dagen afslag en op 17 decem

ber 1808 werd bepaald dat hij op 1 mei 1809 ontslagen zou 

worden.46 Daaropvolgend ging zijn ban in, maar verdween Cy

priaan niet helemaal de volle zes jaar uit ons gezichtsveld. Op 2 

augustus 1809 werd hij opnieuw veroordeeld, nu in Delft.47 

Maar hij kwam terug naar zijn geboorteplaats en was zijn oude 

handvaardigheid nog niet verleerd.48 Clara Elisabeth Tewes, 
echtgenote van de schilder Dirk Vettewinkel, ging op zondag

middag 5 mei 1816 met haar zesjarig zoontje naar de kerk. In 

de Oude Kerk stond voor het koor een menigte mensen om te 

trouwen. Terwijl zij daar stonden te kijken kwam een pokdalige 

man met zwart haar, gekleed in een blauwe jas, met een zwarte 

halsdoek en dito vest, bij haar staan. Hij vroeg haar of hij voor 

haar een plaatsje in het koor moest bemachtigen. Zij bedank

te daarvoor, waarna hij zich sterk tegen haar opgedrongen 
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had, en haar met zijn schouder gedrukt. Haar zoontje, ook in 

het gedrang terechtgekomen, begon daarop te huilen. Clara 

Tewes maakte zich daarop los uit het gedrang, toen een haar 

onbekende juffrouw riep dat er zakkenrollers waren in de kerk, 

zeggende dat Clara een vreemde hand in haar zak had gehad. 

Daarop controleerde Clara haar knipje, maar het was al te laat. 

Zij vermiste haar zilveren knipbeugeltje met daarin een groen 

beursje met 5 achtentwintig-stukken, een Engels en Frans pot

stukje, een sesthalf en enige dubbeltjes. Buiten gekomen zei 

haar zoontje dat'die dringende man' aan haar zak had gezeten. 

Hij had daar niets van durven zeggen, omdat zijn moeder hem 

verboden had in de kerk te spreken. Thuis gekomen vertelde 

ze het gebeuren aan haar man, waarbij zij bezwoer dat zij de 

dader uit duizenden zou herkennen. Het toeval speelde daarna 

een grote rol. Drie dagen later ging zij om vier uur 's middags 

naar buiten, aangezien er beren langs haar woning aan de Oude 

Waal werden geleid. Dat spektakel wilde zij natuurlijk niet mis

sen. En wie stond daar op de hoek van de steeg in gezelschap 

van een andere man met een paar 'lichte vrouwen' te praten-;, 

De bewuste man die haar knipje gerold had. Van iemand hoor

de ze dat het hier de bekende zakkenroller Hein Brouwer be

trof.49 Zij ging op hem af en greep hem beet. Zij beschuldigde 

hem dat hij haar afgelopen zondag gerold had, wat de man, 

uiteraard, ontkende. Haar echtgenoot en diens knecht waren 

intussen toegeschoten en arresteerden de man. Zij herkende 

hem zeer stellig, ook haar zoontje was overtuigd dat het hier 

dezelfde man van afgelopen zondag betrof. Nadat Cypriaan 

Reijmondet alias Hein Brouwer naar het politiebureau was ge

bracht kreeg Vettewinkel die avond twee mannen aan de deur, 
één van hen de zwager van de verdachte, die verzochten de ge

arresteerde niette veel te bezwaren. Vettewinkel antwoordde 

dat hij dat aan de rechter zou overlaten.sa 

Cypriaan Reijmondet, die intussen naar het Verbeterhuis was 

gebracht, werd op 17 mei aan de tand gevoeld. Hij erkende 

eenmaal op het schavot te hebben gestaan, maar ontkende 

de bewuste middag in de Oude Kerk te zijn geweest.s1 Bij de 

rechtszitting op 21 mei 1816 bleef hij bij zijn ontkenning. Hij was 

namelijk bij Pieter van der Knokke, schuitenvoerder in de Bui

ten Dommerstraat, geweest. Dit alibi moest eerst gecontro

leerd worden, zodat de zaak werd uitgesteld tot Van der Knok

ke was gehoord. Een week later was het zover. Van der Knokke 

verklaarde dat de beklaagde, die hij alleen als Hein kende, bij 

hem had meegegeten. Daarna was Van der Knokke gaan sla

pen. Toen hij wakker werd was de verdachte nog steeds bij 

hem thuis. Volgens zijn echtgenote was de verdachte daar al 

die tijd gebleven. De rechter wilde daarop zijn echtgenote ook 
horen. Die verklaarde op 11 juni dat de verdachte omstreeks 

twee uur, half drie bij haar was gekomen en tot het donker was 

gebleven. De Officier van Justitie eiste daarop 10 jaar gevan

genisstraf, maar de rechter liet het, dubieuze, alibi zwaarder 

wegen en besloot tot vrijspraak.s2 

Op 22 juni 1817 rolde Cypriaan Reijmondet in de Oosterkerk 

het zilveren snuifdoosje van de vijftigjarige Geertje van Hoek. 
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Hij werd de volgende dag gearresteerd. Ruim een week later, 

op 2 juli 1817, werd hij veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf 

wegens zakkenrollerij bij herhaling.53 Dezelfde dag werd hij in

gebracht in het Tuchthuis van Amsterdam. Hij kreeg vier maal 

afslag, op 15juni 1818 een jaar, 14 juni 1819 een jaar, 30 mei 1820 

een jaar en op 19 juni 1821 een jaar. Hij werd ontslagen uit het 

Tuchthuis op 2 juli 1821.54 

Op 7 april 1826 werd Cypriaan naar het politiebureau van het 

vijfde Kanton in de hoofdstad gebracht. De echtgenote van 

A. Koster en de oude vrouw M. Ahlders waren mishandeld en 

beroofd. Zij hadden beiden een signalement opgegeven dat 

erg leek op dat van C ypriaan. Bij de confrontatie met C ypriaan 

op het bureau herkenden zij hem echter niet. Bij huiszoeking in 

zijn kelderwoning aan de Haarlemmerdijk werd niets van de bij 

hen gestolen goederen gevonden, waarna C ypriaan weer huis

waarts werd gezonden_ss 

In de nacht van 6 op 7 december 1830 werden in Sassenheim 

twee mannen gearresteerd. De overijverige in Sassenheim 

wonende nachtwachten dachten een paar vagebonden te 

kunnen arresteren. Beide mannen hadden geen veiligheids

kaarten bij zich en waren dus heel verdacht. Zij werden direct 

overgebracht naar Leiden, alwaar zij de vo lgende ochtend 

werden verhoord. De Officier van Justitie aldaar stuurde op 7 

december1830 een brief aan de Amsterdamse politie met een 

verzoek om inlichtingen over de twee. Het ging om Pieter Bud

de, die in de Kromme Elleboogsteeg zou wonen, en Cypriaan 

Reijmondet, die als adres had opgegeven Egelantiersgracht 

in de Korte Bakkersgang. Het antwoord op 10 december 1830 

was niet best voor beide heren. Amsterdam berichtte aan Lei

den dat Budde en Reijmondet zeer bekende 'gaauwdieven' wa

ren. Budde, bijgenaamd 'De Sparwer' was in 1821 veroordeeld 

tot drie jaar wegens zakkenrollen en in 1825 tot vijf jaar en een 

kwartier te pronkstelling wegens diefstal bij nacht in een her
berg waar hij zijn intrek had genomen. Van Reijmondet werd 

alleen opgegeven dat hij in 1807 tot drie jaar en geseling was 

veroordeeld. Op 1 o december wilde de Officier van Justitie nog 

weten of beiden een vast verblijf en beroep hadden. Op 13 de

cember volgde wederom het antwoord. Budde woonde bij zijn 

zus Heintje, een publieke vrouw in de Kromme El leboogsteeg. 

Cypriaans adres klopte ook, hij woonde daar met Naatje Ko

ning. Cypriaan was van dat adres, nadat daar een 'druk geloop 

te zijnent geweest was: sinds 5 december verdwenen. Beiden 

hadden geen bepaald beroep, Cypriaan handelde wel eens in 

galanteriewaren.56 Op 28 januari 1831 vond hun proces plaats 

voor de rechtbank van Eerste Aanleg in Leiden. De officier eis

te, omdat het hier over vagebonden ging, drie maanden gevan

genisstraf en na expiratie van de straf ter beschikkingstelling 

aan het Gouvernement. Dat laatste betekende een enkeltje 

Kolonie van Weldadigheid, Ommerschans bijvoorbeeld. 

Op de procesdag brachten de beklaagden echter in dat zij 

geen veiligheidskaarten nodig hadden, aangezien ze in de Re

publiek waren geboren. En dat ze in Amsterdam woonden en 

Reijmondet als barbier werkte. Dus waren ze ook niet zonder 

beroep. De aanklager kon niet bewijzen dat die bewering niet 

waar was, en de Rechtbank onthief de beklaagden van de aan

klacht. Hadden ze anderhalve maand voor niets in voorarrest 

gezeten, maar waren ze wel vr ij .57 

Cypriaan Reijmondet werd opgenomen in het in 1832 opge

maakte signalementenregister van de Amsterdamse politie. 

Hij werd als volgt beschreven: zakkenroller, 46 jaar, geboren 

alhier, wonende op de Egelantiersgracht bij de tweede dwars

straat in de Koekebakkersgang, lengte 1 meter 65, haar en 

wenkbrauwen donkerbruin, laag voorhoofd, bruine ogen, iets 

gebogen neus, kleine mond, ronde kin, bruine baard, langwer

pig aangezicht, bleke kleur, fijn pokdalig en heeft een gebrek 

aan het linkeroog.58 Hij werd op 23 juni 1835 opgenomen in het 

Buiten Gasthuis en overleed aldaar aan longtering.59 

Naatje alias, Alida Koning, was voortvluchtig in januari 1817toen 

haar broer Jan Pieter werd gearresteerd als verdachte van een 

diefstal met braak of medeplichtigheid daaraan. De broer werd 

op 30 april 1817 door het Hof van Assisen veroordeeld tot gese

ling en vijf jaar opsluiting, Naatje kwam er van af met vrijspraak. 

Tot slot en niet bepaald een 'eind goed, al goed' 

Daniel Reijmondet sr had zes vo lwassen kinderen en slechts, 

naast een stel jong overleden, zeven volwassen kleinkinderen. 

Van die zeven kleinkinderen zorgden er maar vier zelf voor 

nageslacht. Alleen de twee oudste kinderen en het jongste 

kind van dochter Suzette en de dochter van zoon Lodewijk 

zetten het geslacht voort. Waarbij opgemerkt dat de dochter 

van zoon Lodewijk wel zijn naam kreeg, maar zijn kind niet 
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kon zijn . Met de dood van zoon Daniel jr in 1857 stierf de naam 

Reijmondet in Nederland al weer uit. Wat niet wil zeggen dat 

de zonen Reijmondet uit dit gezin niet nog meer nageslacht 

verwekten. Het bewijs ontbreekt maar onmogelijk is het zeker 

niet. 

Parenteel Reijmondet60 

1. Daniel Reijmondet, waarschijnlijk geboren Luserna San 

Giovanni, mogelijk in Torre Pellice, Torino (Italië) circa 1745, 

chocolademaker, winkelknecht bij Wagenaar en Peretto 

(1779-1795), kleerkoper, overleden na 1803, zoon van Daniel 

Cougn en Susanna Jordan, trouwt (1) Amsterdam (Nieuwe 

Kerk) 18 juli 1775 Française Benvegnin, geboren Vufflens, 

Vaud (Zwitserland) circa 1744, begraven Amsterdam 

(Leidsche Kerkhof) 14 november 1789, dochter van Jean 

Baptist Benvegnin en Louise Dumont61; trouwt (2) Amster

dam 31 juli 1796 Marie Noel Beaux alias Maria Beaux, ge

boren/gedoopt Amsterdam (waals) 22/25 december 1771, 

mutsenmaakster (1798), naaister (1801, 1815), dood gevon

den in haar woning in Amsterdam 24 juni 1823,62 dochter 

van Josua Beaux en Elisabeth Sophia Smit. 

Marie Noel Beaux had in 1805 een relatie (2) met Hendrik 

Bruidegom, geboren/gedoopt Amsterdam (Amstelkerk) 

als Hendrik George Brautigaum 15 september 1776, schip

per (1842), bestelder (1848, 1852), ongehuwd, overleden 

Amsterdam 23 mei 1852, zoon van Johan George Bruide

gom (Brautigam) en Trijntje van de Berg. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Michel Daniel Reijmond alias Daniel Reijmondet, gebo

ren/gedoopt Amsterdam (waals) 2/5 oktober 1775 (ge

tuigen Michel Peyrot en Marguerete Janvan), matroos 

(1797/1798), overleden Amsterdam 28 oktober 1857, 

trouwt Amsterdam 17 mei 1801 Maria Veenenburg, 

gedoopt als Mietje Vennenburg Amsterdam (Nieuwe 

Kerk) 23 november 1774, overleden aldaar 8 april 1850, 

dochter van Johannes Veenenburg en Johanna Derwee, 

weduwe van Jan Harmsen. Hieruit geen nageslacht. 

2. Jean Louis Reijmond alias Lodewijk Reijmondet alias 

Lou Remondet alias Le Lou, geboren/gedoopt Amster

dam (waals) 28 november/4 december 1m (getuigen 

de ouders), knecht in een tabakswinkel, zeeman (1797), 

werkman (1814), sjouwer (1818), overleden Vlissingen 25 

augustus 1818, had een relatie (1) met Abigael alias Ma

ria Brouwer, gedoopt Amsterdam (Westerkerk) 19 april 

1772, overleden Amsterdam 23 december 1857, dochter 

van Sicko Brouwer en Helena Willekens; trouwt (2) Vlis
singen 10 augustus 1814 Margrita Hendrika van Sparen

burg, gedoopt Amsterdam (Noorderkerk) 5 april 1786, 

dienstbode (1814), overleden Vlissingen 8 september 

1853, dochter van Johannis van Spa(a)renburg en Catri

na Smit. Zij hertrouwt Vlissingen 21 juli 1819 Johan Hen

drik Meijer.63 

3, Suzanne Louise, volgt lla. 

4. Marie Anne, volgt l lb. 
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5. Jean Jaques, volgt llc. 

6. Cyprien, volgt lld. 

Uit het tweede huwelijk: 

?. Elisabeth, geboren/gedoopt Amsterdam (Westerkerk) 

9/22 april 1796 (getuigen lsak de Noij en Mietje Cra

mer), overleden aan 'de tandjes', begraven Amsterdam 

(Wester Kerkhof) 29 juli 1798. 

lla. Suzanne Louise Rijmondel alias Suzette Reijmondet, gebo

ren/gedoopt Amsterdam (waals) 30 augustus/4 septem

ber 1779 (getuigen de ouders), naaister (1798), overleden 

Amsterdam 23 oktober 1847, trouwt Christianus (Christi

aan) Boom berg alias Zwarte Chris, gedoopt Zwolle (Hoorn

steeg) 11 november 1771, huzaar, huistimmerman (1797), 

kastenmakersknecht, overleden Amsterdam 30 septem

ber 1844, zoon van Henricus Boomberg(en) en Anna Denno. 

Uit dit huwelijk: 

1. Anna, gedoopt Utrecht (r.-k. kerk, Walsteeg) 20 sep

tember1808, begraven Utrecht 9 april 1810. 

2. Marie Francoise Boomberg, geboren Antwerpen 17 fe

bruari 1811, naaister (1837), overleden Amsterdam 1 juni 

1897, trouwt aldaar 26 juli 1837 (laas Clous, geboren 

Amsterdam 14 september 1811, kastenmaker, overle

den aldaar 14 november 1867, zoon van Gerrit Clous en 

Pouwelina Voet.64 Hieruit nageslacht. 

3. Pierre Joseph Boombergen, geboren Antwerpen 14 ok

tober 1814, kastenmakersknecht, meubelmaker (1869), 

overleden Nieuwer Amstel 23 oktober 1886, trouwt (1) 

Amsterdam 27 juni 1849 Maria Geertrui de la Haije, ge

boren Amsterdam 18 augustus 1821, overleden aldaar 1 
november 1864, dochter van Fredricus Silvius de la Ha

ije en Maria Margaretha Arnold; trouwt (2) Amsterdam 

21 december 1864 Hendrika van Planken, geboren Am

sterdam 29 september 1824, overleden aldaar 14 juli 

1908, natuurlijke dochter van Margaretha van Planken. 

Hieruit nageslacht. 

Maria Geertrui de la Haije werd ervan beschuldigd op 10 

juli 1849 Maria Mans, echtgenote van Hendrik Gaffel, mis

handeld te hebben. De zaak werd in der minne geschikt.65 

4. Jean Mathieu Boomberg (Johannes Mattheus Boom

bergen), geboren Brussel 15 november 1817, sigaren

maker, overleden Amsterdam 13 december 1848. On

gehuwd. 

Johannes Mattheus werd op 14 juli 1843 op verzoek 

van zijn ouders vanwege epileptie opgenomen in het 

Buiten Gasthuis. Op 6 maart 1844 werd hij opnieuw 

ingenomen op de Krankzinnigen-Afdeling van het Bui

ten Gasthuis, op bevelschrift van de President van de 
Arrondissements-Rechtbank, na een verzoek door zijn 

vader. Na een paar jaarlijkse verlengingen werd 14 april 

1847 bepaald dat hij in het Buiten Gasthuis zou blijven, 

hangende de procedure tot zijn onder curatele stelling. 

Nadat hij uiteindelijk vierenhalf jaar in het Buiten Gast

huis werd verpleegd kreeg hij koudvuur en overleed 

daaraan.66 

5. Joseph Franciscus Boomberg, geboren Amsterdam 



30 mei 1821, kastenmakersknecht, meubelmaker, 

overleden Amsterdam 31 januari 188967, trouwt (1) 

Amsterdam 7 augustus 1850 Elisabeth Nijland, gebo

ren Amsterdam 24 december 1817, dienstbode (1850), 

overleden aldaar 30 september 1882, dochter van Jan 

Nijland en Elisabeth Sophia van Royen; trouwt (2) Am

sterdam 16 maart 1887 Hendrika Philippina Quierie, 

geboren Den Haag 13 april 1845, wasvrouw (1887), over

leden Amsterdam 3 mei 1912, dochter van Hermanus 

Quierie en Johanna Cornelia Arendse. Zij hertrouwt 

Amsterdam 20 maart 1890 Bernardus Johannes Hen

drikus Janssen. Uit beide huwelijken geen nageslacht. 

6. Johanna Hendrika Boombergen. geboren Amsterdam 

5 februari 1824, mutsenmaakster (1859), overleden 

Sloten (NH) 25 februari 1912,68 trouwt Amsterdam 18 

mei 1859 Jan Cornelis Botter van Lobberegt, geboren 

Amsterdam 4 oktober 1827, sjouwer (1859), zeeman 

(1864), werkman (1884), overleden Sloten (NH) 24 april 

1910, zoon van Jan Cornelis Botter van Lobberegt en 

Maria Alida Pruijs. Hij was weduwnaar van Alda Lukken. 

Hieruit nageslacht. 

llb. Marie Anne Reijmondet, geboren/gedoopt Amsterdam 

(waals) 7 / 24 augustus 1782 (getuigen de ouders). schoon

maakster (1825). overleden Amsterdam 28 oktober 1845, 

trouwt Amsterdam 29 juni 1825 Samuel Olsamer (Ulsa

mer), gedoopt Haarlem (evangelisch luthers) 16 januari 

1770, slacht ersknecht, overleden Amsterdam 18 september 

1837, zoon van Georg Simon Olsamer en Anna van Nassaw. 

Uit dit huwelijk: 

1. Daniel Oulsaamer, geboren/gedoopt Amsterdam 

(Waals) 6/14 juni 1804 (getuigen Daniel Reijmondet en 

Maria Veenenburg), begraven Amsterdam (Karthuizer 

Kerkhof) 31 augustus 1804. 

2. levenloos kind, begraven Amsterdam (Karthuizer Kerk

hof) 27 februari 1806. 

3. Samuel Ulsamer, geboren/gedoopt Amsterdam 

(waals) 14/19 maart 1807 (getuigen Samuel Ulsamer en 

Maria Booi), kastenmakersknecht, overleden Amster

dam 19 maart 1900,69 trouwt (1) Amsterdam 26 oktober 

1831 Gertrude Ganiffet, geboren Roermond 26 sep

tember 1808, overleden Amsterdam 23 februari 1883, 

dochter van Jean Pierre Ganiffet en Petronille Bouking; 

trouwt (2) Amsterdam 14 juni 1883 Rensje Albers Ste

vens, geboren Sloten (NH) 2 april 1817, overleden Am

sterdam 24 januari 1897, natuurlijke dochter van Ca

tharina Stevens. Uit beide huwelijken geen nageslacht. 

1 Ic. Jean Jaques alias Jan Reijmondet, geboren/gedoopt 

Amsterdam (waals) 21 juli/1 augustus 1784 (getuigen de 

ouders), lakenwever, porseleinkramer (1818), overleden 

Amsterdam 8 januari 1821, had een relatie met Gertrudis 

(Geertruij/Truijtje) Dijkman, gedoopt Amsterdam (r.-k. 

kerk de Posthoorn) 3 oktober 1790, schoonmaakster (1812). 

visverkoopster (1814, 1817), visschoonmaakster (1814, 1818, 

1851). werkster (1840), overleden Amsterdam 11 januari 

1861, dochter van Jan {Jurriaan) Dijkman en Maria Pommier 

{Pomjee). Zij trouwt Amsterdam 20 mei 1840 Hendricus 

van Delsen. 

Uit deze relatie: 

1. Alida Reijmondet, geboren Amsterdam 26 januari 1817, 

overleden aldaar 28 mei 1817. 

2. Maria Oijkman, geboren Amsterdam 10 december 1818, 

overleden aldaar 8 februari 1819.70 

lld. Cyprien Reijmondt alias Cypriaan/Cyprianus Reijmondet, 

geboren/gedoopt Amsterdam (Waals) 4/19 februari 1786 

(getuigen Cyprien Appia en Jeanne Appia geboren Rous

seau), wever (1812, 1816. 1817). sjouwer (1824), kramer (1827), 

venter (1835), overleden Amsterdam 22 augustus 1835, 

had een relatie met Anna Alida {Naatje/Aaltje) Koning, 

geboren/gedoopt Amsterdam (evangelisch luthers) 10/14 

augustus 1801, overleden Amsterdam 21 mei 1872, dochter 

van Jan Frederik Koning en Maria Margaretha Noorthout. 

Uit deze relatie: 

1. Anna Maria Reijmondet, geboren Amsterdam 18 febru

ari 1827, overleden aldaar 7 juli 1827,71 « 

Noten 
1. Een uitgebreider versie van dit artikel zal t.z.t. verschijnen op 

www.harmensnel.info. 
2. SAA. arch. 5028, inv. nr. 504. 
3. De DTB van de waldenzer dorpen in de Piemonte zijn gratis integraal (geen 

index) te raadplegen via de website van FamilySearch.org. 
Zie ook www.wa ldensian.info. 

4. De naam Reymondet werd in de Republiek ze lden met-y-geschreven. Vanaf hun 
aankomst in Amsterdam schrijf ik de naam dus als Reijmondet. De naam kwam 
ook voor Re ij mond, Remondet, Reimonde(t) en diverse andere spellingswijzen. 

s. Hier treedt enige discrepantie op. Volgens de gegevens uit de DTB van Terre 
Pellice deed Daniel belijdenis in zijn geboortedorp met Pasen 1763. Toen hij zich 
een kleine t ien jaar later bij de waalse gemeente in Amsterdam meldde, deed hij 
dus opnieuw belijdenis. In principe hoefde dat niet binnen de protestante kerken. 
Tenzij Daniel geen attestatie (van goed kerkelijk gedrag) van zijn oude gemeente 
kon overleggen. Dan kon hij makkelijker opnieuw belijdenis doen. Dat hij geen at
testatie kon overleggen heeft niet meteen met slecht gedrag te maken. Misschien 
was de situatie in Italië zo gespannen dat die attestat ies niet werden afgegeven. 

6. SAA. arch. 201, inv. nr. 274, p. 185 en inv. nr. 293. Zijn echtgenote werd waals lid-
maat op 22 oktober 1776 met attestatie van Marges aan het Meer van Genève. 

7_ SAA. arch. 201, inv. nr. 7255. p.123 en 226 en inv. nr. 7256. p. 32 en 104. 
8. SAA. arch. 5075, inv. nr. 18136, akte 262. 
9. SAA. arch. 5061, inv. nr. 482, p. 30 tot inv. nr. 485, p. sa. 
10. SAA, arch. 5067, inv. nr. 636. 
11 . SAA. arch. 5074. inv. nr. 264. Een eigenlijk rare veronderstelling. In het 

Katholieke Spanje had Daniel echt niets te zoeken als protestante Italiaanse 
Nederlander. Mogelijk is dit een dwaalspoor dat de familie opwierp. 

72. SAA. arch. 5061, inv. nr. 482, p. 51 5 en inv. nr. 483, p. 54 en 209. 
13. Hoewel op 'Dievelot' in het verhoor verder niet werd ingegaan, betreft het hier 

Charlotte Heinlein, de vriendin van haar broer Jan Josua Beaux. 
14. SAA. arch. 5061, inv. nr. 492, p. 318 tot inv. nr. 493. p. 782. 
15. SAA. arch. 5061, inv. nr. 503. p. 400 en verder. 
16. SAA, arch. 345, inv. nr. 7, p. 165. Hendrik Bruidegom zullen we nog tegenkomen 

in een latere aflevering van 'Op het slechte pad'. Hij behoorde immers tot het 
netwerk va n m et e lkaar optrekkende crimine len. 

17. SAA. arch. 5061, inv. nr. 525, p. 180 tot inv. nr. 527. p. 104. 
18. SAA. arch. 5074. inv. nr. ms. 
19. Nationaa l Archief, beh. nr. 2.09.17. inv. nr. 347. doss. 214. 
20. SAA, arch. 5768, inv. nr. 4. 
21. Stadsarchief Amsterdam (SAA), arch. 5067, inv. nr. 483, p. 371-
22. SAA, arch. 5061, inv. nr. 35, p. 124 en 147. 
23. SAA. arch. 5061, inv. nr. 40, p. 794. 
24. Stadsarchief Rotterdam, toegang 15, inv. nr. 264, f / 183 e.v. Met dank aan Els 

Schröder. 
25. Normaal gesproken werd men lidmaat van een prot estan ts kerkgenootschap 
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tussen 78- en 25-jarige leeftijd. Een heleboel mensen werden echter geen 
lidmaat. Als men ouder was, werd het lidmaatschap interessanter. Zeker als 
men in aanmerking wilde komen voor bedeling of ouderenzorg. 

26. SAA, arch. 201, inv. nr. 1258, p. 153. 289 en 378. 
27. SAA, arch. 5061, inv. nr. 482, p. 516 en inv. nr. 483, p. 209. 
28. SAA, arch. 5067, inv. nr. 488, p. 213 tot inv. nr 490, p. 378. 
29. SAA. arch. 5061, inv. nr. 480, p. 129 e.v. 
30. SAA. arch. 5061, inv. nr. 30, p. 98. 
37. SAA. arch. 5067, inv. nr. 31, p. 273. 
32. SAA. arch. 5067, inv. nr. 636. 
33- SAA, arch. 5061, inv. nr. 43, f.160. 
34. SAA. arch. 201, inv. nr.1311, p.126. 
35. SAA, arch. 5074, inv. nr. 264. 
36. SAA. arch. 5074, inv. nr. 132. 
37- SAA, arch. 5074. inv. nr. 136. 
38. Zie 'De Brouwertjes. Met dieven vangt men dieven! Deel 1' in Gens Nostro 

Jaargang 70 (2015) 2, p. 54 en verder. 
39. SAA. arch. 5061, inv. nr. 636 en arch. 347. inv. nr.127, f. 153. 
40. Zie Gens Nostro Jaargang 69 (2014) 5, p.142-153. 
41. SAA, arch. 5074, inv. nr.139, akte 225 en inv. nr. 301. 
42. SAA, arch. 201, inv. nr. 1244. p. 780. 
43. SAA. arch. 5061, inv. nr. 636. 
44. Hoewel hier door justitie niet verder op werd ingegaan, was het noemen van 

de naam van Arie Brouwer mogelijk niet zo verstandig. Met Arie Brouwer werd 
Adrianus Brouwer bedoeld. Brouwer werd in 1808 in Rotterdam en in 1816 in 
Amsterdam veroordeeld wegens zakkenrollerij. In 1820 werd hij samen met Al
bert Houtslag in Den Haag gearresteerd, wederom verdacht van zakkenrollerij. 
Dit laatste kon uiteindelijk niet bewezen worden, maar hij werd wel veroordeeld 
tot drie jaar gevangenisstraf wegens overtreding van zijn ban. Zie 'De Brouwer
tjes. Met dieven vangt men dieven1 Deel 7' in Gens Nostra 70 (2015) 2, p. 52-59. 

45. SAA, arch. 5061, inv. nr. 508, p. 470 tot inv. nr. 509, p. 235. 
46. SAA, arch. 5061, inv. nr. 636. 
47. Gemeente Archief Delft, toegang 13, inv. nr. 53. f.136v. 
48. Op 30 november1812 gaf Cypriaan het overlijden aan van Mietje, de elf maan

den oude dochter van Jacoba Pieters, net als hij wonende aan de Goudsbloem
gracht Op dat moment was hij dus in elk geval (tijdelijk) terug in Amsterdam. 

49. Hein Brouwer? Zou Cypriaan zich meester hebben gemaakt van de naam van 
Hendrik Brouwer7 Die na 1808 spoorloos verdween;, C ypriaan en zijn familie 
waren zeker goede bekenden van Hendrik Brouwer en diens broers en zussen 
geweest. Het was dus niet zo vreemd om zijn naam te gebruiken. Zie 'De Brou
wertjes. Met dieven vangt men dieven. Deel 1' in Gens Nostra 70 (2015) 2, p. 52-59. 

Nieuws 

50. Hoewel de twee mannen niet met naam genoemd werden, moet het hier wel 
gaan om Samuel Olsamer. Cypriaans andere zwager, Christiaan Boomberg. zat 
immers in de Zuidelijke Nederlanden zijn verbanning uit. 

51. SAA, arch. 5074, inv. nr. 288. 
52. SAA, arch. 5074, inv. nr. 136. 
53. SAA, arch. 5074. inv. nr. 138. Helaas ontbreken de stukken rond deze veroorde-

ling. 
54. SAA. arch. 345, inv. nr. 4, p. 66. 
55. SAA, arch. 5225, inv. nr. 67. 
56. SAA, arch. 5225, inv. nrs. 53 en 125. 
57. NA, toegang 3-03.60, inv. nr. 11, f.S. 
58. SAA, arch. 5225, inv. nr. 65, p. 7. 
59 .SAA, arch. 52680, inv. nr. 15. 
60. In de Nederlandse archieven werd de naam Reymondet bijna altijd geschreven 

als Reijmondet of Remondet. Daarom wordt in de genealogie de schrijfwijze 
Reijmondet gevoerd. 

61. De familie Benvegin (Bienvignon en vele ander schrijfwijzen) had haar oor
sprong in Vuffiens (Voeublanc) aan het Meer van Genève. Françoise's zus Anne 
Albertine emigreerde rond 1780 naar Kaap de Goede Hoop en had daar een 
roerig leven. Zie Adolphe Linder, The Swiss at Cape of Good Hope, 1652-1971, 
(1997), p. 154. 

62. SAA, arch. 5168, inv. nr. 4. 
63- Zie 'De Brouwertjes. Met dieven vangt men dieven' deel 1 in Gens Nostra 70 

(2015) 3. p.100-106. 
64. (laas werd door de stad Amsterdam op 4 december, ingaande 18 december 

1851, aangesteld tot noodhulp-loods. Zie SAA. arch. 5173, voorl. inv. nr. 13, p. 119. 
65. NHA, Reg van Strafzaken 1849/766. 
66. SAA, arch. 52680, inv. nr. 28. 
67. Joseph Franciscus Boomberg werd op 16 januari 1889 ingebracht in het Binnen 

Gasthuis en overleed ruim twee weken later aan de gevolgen van een gebroken 
sleutelbeen. Zie SAA. arch. 5268A. inv. nr.181. 

68. Voor haar huwelijk had Johanna Hendrika een onwettige zoon Johannes, gebo
ren Amsterdam 11 januari 1853, overleden aldaar 31 maart 1859. 

69. Samuel werd vrijgesteld van militaire dienst aangezien hij enig kind was. Zijn 
signalement luidde als volgt: lang 1 meter, 64 centimeter, ovaal aangezicht, 
rond voorhoofd, blauwe ogen, een spitse neus, een ordinaire mond, een ronde 
kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen. 

70. Aangever van de geboorte was Jean Jaques Reijmondet. 
71. Getuige bij de aangifte van geboorte was Andries Passano. Hij komt in een 

andere aflevering van 'Op het slechte pad' nog ruimschoots aan de beurt. 

In deze rubriek vindt u aankondigingen van landel ijke evenementen, ge
nealogische dagen, afdelingsoverstijgende evenementen en vers lagen 
daarvan. Uw bijdragen kunt u sturen naar GNredactie@ngv.nl. 
Let wel op dat er tussen het insturen van uw bijdrage voor Gens Nostra en 
het evenement een termijn van minimaal acht weken moet zitten. 

Veertiende themadag Duitsland in het verenigingscentrum op 
zaterdag 13 februari 2016 

In het Verenigingscentrum in Weesp zal op zaterdag 13 febru

ari 2016 weer een Duitslanddag worden gehouden. Van 13.00 

- 16.00 uur, en voor leden ze lfs vanaf 10.30 uur, is iedereen gra

tis en van harte welkom aan de Papelaan 6, ook niet-leden en 

belangstellenden. 
Als nieuwe experts komen dit keer Duitse, deels Nederlandsta

lige vertegenwoordigers met hun PC's uit het hertogdom Kleef 

{Kleve) naar Weesp, verder de Mitteldeutsche Familienkunde 

{het oude Oost-Duitsland), de Arbeitsgemeinschaft Ostdeut

sche Familienkunde {Oost- Europa en Baltische staten), de 

Hessische Familienkunde, de man uit Dortmund, het Osnabrüc

kerland (50 parochies), het Tecklenburgerland, de Westdeut

sche Gesellschaft für Familienkunde (Oost- België, Zuid- Urn-
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burg en het oude Rheinland tot aan de Midden-Rijn), maar ook 

de Westfälische Familienforschung {honderden parochies), 

Wolhynië in de Oekranië en de WGOD (Werkgroep Genealo

gisch Onderzoek Duitsland). En natuurlijk niet te vergeten onze 

eigen experts met talloze Duitse bronnen, boeken, tijdschrif
ten en indexen die u uiteraard ook dan kunt raadplegen. 

Wij hopen u zaterdag 13 februari a.s. te mogen begroeten in de 

Papelaan 6, 1382 RM Weesp. 

Bezoek, koffie, thee en parkeren zijn gratis. Verzoeken om na

dere informatie sturen naar info@ngv.nl of naar Postbus 26, 

1380 AA Weesp t.n.v. Jos Kaldenbach. 

Jos Kaldenbach en Wil van der Horst 



Gens Nostra en de algemene vergadering 

Waarom nu een dubbelnummer? Zoals de gewoonte is, heeft 

de redactie in september een werkplan voor 2016 bij het be

stuur ingediend, met daarin een verslag over 2015 en een 

verzoek om toewijzing van een toereikend budget voor 2016. 

Leden kunnen dit werkplan vinden op de webstek van Gens 

Nostra. 

Tijdens het overleg met het bestuur werd duidelijk dat het 

bestuur om verschillende redenen wil bezuinigen. Eén reden 

is het gestaag dalende ledental en een andere reden is dat er 

steeds meer mogelijk is op onze website, zodat een deel van 

het budget aan de website zou kunnen toekomen. 

Omdat de voorbere iding van een nummer van Gens Nostra 

twee maanden tijd vergt, is de redactie er van uitgegaan dat 

de algemene vergadering akkoord zou kunnen gaan met een 

lager budget voor Gens Nostra. Daarom heeft de redactie 

gekozen voor de goedkoopst mogelijke oplossing voor het 

eerste nummer van 2016: namelijk een dubbelnummer van 64 

pagina's voor januari plus februa ri 2016. 

Gelukkig vond de algemene vergadering dat een drastische 

bezuiniging dit jaar niet nodig is, zodat wij de rest van dit jaar 

nog negen nummers kunnen uitbrengen inclusief één dubbel

nummer in de zomer, zoals u dat van ons gewend bent. 

Foto 's en tekst: Maja Westhoff 
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MIRJAM NEUTEBOOM-DIELEMAN 

De familie Vervoort in Zeeland 
Deel 2, Wolfoortsdijk en Tersteyn te Oostburg 

/_é:.~·, 
i -., 

)=--

1. Gezicht op Vlissingen, ets van Caspar Bouttots, naar een tekening van Jon Peeters, Antwerpen 1674_ 

In deel I van 'De familie Vervoort in Zeeland: dat in de vorige editie verscheen, was 

Jan Vervoort, brouwer uit Antwerpen, die zich vóór 1578 vestigde in Kruiningen de 

hoofdpersoon. Zijn nakomelingen vinden we in de zeventiende eeuw voornamelijk 

in Goes. Ook in Wolfaartsdijk was er vanaf de zeventiende eeuw een familie 

Vervoort. Stamden deze Vervoorts wellicht ook af van Jan? Een antwoord op deze 

vraagstelling is het volgende verhaal, met als onverwacht extraatje, een uitstapje 

naar Oostburg en Damme. 
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Forretje Pietersdochter Vervoort 

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot in de negentien

de eeuw zijn er, behalve de nakomelingen van Jan Vervoort te 

Goes meerdere Vervoorts op Zuid-Beveland te vinden. Op 11 

juli 1718 trouwde te Sint Annaland (Tholen) Forretje Pieters

dochter Vervoort met Gerard Douw, gedoopt te Sint Maar

tensdijk op 5 januari 1660 als zoon van Jacob Vlamyng, alias 

Douw en Anna Geene. Forretje Pietersdochter Vervoort over

leed te Sint Annaland in januari 1759. Haar man was al overle

den vóór 30 november 1745.1 Hij was schepen en weesmeester 

van Sint Annaland geweest. 

Gerard Douw en Forretje Vervoort trouwden te Sint Anna

land op 11 juli 1718. Forretje was op 8 april 1719 met attestatie 

van Colijnsplaat naar Sint Annaland gekomen. In Colijnsplaat 

kwam zij op 1 juni 1714 met attestatie van Kortgene, in welke 

laatste plaats zij belijdenis deed op 2 april 1707. Uit haar eer

ste huwelijk, met Leendert Jasperszoon van Heijnsdijk, kreeg 

zij te Colijnsplaat twee kinderen: Jasper Leendertszoon, die 

gedoopt werd te Colijnsplaat op 5 augustus 1718 en Lena Leen

dertsdochter, gedoopt te Colijnsplaat op 5 september 1717. 

Lange tijd liep het spoor van Forretje dood in Kortgene, totdat 

bleek dat er een Forretje Pietersdochter Vervoort gedoopt 

was te Wolfaartsdijk op 14 oktober 1685. Zij stamde uit het 

gezin van Pieter Corneliszoon Vervoort en diens eerste vrouw, 

Maatje (Maeijken) Geertsdochter. Uit dit eerste huwelijk had 

Pieter Vervoort vier kinderen, uit zijn tweede huwelijk, met 

Cornelia Cornelisdochter, werden te Wolfaartsdijk dertien 

kinderen gedoopt tussen 1691 en 1708. 

Forretje (Forreken) was de tweede dochter uit het eerste hu

welijk. Het vermoeden dat zij vernoemd werd naar de moeder 

van Maatje Geertsdochter blijkt juist te zijn. Dat weten we 

dankzij de onenigheid die ontstond na het overlijden van de 

grootvader maternel van Forretje, in 1685.2 Deze grootvader, 

Geert Willemszoon, was drie keer getrouwd geweest. Uit het 

eerste huwelijk was er één dochter. Uit het tweede huwelijk 

waren er vier kinderen, onder wie Maeijken Geertsdochter. Uit 

het derde huwelijk met Stoffelijntje Jansdochter Kabboord 

waren er nog eens vijf kinderen. 

De naam van de tweede vrouw, die naar voren komt uit de 

procedure die gevoerd werd voor schepenen van Wolfaarts

dijk tussen de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk 

enerzijds en Stoffelijntje Jansdochter (Kabboord) anderzijds, 

omdat laatstgenoemde dreigde buiten de boot te vallen bij de 

erfenis, is zeer verrassend: zij heette Fortunata Schoenma
kers, ook wel genoemd Foortgen. Dat de naam Foortgen of 

Forreken een verkleinvorm van Fortunata zou zijn is een nieuw 

gezichtspunt. De heren C. Philipse en C. Dekker3 hebben op 
overtuigende wijze aangetoond dat de mans voornaam Foort 

en de daarvan afgeleide vrouwelijke vorm Foortgen of Forre

ken ontstaan zijn uit de naam Wilgefortis, een fictieve heilige, 

die werd afgebeeld als een gekruisigde vrouw met baard en 

van wie een afbeelding voorkomt op een grafzerk in de kerk 

van Wemeldinge. De vondst van een Fortunata/Foortgen/For

reken biedt nu ook nog een andere optie voor de verklaring van 

de naam 'Forreken' of 'Foortgen'. Overigens is Sint Fortunata 

een schimmige heilige, over wie niet veel meer te vertellen valt 

dan dat zij een maagdelijke martelares was in Caesarea, Israël, 

en overleed in het jaar 303. 

Hoe het ook zij, we kunnen het echtpaar Geert Willemszoon 

en Fortunata/Foortgen Schoenmakers aan heel wat kwartier

staten toevoegen als de grootouders maternel van Forreken 

Pietersdochter Vervoort. En dat niet alleen. Uit het Rechterlijk 

Archief van Wolfaartsdijk blijkt dat Geert Willemszoon ook 

een achternaam voerde: Geert Willemszoon Tersteyn. Hij was 

schepen van Wolfaartsdijk onder meer in de jaren 1664, 1665, 

1667, 1679 en 1681. 

De naam Tersteyn blijkt voor te komen in Vlissingen, waar in 

de eerste helft van de zeventiende eeuw een Geerard Pie

terszoon Tersteyn woonde. Een Willem Geertszoon Tersteyn, 

notaris en procureur, werd op 20 mei 1659 poorter te Middel

burg, komende uit Vlissingen. Gezien de chronologie en het 

feit dat de naam Tersteyn weinig voorkomt, leek het op het 

eerste gezicht evident dat deze Willem de vader en Geerard 

Pieterszoon de grootvader van Geert Willemszoon Tersteyn 

te Wolfaartsdijk waren. Maar nauwkeuriger bestudering van 

een reeks verdere vondsten betreffende de familie T ersteyn 

blijkt voor twijfel te zorgen. Dit zal hierna nog aan de orde ko

men. 

De Wolfaartsdijkse Vervoorts 

De oudste dochter en tevens het eerste kind van Pieter Ver

voort en Maatje (Maeijken) Geertsdochter was Geertje Ver

voort. Het tweede kind en de oudste zoon heette Cornelis 

Vervoort. Hun namen brengen ons er toe met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid te veronderstellen dat de ouders 

van Pieter Vervoort Cornelis Matheuszoon Vervoort en Geer

tje Pietersdochter waren. Cornelis Vervoort was schepen van 

Wolfaartsdijk in 1674 en overleed vóór 1678. Hij ondertrouwde 

te Wolfaartsdijk op 26 december 16584 met Anna Gabriels

dochter Black, weduwe van Abraham Keeland. Uit zijn eerste 

huwelijk zijn twee kinderen bekend: Pieternella, gedoopt op 

4 april 1641 en Pieter, gedoopt op 1 oktober 1656. In het verle

den is regelmatig de fout gemaakt (en deze fout is veelvuldig 

gekopieerd) om het echtpaar Matheus Antonisse Vervoort 

en Geertje Cornelisdochter Noortdijck, dat ondertrouwde/ 

trouwde te Goes 12 december 1664/29 januari 1665 tot de 

ouders van Cornelis Matheuszoon Vervoort te bombarderen.5 

Het mag duidelijk zijn dat dit chronologisch onmogelijk is. We 

moeten wel concluderen dat er een andere Matheus Vervoort 
geweest moet zijn, die de vader van de Wolfaarts dijks e sche

pen was. Tot nu toe is hij niet teruggevonden. 

Er is echter wel een hypothetische afstamming van hem op te 

stellen, teruggaande tot Jan Vervoort. We doen dit aan de hand 

van een enigszins cryptische akte uit het jaar 16156, waarin 

Herman (Herreman) Vervoort als rechte voogd over de wees, 

nagelaten door Geeraert Geeraertszoon Vervoort en Catha-
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lina Motheusdochter Loens, zijn zwager Tobias Wicxdorp (de 

tweede man van Cornelia Jansdochter Vervoort zoals we eer

der gezien hebben) constitueert om namens hem, qualitate 
quo, in de stad Vlissingen de belangen te behartigen in de na

gelaten goederen van Betken Huijssens, die een nicht was van 

voornoemde wees. 

Hieruit blijkt dat Gerard (Geert) Vervoort, broer van Herman 

en oudste zoon van Jan Vervoort en Bave Geerolfsdochter, al 

(lang) voor 1615 overleden was. Dat is ons trouwens ook be

kend uit de overloper van Kruiningen uit 1602. Daarin wordt 

een Geeraert Vervoort genoemd als bezitter en baander van 

een paar stukjes grond onder Kruiningen, waarvan in één stuk 
tevens zijn niet met name genoemde moeder, weduwe van 

Geeraert Vervoort, gerechtigd was. 

In de tweede plaats blijkt dus dat Geert Janszoon Vervoort een 

zoon Geert of Geeraert had, die al vóór 20 oktober 1615 over

leden was en gehuwd geweest was met Cathalina Matheus

dochter Loens, ook voor die tijd al overleden. Dit echtpaar 

heeft vrijwel zeker niet in Goes gewoond, maar in Kruiningen, 

waar Geert Geertszoon Vervoort dus nog in 1602 voorkwam en 

waar in de jaren tachtig van de zestiende eeuw veelvuldig een 

Matheus Loen voorkwam. Matheus Loen was geboren rond 

1554: op 16 mei 1590 was hij out omtrent XXXVI joeren. 7 Ma

theus Loen kocht op 7 februari 15908 van Jermy Janszoon een 

huis met toebehoren, staande binnen de heerlijkheid Kruinin

gen voor een bedrag van tachtig pond Vlaams. Matheus Loen 

was herbergier in de Lee uwe te Kruiningen. Hij komt veelvuldig 

voor als procureur voor veel verschillende personen te Krui

ningen en ook in de schepenregisters van Waarde.9 

In 1605 ging het niet goed met Matheus Loen. Hij had een 
kwestie over een vordering inzake geleverd bier door een 

biersteker te Biezelinge. Er komt een compromis door bemid

deling van schout, schepenen en secretaris van Biezelinge, 

dat wordt vastgelegd voor notaris Petrus Levendale te Goes. 

Maar Matheus Loen moet wel zijn huis hypothekeren. 

En de notaris vermeldt in de marge van de akte: Motheus 
es van den peste gestorfven 11 moij 1605.10 Wanneer we de 

gegevens chronologisch goed bestuderen komen we tot de 
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conclusie dat Geeraert Geeraertszoon Vervoort en Cathalina 

Matheusdochter Loen in 1615 geen meerderjarige kinderen 

gehad kunnen hebben. Op 25 augustus/11 september 1629 

ondertrouwen/trouwen te Goes Claes Geertsen Vervoort, 

j.g. ljong gezel] van Cruijningen en Lysbet Michielsdochter. 

Anthony Vervoort, neef van de bruidegom consenteert. Deze 

Anthony Vervoort was een zoon van Herman Vervoort. Claes 

Vervoort moet ook een zoon van Geert (Geeraert) Geertsen 

Vervoort te Kruiningen geweest zijn. We weten helaas niet 

of de eerstgenoemde wees de naam Motheus droeg, maar 

gezien de naam van de grootvader, Motheus Loen is dat ze

ker niet onmogelijk. Hij kan zich te Wolfaartsdijk gevestigd 

hebben. Door het ontbreken van bronnen hebben we daar 

geen zicht op. Op deze manier hebben we de hypothetische 
aansluiting gevonden tussen de Wolfaartsdijkse en de Goese 

(Kruiningse - Antwerpse) Vervoorts. Het blijft echter - met 

nadruk - een hypothetische aansluiting, zolang de bewijzen 

ervoor niet gevonden zijn. 

T ersteyn, Van Gulick, Van Stampershoek 

Terug naar Geert Willemszoon Tersteyn, die rond 1660 in Wol

faartsdijk opduikt, waar hij tussen 1664 en 1685 als schepen 

deel uitmaakt van het dorpsbestuur. De naam Tersteyn komt 

eerder niet voor te Wolfaartsdijk. Geert overleed omstreeks 

1685 en uit de akte betreffende de onenigheid tussen zijn 

erfgenamen over zijn nalatenschap blijkt dat hij drie keer ge

trouwd geweest was. Hij liet in 1685 uit zijn huwelijk met Stof

felijntje Cabboort, met wie hij huwelijkse voorwaarden maak
te te Goes op 29 augustus 1679, vijf minderjarige kinderen na. 

Uit zijn twee eerdere huwelijken had hij in 1685 ook nog vier 

meerderjarige kinderen en één minderjarige zoon. Eén van de 

kinderen uit zijn tweede huwelijk met Fortunata (Foortgen) 

Schoenmaker was Maeijken Geertsdochter, die in 1685 al ge

huwd was met Pieter Vervoort. 

Geert Willemszoon Tersteyn komt voor de eerste keer voor 

als schepen van Wolfaartsdijk in 1664. Gezien de meerderja

righeid van de kinderen uit zijn tweede huwelijk in 1685 zullen 

deze kinderen rond 1660 geboren zijn. Geert Willemszoon Ter

steyn had toen al een eerste huwelijk achter de rug, waaruit 

een dochter geboren was. Al met al kunnen we er van uitgaan 

dat Geert Willemszoon Tersteyn geboren moet zijn tussen 

1630 en 1640 en dat zal, gezien de geboorte van zijn kinderen 

en zijn ambt in 1664 eerder1630 dan 1640 geweest zijn. 

De naam Tersteyn is opvallend en niet veel voorkomend in 
Zeeland. Behalve in Wolfaartsdijk trof ik de naam tot nu toe 

in slechts twee plaatsen aan: in Vlissingen en in Oostburg. De 

personen met de naam Tersteyn in deze twee plaatsen blijken 

aan elkaar verwant te zijn: een Geert Pieterszoon Tersteyn 

die al in 163611 in Vlissingen woonde en daar lakenhandelaar 

was, was afkomstig uit Oostburg. Hij leefde nog op 14 oktober 

166912 toen zijn zoon Willem Geertszoon Tersteyn, notaris en 

procureur te Vlissingen, een nalatenschap in Oostburg regel-



de, mede namens zijn vader. Deze Willem Tersteyn zou op 20 

mei 1659 poorter van Middelburg geweest zijn. Later vestigde 

hij zich blijkbaar toch weer in Vlissingen. 

Wanneer we oppervlakkig naar de namen en patroniemen van 

bovenstaande personen kijken, lijkt de verwantschap voor 

de hand liggend en duidelijk: Geert Willemszoon T ersteyn te 

Wolfaartsdijk als zoon van Willem Geertszoon Tersteyn uit 

Vlissingen en Middelburg, een goede mogelijkheid. Maar is 

dat wel zo? Het probleem is ook hier natuurlijk weer het ont

breken van bronnen te Middelburg, maar ook in Vlissingen zijn 

de gegevens niet dik gezaaid. Bovendien kennen we in deze 

familie weinig namen van echtgenotes en moeders. Van Wil

lem Geertszoon Tersteyn kennen we geen vrouw en ook de 

naam van zijn moeder is onbekend. Allemaal handicaps. Met 

de weinige gegevens die er zijn lijkt het er echter op dat Geert 

Willemszoon Tersteyn uit Wolfaartsdijk chronologisch gezien 

moeilijk een zoon van Willem Geertszoon T ersteyn uit Vlissin

gen en Middelburg geweest kan zijn. 

Geert Pieterszoon T ersteyn, lakenhandelaar uit Vlissingen 

en vader van Willem was zonder twijfel afkomstig uit Oost

burg. Hij komt daar ook regelmatig voor in gezelschap van zijn 

broers en ook als voogd over de kinderen van zijn overleden 

broers, bijvoorbeeld op 28 februari 165413 samen met zijn 

broer Andries Pieterszoon Tersteyn, schepen van Oostburg, 

beide voogden over de kinderen van hun overleden broer 

Willem Pieterszoon Tersteyn, gewezen baljuw van Oostburg, 

die in tweede huwelijk getrouwd was geweest met Elisabeth 
Cornelisdochter en uit dat tweede huwelijk drie kinderen had: 

Gerrydt Tersteyn, 14 jaar, dus geboren in 1640, Willem Ter

steyn, geboren in 1641 en Cornelia Tersteyn geboren in 1644. 

Overigens was Willem Pieterszoon T ersteyn eerder gehuwd 

geweest met Janneken van Aelst. Hier zien we een tweede mo

gelijkheid voorbijkomen: namelijk dat Geert Willemszoon Ter

steyn, schepen van Wolfaartsdijk in 1664, dezelfde was als de 

hier genoemde Gerrydt Willemszoon Tersteyn die in 1654 14 

jaar oud was. Hij zit dan in een eerdere generatie dan wanneer 

hij een zoon van de Vlissingse notaris en procureur zou zijn. 

Echter, ook in deze optie was hij in 1664 ergjong om al schepen 

van Wolfaartsdijk te zijn en om al uit een tweede huwelijk een 

aantal kinderen te hebben! 

Het blijft dus dubieus van wie Geert Willemszoon Tersteyn 

een zoon was. Echter, zijn grootvader (of eventueel overgroot

vader?) is overduidelijk en daarnaast ook nog eens zeer inte

ressant. Wanneer we op zoek gaan naar de vader van de drie 
broers Geert, Andries en Willem Pieterszonen Tersteyn t e 

Oostburg is het in eerste instantie geen gemakkelijke opgave 

om die daar te vinden. De Rechterlijke Archieven van Oostburg 

zijn wel behoorlijk bewaard gebleven, in tegenstelling tot de 

DTB-boeken, waarvan alleen een begraafboek over is, maar 

in die Rechterlijke Archieven vinden we in de periode tussen, 

laten we zeggen 1600 en 1640 geen Pieter (Pieterszoon) Ter
steyn. Wel andere personen die Pieter Pieterszoon heten, maar 

die voorkomen met een heel andere achternaam. bijvoorbeeld 

Pieter Pieterszoon van Gulick. Een akte van 6 juli 1637 brengt 

uitsluitsel. Op die datum is genoemde Pieter Pieterszoon van 

Gulick, grootvader en voogd over het minderjarige dochtertje 

van zijn overleden dochter Marichje Pietersdochter. In dezelf

de akte komen voor: zijn zonen Willem Pieterszoon, die op dat 

moment schepen van Oostburg is. gehuwd met Janneken van 

Aelst en Andries Pieterszoon, die op dat moment weduwnaar 

is. Deze Willem Pieterszoon en Andries Pieterszoon blijken in 

vele andere akten ook voor te komen, maar dan - en uitslui

tend - onder de naam Tersteyn. Hier is dus iets vreemds aan 

de hand: de vader heet in 1637 van Gu/ick, de zonen komen op 

dat moment niet, en ook verder nooit, voor onder de naam 

Van Gu/ick, maar enkel en alleen onder de naam Tersteyn. De 

vader, Pieter Pieterszoon wordt te Oostburg begraven op 12 

juni 1640 als Pieter Pieterszoon Tersteyn. Toch is het absoluut 

zeker dat Pieter Pieterszoon van Gulick en Pieter Pieterszoon 

Tersteyn één en dezelfde persoon zijn geweest. 

En dat gegeven halen we dan weer uit een geheel andere 

bron, namelijk uit de Novorscher van het jaar 1856.14 Pieter 

Pieterszoon van Gulick wordt beschreven in een artikel dat 

eigenlijk een antwoord op een eerder gestelde vraag in het

zelfde blad was en waarvan niet duidelijk is wie de schrijver 

of de antwoordgever was. Hij was in ieder geval in staat om 

te zoeken in het archief van Oostburg en daar in veel te vin

den. Pieter Pieterszoon van Gulick had een veelbewogen 

leven. In het jaar 1609 vertrok hij , waarschijnlijk met vrouw 

en kinderen uit zijn woonplaats Almkerk en vestigde zich in 
Damme in Vlaanderen. Dat hij toen vertrok uit Almkerk blijkt 

uit een attestatie van schout en heemraden van Almkerk 

die hij meekreeg. Deze attestatie bevond zich in 1856 nog in 

een map met een heleboel andere documenten betreffende 

Pieter Pieterszoon, welke map zich toen nog bij de gemeen

te Oostburg bevond. Dat die map zich daar bevond was een 

gevolg van het feit dat de zoon van Pieter, Andries T ersteyn, 

die in 1674 stierf een desolate boedel naliet, die onder het be

heer van de gemeente kwam. 

Met allerlei stukken betreffende die boedel kwam ook een 

aantal stukken betreffende het leven en de activiteiten van 

de vader van Andries daar terecht. De onbekende onder

zoeker uit 1856 kon die allemaal nog inzien en beschrijven. 

Dankzij hem weten we nu dat Pieter Pieterszoon van Gulick 

zich in 1609 in het stadje Damme vestigde en dat hij daar in 

het jaar 1618 moeilijkheden kreeg met de rooms-katholieke 

geestelijkheid, die toen daar de dienst uitmaakte. Als protes

tant weigerde hij te biecht en ter communie te gaan en op 15 
maart 1617 kreeg hij een dagvaarding waarin hem te verstaan 
gegeven werd dat hij en zijn vrouw binnen drie dagen, name

lijk op 18 maart 1617 ten thien hueren voor de noen moesten 

compareren voor mijn rev. heeren den offïcioel jeghen den 
Promoteur ter couse dot gij beide niet te biechte en goet. 
Pieter Pieterszoon van Gulick was er de man niet naar zich te 

schikken naar de autoriteiten en kreeg op 26 augustus 1618 

van het Geestelijk Hof te Brugge te horen dat hij het vonnis 
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van 22 september 1617 en het laatste vonnis van 14 oktober 

1617 niet was nagekomen en dot hij aack niet hadde voldoen 
de ghebaden van de Heilige Moeder de Kercke aangaende 
de jaerlijksche Confessie ende communie ende andersins 
dat hij hadde beleden openbare ketterie met grote ergernis

se van de Christgelavige. Hij kon alsnog binnen een maand 

terugkeren in de schoot van de heilige moederkerk of anders 

binnen een maand uit Damme en omgeving vertrekken en 

zich daar niet meer vertonen op straffe van een boete van 

200 gulden voor iedere keer dat hij dat voorschrift overtrad. 

Pieter Pieterszoon van Gulick vertrok naar Oostburg. 

Oostburg was op de kaart van Jacob van Deventer van om
streeks 1555 een 'open' stadje, zonder verdedigingswerken. 

In 1580 had het de zijde van de Opstand gekozen. Nog vóór 

de val van Antwerpen werd Oostburg in 1583 door Alexan

der Farnese, de hertog van Parma, voor de Spaanse koning 

heroverd en in brand gestoken. Om de opmars van Parma te 

stoppen waren in de wijde omgeving de dijken doorgesto

ken, zodat het hele gebied onder water stond. De bevolking 

was weggetrokken en op het dorpsplein kwamen - naar ver

luidt - wolven uit de omgeving drinken uit de waterput. Ter 

verdediging van het land begonnen de Spanjaarden direct 

met de bouw van een aantal forten. 

In 1604 landde Maurits met een grote vloot van 800 sche

pen met 11.000 soldaten bij Cadzand om het al drie jaar lang 

door de Spanjaarden belegerde Oostende te ontzetten. 

Daarbij werden de Spaanse forten rond Oostburg ingeno

men en Oostburg zelf heroverd. Na de verovering van Sluis 

begonnen de Staten-Generaal met de aanleg van de (later 

zogeheten) Linie van Oostburg, die bestond uit de verbouw
de Spaanse forten en een aantal nieuwe forten. Ook Oost

burg zelf werd daarna tot een vesting omgevormd. En in 1615 

werd het ondergelopen land ten noordwesten van het stadje 

opnieuw ingepolderd. 

Langzamerhand kwam het leven in Oostburg weer op gang, 

kwamen de bewoners weer terug en bouwden hun stadje 

weer op. In de jaren tussen 1611 en 1630 is er veelvuldig spra

ke van het transport van bouwvallen van huizen en contrac-
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ten tot wederopbouw van huizen. Ook Pieter Pieterszoon 

van Gulick kocht op 18 november 161915 een huis te Oostburg, 

aan de zuidzijde van de Markt. Het opmerkelijkste in deze 

akte is dat Pieter hierin voorkomt onder zijn naam Van Gu

lick, maar ook met een derde naam, een bijnaam. Hij heet hier 

Pieter Pieterszoon van Gulick, geseijdt Stampershoek. Dit 

vraagt om nader onderzoek. Ook hierin voorziet het artikel in 

de Navorscher. Want wat blijkt? Op 4 oktober 1633 verkreeg 

Pieter van Gulick bij placcaat van de Staten-Generaal octrooi 

om bepaalde schorren bij Oostburg in te dijken. 

Deze drooglegging kwam het jaar daarop, in 1634, tot stand 

en Pieter gaf aan de nieuw ingedijkte polder de naam Stam

pershoek, genoemd naar het dorp Stampershoek onder 

Damme, waar Pieter woonde totdat hij er in 1618 weggejaagd 

werd door de Roomse geestelijkheid. Het is verwonderlijk dat, 

ondanks het vonnis van het Geestelijk Hof te Brugge waarbij 

Pieter van Gulick werd verjaagd uit Damme en omgeving, de 

prelaten van de abdijen van Sint Pieter en Sint Baaf te Gent op 

11 augustus 1639 aan dezelfde Pieter van Gulick verschillende 

partijen land bij Oostburg in odmodiotie gaven. Dat betekende 

dat hij die partijen land voor een bepaalde tijd vanaf de her

dijking in pacht kreeg met alle rechten en vrijheden van dien, 

zoals bijvoorbeeld het heffen van belastingen. 

Ook in Oostburg had Pieter het trouwens met de autoriteiten 

aan de stok gekregen, niet lang nadat hij er was komen wonen. 

In mei 1620 had hij de burgerij van Oostburg opgeroepen een 

klacht in te dienen tegen de magistraat wegens oneerlijke han

delingen bij de verpachting van de geïnundeerde landen. De 

baljuw van Oostburg greep meteen in en diende een aanklacht 
in tegen Pieter wegens belediging van de magistraat. Deze 

veroordeelde hem tot een boete van 60 pond porisis. Pieter 

ging in hoger beroep bij de Raad van Vlaanderen maar verloor 

dat omdat het vonnis van de magistraat van Oostburg volgens 

de Raad van Vlaanderen in hoogste instantie uitgesproken 

was. Ook de Staten-Generaal wees zijn verzoek tot revisie 

af bij resolutie van 20 juli 1623- Ondanks dit alles ondervond 

Pieter van Gulick ook achting in Oostburg. Dat blijkt wel uit 

een ongedateerde attestatie van de kerkenraad van Oostburg 

waarin we het volgende lezen: 

dat Pieter Pietersen van Stampershoek, litmaet der ghe
meente Jhu Chr. Van die van 't Pausdom om de gereformeerde 

Christelijke religie in zijne goederen schade geleden hebben
de en uit hoer lont verjaegt en verdreven zijnde, binnen Oost

burg in den jare 1618 met zijn huisgezin zijne residentie hee~ 
ghenomen. Dat hij zich aldaer eirlijck en godtzaliglijck hee~ 
ghedroghen, naerstig zijnde in het hooren van des Heeren 
He ij lig Waart, zonder iemant ooit eenige ergemisse te hebben 
gegeven. Oot hoewel hij alhier te Oostburg zeer groote scha
de hee~ gheleden door het inunderen en deursteecken van 
zijn lont, het fortificeren van deze stad, zoodat hij daerdoor 
het meestal quijt is gheworden, zittende daghelijcs zonder 
huijsvrouwe met zeven kinderen belast, hij noghtans dit alles 
/ijdtzamelijck hee~ gheleden en ghedraghen gelijc een vroom 

Christen betaemt te doen ... 



4. Deel van de kaart 'Oost-Diets-Vlaanderen' door Henricus Hondius, uit: 
:4ppendice de 1:4 tlas de Gerard Mercator et Judocus Hondius: Amsterdam 
1633. Stampershoeck is hierop, evenals op talloze andere kaarten aange
geven als een plaatsje, noordoostelijk van Damme gelegen. Rechtsboven 
op de kaart ligt Oostburg. 

We weten helaas niet de naam van zijn overleden huisvrouw, 

maar op 4 januari 1630 kwam er een einde aan zijn staat als 

weduwnaar. Op die datum maakte hij voor schepenen van 

Oostburg huwelijkse voorwaarden met Dame ris vander Veste, 

weduwe van Pieter de Leeuw. 

Dameris woonde in Oostburg en Pieter woonde op dat mo

ment in Groede. Wellicht was de attestatie van de kerkenraad 

van Oostburg verleend toen hij van Oostburg naar Groede ver
huisde. 

Besluit 

Het bovenstaande artikel is nu eens geen artikel waarin alleen 

maar 'vaststaande' gegevens en 'onweerlegbare' bewijzen 

gepresenteerd worden. Het antwoord op de vraag, zoals ge

formuleerd in de inleiding, wordt gegeven in de vorm van een 

hypothese. Over de familie Vervoort is het laatste woord dan 

ook nog niet gezegd. In de archieven van Goes is ongetwijfeld 

nog veel te vinden over de nakomelingen van Jan Vervoort in 

Afkortingen 
GAG Gemeente Archief Goes 
RAZE Rechterlijk Archief Zeeuwse Eilanden 
RAZVI Rechterlijk Archief Zeeuws Vlaanderen 
ZA Zeeuws Archief 

Noten 
1. GA Tholen RAZE 5868 f. 251v. 
2. GAG RAZE 3769 f. 69 (86.1685) 
3. C. Philipse, 'Een Wilgefortis-zerk in de kerk van Wemeldinge en de mansnaam 

Foort' in: Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-Beveland 5 (1979) p.117-121 en C. 
Dekker, 'Een Zeeuws dorp in de Middeleeuwen. Wemeldinge voor het jaar 1600: 
Goes 2007. 

4. Huwelijkse voorwaarden te Goes: GAG RAZE 2070. 
5. Op deze fout is nog onlangs met nadruk gewezen door de heer A. Sijnesael 

lf t 'à, ~ 
.,;,;:. '~ 

.... •♦ ~~ - . .,. 
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S. Oostburg rond 1860. Duidelijk aangegeven is de 'Stampershoekpolder: die 
rond 1634 bedijkt werd door Pieter Pieterszoon ter Steyn, alias Pieter Pie
terszoon van Gulick geseijdt Stampershoek. Bron: Gemeenteatlas Kuypers. 

de zeventiende en achttiende eeuw. Misschien zijn er zelfs wel 

bewijzen te vinden voor bovenstaande hypothetische aanslui

ting van de Wolfaartsdijkse Vervoorts op de Goese en Krui

ningse Vervoorts. In de archieven van Vlissingen zijn wellicht 

ook nog aanvullingen te vinden, zowel betreffende de familie 

Vervoort als de familie Tersteyn. De auteur hoopt daarvoor 

ook op tips van medegenealogen. « 

op de site 'Zeeland-genealogy' (Yahoo-groups genealogy) in een bericht d.d. 
15 maart 2014. De heer Sijnesael wijst er op dat deze fout ook in het 'Karel de 
Grote' nummer van Gens Nostra voorkomt. 

6. GAG RAZE 20 45 f. 286-276v (20 .10.1615). 

7. ZA RAZE 3234 f. 41 , 41v (16.5-1590). 
8. ZA RAZE 3234 (7.2.1590). 
9. Zie voor de bewerkingen van de schepenregisters van Waarde: de website van 

Chiel Smallegange: www.chielsmallegange.nl. 
10. GAG RAZE 2040 f. 477 (10.2.1605). 
ll. ZA RAZE 1269 f. 250 (6.6.1636). 
12. ZA RAZVI. 1446 f. 177 (14.10.1669). 
13. ZA RAZVl.1430 (weeskamer Oostburg) (28.2.1654). 
14. De Navorscher.jg. 6 (1856)'Terestein van Halewijn'. p.274-277. 
15. ZA RAZVl.1404 f. XXXIXv-Xlv (18.11.1619). 
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TINYHOFMAN 

Een 'Waalse' voorvader: 
Adriaen le Maitre (circa 1619-1698) 

-Z..~•A.r/ett,, '!fie/bwt,,G-,u. ~ 
,:1;:i~=-cb-=;êi!""'=~~~~ =-~ ~ =-c::::,,~:=-<=lii...:;;'P"!'9!1!"=~ F#:ai,-=:illilic§i-=~si~"'-==--:;:~ =--=-~,~, =--=- , -Il, 

1. Overzichtskaart 'Anguien met syn omleggende landen en steden' uit 1685 van Rameyn de Hooghe (1 645-1708). Bron: Koninklijke Bibliotheek. 

In Gens Nostra nr. 4 van april 20151 verscheen het artikel over de zoektocht die ik 

samen met mijn neef Jan Duijm deed naar onze voorvader Harmanus Dirxsz van 

Grevenbroeck, die zich vóór 1602 vanuit het Duitse Hertogdom Gulik vestigde 

in Den Haag. Hij was de overgrootvader van de twee vrouwen waarmee onze 

voorvader Hendrick Duijm2 (1675-1754), meester-schoenmaker te Den Haag, 

achtereenvolgens getrouwd was: Catharina Haeck en Maria Ie Maitre. De grootvader 

van deze twee vrouwen was Adriaen Ie Maitre, meester-kleermaker, afkomstig uit 

het Waalse Enghien. Dit artikel gaat over deze Adriaen en zijn nakomelingen. 
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~ Adriaen Ie Maître 1645-;, 

H Lucia Ie Maître 1646 - ? 

Maria Ie Maître 1618-1688 

- (1) 00 1673 Den Haag 

Johannes Gerritsz Schepers ? 

(2) 00 7686 Den Haag 

Jacobus Harlaar 

Lucia Ie Maître 1649 - ;, 

Adriaen Ie Maître - 00 

ca. 1619-1698? Anthony Pieters 

(1) 00 1644 Den Haag 

Janneken Harmens 

van Grevenbroek ~ - Hermanus Ie Maître 1652 -1732 

1620-1661 (1) 00 1678 Den Haag 

(2) 00 1663 Den Haag ?-1715 
Catharina Hoornburgh 

Janneken Robberts (2) 00 1722 Den Haag 

?-1664 Sophia van der Duyn 

ca.1659-1743 
(3) 00 1665 Den Haag 

Catharina Offelo 

~ ?-1702 Catharina Ie Maître 1654-;, 

Paulina Ie Maître 1655 -1700 

-
00 1682 Den Haag 
Adriaen Haeck 

1660-1698 

Johannes Ie Maître 

1658-1715 - 00 1685 Den Haag 

Cornelia van Groenewegen 

<1646-1719 

Antoine Ie Maître 1659 - ? 

2. Schema van het gezin van Adriaen Ie Maitre en Janneken van Grevenbroeck 

De oorspronkelijke Franse naam was 'Le Maistre'. Maar in de 

doop-, trouw- en begraafboeken in Nederland is de naam ont

zettend verbasterd. Er komen verschillende schrijfwijzen van 
de familienaam in voor zoals: La Maître, Lameteren, Lamaist

re, Lemaitre, La Merte, Ie Meeteren, Le Metter, Le Maitre en 

Lamaitre. Dit heeft natuurlijk veel te maken met de Franse taal 

die ze spraken en tevens het feit dat ze soms zelf hun naam 

niet goed konden schrijven. Voor de leesbaarheid wordt in dit 

artikel 'Ie Maitre' voor alle nakomelingen gehanteerd, behalve 

bij overname uit een akte. 

Adriaen Ie Maître 

Adriaen Ie Maitre, de oudste voorvader die we in het Gemeen

tearchief te Den Haag van de familie Le Maitre hebben gevon

den, werd rond 1619 geboren te Enghien (Henegouwen). 

Enghien3 werd ook wel geschreven als Anguien en later in het 

Nederlands eerst Ingen genoemd en vervolgens Edingen. De 

stad ligt op 30 kilometer ten zuidwesten van Brussel en 80 ki

lometer van Lille. Enghien werd in de vijftiende eeuw gesticht 

door Englebert d'Enghien en heeft een indrukwekkend verle

den. De stad was in het begin van de dertiende eeuw de militai

re plaats van de landsheren van Enghien, vervolgens werd het 

een buitenverblijf van het Luxemburgs vorstenhuis en nadien 

van de Bourbons. Daarna was het eigendom van Henri IV, maar 

werd het verwaarloosd. In 1607 legde de familie dÄrenberg er 

een 182 ha groot park aan waarvan de vermaardheid tot ver 

buiten de grenzen reikte. De stad heeft ook nu nog een middel

eeuwse stadskern met merkwaardige gebouwen. 

Vluchtelingen 

De 'Le Maistres' waren protestantse ambachtslieden en ont

vluchtten net als veel anderen de Zuidelijke Nederlanden tussen 

1570 en 1630. Hun geboortestreek Henegouwen was één van de 

Franstalige Zuid-Nederlandse provincies en de bewoners van 

die streken worden vanouds 'Walen' genoemd naar een oude 

Frankisch-Germaanse stam, die vroeger in dat gebied woonde. 

Zij hadden veel te lijden gehad van de Tachtigjarige Oorlog met 

Spanje. Er was weinig sprake meer van godsdienstvrijheid en na 

ingang van het Twaalfjarig Bestand in 1609 werd deze nog ver

der beknot, zodat uiteindelijk alleen de mogelijkheid overbleef 

van terugkeer naar de Roomse kerk. Voor zover na te gaan is, 

zijn zij tussen 1620 en 1625 in Den Haag aangekomen. 

Den Haag 

Uit de registers van de Waals Hervormde Gemeente in Den 

Haag blijkt, dat daar een zekere Jean Ie Maistre uit Enghien, 

zonder informatie over zijn jaar van aankomst, als lidmaat 

werd ingeschreven. 

In 1626 werd een zoon van hem gedoopt, maar de naam van het 

kind werd niet vermeld in het doopregister. De naam Le Maitre 

duikt pas weer op als op 17 april 1644 de 'jongman' Adriaen Ie 

Maitre in Den Haag in het huwelijk treedt. De namen van zijn 

ouders worden helaas niet genoemd. 

Uit het testament van Jean blijkt dat hij in ieder geval niet de 

vader van Adriaen was. Adriaens geboortedatum is niet be

kend, maar vermoedelijk was hij bij zijn huwelijk in 1644 met 
Janneken Harmensdr van Grevenbroeck tussen de 25 en 30 

jaar. De grote stroom geloofsvluchtelingen droogde rond 1621 

op en dit zou betekenen dat hij met zijn ouders omstreeks 

1620 als baby of kleuter in Den Haag aankwam. In januari 1673 

kreeg hij op zijn verzoek vrijstelling van 'alle wagten en togten 

hem als schutter opgelegt'. De verplichting om de schutters

diensten te verrichten eindigde met het zestigste levensjaar 

maar zo oud was Adriaen toen nog niet. 
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Adriaans eerste huwelijk. 

Adriaen Ie Maître ging in ondertrouw op 3 april 1644 en trouw

de op 17 april 1644 in Den Haag met Janneken Harmens van 

Grevenbroeck. Zij was geboren rond 1620 als dochter van Har

manus Dirxs van Grevenbroeck en Maijke Pauwels. Adriaen Ie 

Maître en Janneken van Grevenbroeck kregen negen kinderen 

die allen in Den Haag werden gedoopt. 

Negen maanden na de huwelijksvoltrekking werd hun oudste 

zoon Adriaen Ie Maître in januari 1645 geboren. Op 2 april 1646 

werd dochter Lucia gedoopt. Getuigen daarbij waren Willem 

Tomaes en Trijntgen Harmans (Catharina van Grevenbroeck). 

Dochter Maria werd op 19 januari 1648 in de Groote Kerk ge

doopt, Willem en Maritge de Roo waren getuigen. Waarschijn

lijk is Lucia kort daarna overleden, want op 17 oktober1649 werd 

opnieuw een dochter Lucia gedoopt. Dirck van Grevenbroeck en 

Catharina Harmans (van Grevenbroeck) waren de getuigen. 

De familie verhuisde op 11 februari 16504, 'Adriaen Lemetere, 

cleermaeker'. tekende op die datum een cedulle (schuldbrief) 

waarin hij bekende een huis, gelegen achter 't Cartou in Den 

Haag, gehuurd te hebben van Catrina Jacobsd, weduwe van 

wijlen Tobias Gielisz van der Ley. Als borg trad zijn schoonmoe

der Martine (Ma ijken) Pauwels op. 

Er werd weer een zoon, Hermanus Ie Maître, geboren en op 

10 maart 1652 ten doop gehouden. Zijn oom Paulus en tante 

Catharina van Grevenbroeck waren de getuigen. Na hem volg

den er weer twee dochters. Eerst Catharina, gedoopt op 21 

augustus 1654, waarbij Henr. Herstels en Catharina Harmans 

van Grevenbroeck getuigen waren. Bij de doop van Paulina op 

5 november 1655 waren er zelfs vier getuigen: Dirck, Pieter en 

Catharina van Grevenbroeck en Anneke van der Mijlen (wedu

we van Pauwel Harmens van Grevenbroeck). Hierna werd hun 

derde zoon, Johannes, op 12 april 1658 gedoopt, gevolgd door 

Antoine op 30 september 1659. 

De kinderen Catharina en Antoine zijn jong overleden, zij wor

den in een testament van 1 maart 16685 van hun tante Catha

rina van Grevenbroek niet meer genoemd. Van het overlijden 

van hun moeder Janneken van Grevenbroeck is in de begraaf

boeken in Den Haag niets terug te vinden. Waarschijnlijk was 

zij één van de vele slachtoffers van de pestepidemie die in 1661 

in Den Haag heerste. Slachtoffers van de pest mochten niet in 

de kerken en zelfs niet binnen de stadsgrenzen begraven wor

den. Op 22 december 1661 werd Adriaen Le Maître door het 

Hof van Holland veroordeeld tot betaling van een hoge reke

ning van 250 carolusgulden aan de arts Giedion d'.fl.ssinguy, in 

verband met ernstige ziekte van zijn vrouw. Mogelijk was ook 

zijn dochter Maria door deze arts behandeld omdat zij als eni
ge van de kinderen genoemd wordt. 

Ook zijn schoonmoeder, Maycken Pauwels, die borg stond 

voor Adriaen, werd op 11 februari 16626 hierover aangespro

ken. Zij verweerde zich op grond van bestaande rechtsregels, 

waarbij een vrouw buiten schot moet blijven bij een borgstel

ling. Adriaen wordt in deze akte genoemd als voogd over zijn 

kinderen, dus Janneken is dan overleden. Adriaen bleef achter 

met zijn jonge kinderen. 
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Zijn tweede en derde huwelijk 

Ad ria en Ie Maître ondertrouwde ongeveer een jaar na het over

lijden van Janneken van Grevenbroeck, op 28 januari 1663 met 

Janneken Robberts. Janneken was weduwe van Gerrit Schepen 

en had uit dat huwelijk, voor zover bekend, twee al wat oudere 

dochters. Het huwelijk duurde niet lang, want korte tijd later is 

ook zij overleden. Ook over haar begrafenis was in de registers 

niets te vinden. Misschien was zij eveneens het slachtoffer van 

de laatste pestepidemie die in 1664 in Den Haag woedde. 

Op 7 januari 166S7 verklaarde Adriaen Ie Maître, inmiddels 

tweemaal weduwnaar, aan de weesmeesters dat hij van plan 

was weer in het huwelijk te treden en dat hij de moederlijke 

goederen van wijlen Janneken Harmans van Grevenbroeck 

over zijn vijf onmondige kinderen zou verdelen. 

De kinderen kregen samen de somma van twaalf gulden en 

twee stuivers en hij beloofde de heren weesmeesters zijn vijf 

onmondige kinderen tot hun huwelijkse staat of tot zij mondig 

zouden zijn, eerlijk op te voeden. Als getuigen traden op Jan de 

Steur en Joh. van den Weert. 

Adriaen trouwde in 1665 met Catharina Offelo, die niet eerder 

getrouwd was. In juli 1665 huurde Adriaen voor de tijd van 25 

jaar een huis aan de oostzijde van de Voldersgracht. De buurt 

had een goede naam en de huizen waren over het algemeen 

groot. De voor die tijd hoge huur bedroeg 825 gulden per jaar. 

Omdat Den Haag niet aan open water lag, waren er altijd grote 

problemen met de verversing van het water in de grachten en 

singels die, ondanks alle ge- en verboden, als open riool wer

den gebruikt. Vooral 's zomers was de stankoverlast in het 

centrum groot. 
Dat zal misschien de reden zijn geweest dat Adriaen in sep

tember 1667 voor onbepaalde tijd een huis huurde in Loos

duinen tegen een huur van 48 gulden per kwartaal. Zo kon zijn 

gezin in de zomermaanden van de frisse lucht genieten. Uit 

het tweede en derde huwelijk werden geen kinderen geboren. 

Adriaen Ie Maître overleed op ongeveer 79-jarige leeftij d. Hij 

werd in Den Haag begraven op 26 november 1698. Zijn derde 

vrouw, Catharina Offelo, overleed enkele jaren later op 18 april 

1702. 

Adriaan Adriaensz. le Maitre (1645- ?) 

Adriaan Ie Maître, de oudste zoon van Adriaen Ie Maître en 

Janneken van Grevenbroeck, gedoopt op 27 januari 1645, werd 

opgeleid in hetzelfde beroep als zijn vader: kleermaker. De fa

milies Van Grevenbroeck en Le Maître zullen niet blij geweest 

zijn toen Adriaan junior omgang kreeg met een rooms meisje: 

Catharina van Uffelhoven die afkomstig was uit Pruissen. 
Adriaan Ie Maitre en Catharina van Uffelhoven trouwden 

(schepenhuwelijk) in juni 1669 in Den Haag. Zijn broer Johan

nes Ie Maître trad op als zijn getuige. Zij kregen vier zonen die 

in de rooms-katholieke kerk aan de Haagse Molstraat werden 

gedoopt. Jacobus op 30 juni 1669, getuigen waren Ernestus 

van der Mast en Joannes van Euvelhaven (Uffelhoven); Ni

colaas op 5 december 1670, getuigen Hendricus ... en Helena 

(Uffelhaeve); Henricus op 22 maart 1672, getuigen Henricus 



Daesse en Machtildis van Uffelhoven en Joannes 'Ie Mestre' 

op 8 mei 1673, getuigen Gerard en Helena Uffelhove. 

Adriaan Ie Maitre en Catharina van Uffelhoven trouwden pas 

na de geboorte van deze vier kinderen op 76 mei 1673 in de r.-k. 

kerk aan de Oude Molstraat in Den Haag. 

Rampjaar 1672 

In het rampjaar 1672 werd de Republiek aangevallen door En

geland, Frankrijk en de bisdommen van Munster en Keulen. In 

Den Haag werd een vo lkswoede gekoeld op de gebroeders 

Johan en Cornelis de Witt, die bij de Gevangenpoort op gruwe

lijke wijze om het leven werden gebracht. 

Tijdens het Franse beleg van Den Haag in 1672 kwam de kwes

tie rondom het huwelijk van Adriaen junior tot uitbarsting en 

veroorzaakte voor Adriaen senior allerlei problemen in de 

schutterij omdat men vond dat zijn zoon met de vijand heulde. 

Direct na het beleg nam en kreeg Ad ria en senior ontslag uit de 

Schutterij8. 

In mei lieten hij en zijn derde vrouw hun testament opmaken 

waarin Adriaan junior niet met zoveel woorden, maar door on

genoemd te blijven, werd onterfd. Ook zijn tante Catharina van 

Grevenbroek9 en Machteld van Grevenbroek10 sloten hem uit 

bij hun testament. 

Vermoedelijk heeft Adriaen junior wel zijn moeders erfdeel 

ontvangen, gezien het feit dat hij zich als zelfstandig mees

ter-kleermaker kon vestigen. Catharina van Uffelhoven over

leed in 1715 in Den Haag. Hun zoon Nicolaes woonde waar

schijnlijk in Leiden waar ook een zuster en een nicht van zijn 

moeder woonden. Deze Nicolaes (Claas) Ie Maitre was ge

trouwd met Elisabeth Tij ssen (Lijsje Tijsdr). 

Nicolaes woonde later in het Catharina Gasthuis in Leiden 

waar hij conventueel (broeder) was. Hij werd op 19 mei 175211 

buiten Leiden begraven. Hun zoon Johannes die zich 'de Met

ter' noemde woonde op de St. Jacobsgracht in Leiden. De fami

lienaam van zijn nakomelingen is ook nu nog de Metter.12 

Maria Adriaens Ie Maître (1648-1688) 

Maria Ie Maitre, dochter van Adriaen Ie Maitre en Janneken 

van Grevenbroeck, trouwde op 30 april 1673 met Johannes 

Gerritsz Schepers. Zij schonk hem drie dochters van wie alleen 

dochter Maria in 1690 nog in leven was. Maria Ie Maitre her

trouwde in 1686 met Jacobus Harlaar, met wie zij nog een zoon 

Leendert kreeg. Zij maakte op 5 juni 168813 haar testament 

'ziek te bedde liggend' en benoemde daarbij haar'schoonbroe
der' de zilversmid Adriaen Haeck, gehuwd met Paulina Ie Mai

tre, tot voogd over haar dochter Maria Schepers. 

Lucia Adriaens Ie Maître (1649- ?) 

De volgende dochter van Adriaen en Janneken, Lucia Ie Maitre, 

huwde met Anthony Pieters. Zij vestigden zich in Haarlem. Lu

cia wordt genoemd in het testament van haar tante Machteld 

van Grevenbroeck op 10 maart 1690. Maar haar tante, Catha

rina van Grevenbroeck, bedeelde haar slechts honderd gulden 

toe en geen goederen. Misschien was zij net als haar broer 

katholiek geworden, want er wordt in het testament naar het 

geloof verwezen. 

Hermanus Adriaensz Ie Maître (1652-1732) 

De tweede zoon van Adriaen Ie Maître en Janneken van Gre

venbroeck, Hermanus Ie Maitre, werd op 10 maart 1652 ge

doopt in Den Haag. De doopgetuigen waren de broer en zuster 

van zijn moeder, Paulus en Catharina van Grevenbroeck. Her

manus leerde het vak van knoopmaker bij Dirk van Greven

broeck, de broer van zijn moeder. Hij werd net als zijn oom, die 

een machtig man was in het 'Cnoopmakers Gilde'. als meester 

in dat gilde opgenomen. Kort nadat hij meester 'Cnoopma

ker' was geworden ging hij op 10 april 1678 in ondertrouw met 

Catharina Hoornburgh (Horenburgh). Van Catharina is geen 

geboortejaar bekend; haar vader was meester-hoeden- en 

pluimmaker. Catharina's broer Harmen Horenburgh trouwde 

in dezelfde tijd met een nichtje van Hermanus Ie Maitre: Su

sanna van Grevenbroeck, dochter van zijn oom en leermeester 

Dirk van Grevenbroeck. De families waren dus nauw aan elkaar 

verwant. 

Hermanus trad diverse malen op als Hoofdman of Deken van 

het 'Cnoopmakers Gilde'14. Eén van zijn opdrachtgevers was 

'Sijne Konincklijke Majesteit van Groot Brittannië' (voor ons 

stadhouder Willem 111), ten behoeve van wie begin 1702 een 

aantal orders voor gouden knopen en lussen van geweven 

goudgalon zijn vastgelegd. Vermoedel ijk werkten het 'Cnoop

makers- en het Passementwerkers Gilde' bij dit soort opdrach

ten nauw samen. Goudgalon werd vervaardigd van gouddraad, 

dat gemaakt werd door een zijden draad eerst met zilver te 

bedekken en die daarna te vergu lden. Gezien de prijzen van 

de knopen, 26 stuivers per dozijn, ging het om heel bijzonde

re knopen. Ook leverde Hermanus (in samenwerking met an-

Adrianus Ie Maitre -
1686- 7 

Johannes Ie Maitre Willem Ie Maitre 

1685-1715 1688-1761 
00 1685 Den Haag >---- 00 1708 Den Haag 

Cornelia van Groenewegen Johanna Babtista Groenevelt 

<1646-1719 ca. 1681 - 1759 

Maria Ie Maitre 

1690-1775 

- 00 1713 Den Haag 

Hendrick Duijm 

1675-1754 

3- Schema van het gezin van Johannes Le Maître en Cornelia van Groe
newegen 
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deren) knopen voor de Regimenten van de Koning-stadhouder 

en vroegen de Friese Oranjes hem in 1712, onder verwijzing naar 

vroegere leveringen aan Willem 111, ook aan hen te willen leveren. 

Hermanus Ie Maître en Catharina Hoornburgh kregen negen 

zonen, die allen in Den Haag werden gedoopt. Zeker vijf zonen 

bereikten de volwassen leeftijd. Catharina Hoornburgh over

leed op 27 februari 1715. 

Hermanus hertrouwde op 10 mei 1722 in de Kloosterkerk te 

Den Haag met Sophia van der Duyn. Sophia werd rond 1659 

geboren in Rotterdam. Zij was al tweemaal weduwe (van Ger

rit Ramazijn en van Johannes van Heel). Hermanus Ie Maître 

overleed op 4 februari 1732 in Den Haag. Hij bereikte, zeker 
voor die tijd, de hoge leeftijd van 80 jaar. Sophia overleed op 8 

april 1743 in Den Haag. 

Paulina Adriaens Ie Maitre {1655-1700) 

De volgende dochter van Adriaen Ie Maitre en Janneken van 

Grevenbroeck was Paulina Ie Maître, gedoopt op 5 november 

1655. Zij trouwde op 8 februari 1682 met de uit Gouda afkom-
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stige zi lversmid Adriaen Haeck. Hij werd op 13 maart 1660 in 

de Sint Janskerk te Gouda gedoopt. 

Zijn ouders waren Claes Arijsen Haeck en Trijntje Pieters. 

Adriaen Haeck wordt vermeld als 'nieuwe burger' binnengeko

men in Den Haag op 6 april 168215. 

Op 30 juli 168216 maken Adriaen Haeck en Paulina Ie Maître een 

'langstlevende' testament. Drie maanden later, op 29 oktober 

1682, werd de eerste van hun zeven kinderen, Nicolaas Haeck, 

in Den Haag gedoopt. Vervolgens werd Johannes gedoopt op 

11 januari 1684 en daarna een tweeling Catharina en Adrianus 

op 2 september 1685, zij zijn kort na hun geboorte overleden. 

De volgende dochter, weer Catharina Haeck genoemd, werd 
gedoopt op 21 januari 1687. Zij werd op 7 oktober 1708 de 

eerste vrouw van Hendrick Duijm (1675-1754). Na haar werd 

Adriaen op 18 januari 1689 gedoopt en als laatste Jacobus 

Haeck op 19 januari 1691. 

Adriaen Haeck overleed op 26 november 1698. Paulina Ie Maî

tre hertrouwde op 6 mei 1700 met Johannes van 't Hoffken uit 

Utrecht. Dit huwelijk duurde slechts twee maanden; toen over

leed ook Paulina Ie Maître op 13juli 1700 in Den Haag. 



Hermanus Ie Maître 

1652-1732 

(1) 1678 Den Haag 

Catharina Hoornburgh o----+---t 

?-1715 

(2) 1722 Den Haag 

Sophia van der Duyn 

ca. 1659-1743 

Johannes Ie Maître 1679-? 

Adrianus Ie Maître 

1681 -1738 

1712 Den Haag 

Johanna Catharina Warnier 

1687-1730 

Pieter Ie Maître 1682 -? 

Dirck Ie Maître 1683-? 

Paulus Ie Maître 1685-? 

Gerrit Ie Maître 1687- ? 

Simon Ie Maître 1690-? 

Anthony Filippus Ie Maître 1692 -? 

5 Schema van het gezin van Hermanus Adriaensz Ie Maitre en Catharina 
Hoornburgh 

Johannes Adriaensz Ie Maître {1658-1715) 

Johannes Ie Maître, de derde zoon van Adriaen Ie Maître en 

Janneken Harmens van Grevenbroeck, werd gedoopt op 12 

april 1658. Zijn naam werd ook geschreven als 'Le Mestre' en 

later werd hij ook wel 'Jan Lameteren' genoemd. Johannes 

was slechts twee jaar toen zijn moeder overleed. 

Johannes ging in opleiding bij een bakker.17 Waarschijnlijk het 

laatst bij Gerrit Verweij die in 1681 18 een deel va n een huis 

annex bakkerij huurde van de gezusters Van Groenewegen. 

Naast de bakkerij huurde hij de zolder daarboven en een ach

terkamer voor 150 carolusgulden per jaar. Dit pand was gele

gen aan de westzijde van het Spui. Vier jaar later op 22 april 

1685 trouwde Johannes Ie Maitre met de bakkersdochter 

Cornelia Willems van Groenewegen. Cornelia was ongeveer 

twaalf jaar ouder dan Johannes. Haar vader, Willem Jansz 

van Groenewegen trouwde op 27 april 1631 in de Groote Kerk 

te Den Haag met Maritje Jacobsd Hartje. Willem Jansz van 

Groenewegen overleed vóór juni 1677- Zijn meerderjarige 

ongehuwde dochters Jacomijna, Cornelia en Elisabeth be

noemden hun moeder Maritje Jacobsd Hartje, als hun erfge

naam .19 De drie gezusters huurden in dat jaar een huis aan de 

zuidzijde van het Spui voor 160 gulden per jaar. Ook de echt
genoot van hun vierde zuster Maria, Anthonie Roeterinck, 

was daarbij aanwezig. Op 28 november 1679 huurden de drie 

zusters een huis aan de westzijde van 't Spui voor de tijd van 

zes jaar voor 160 gulden.20 Een maand later maakten zij bij 

notaris Willem van der Slijk hun testament.21 Zij waren bene

den de vierduizend gulden 'gegoed'. In het testament worden 

ook hun twee andere zusters genoemd: Barbara, die gehuwd 

was met Jan Dirks Overclift, en Maritie (Maria) getrouwd 

met Anthonie Roeterinck. Op 15 maart 1680 verhuurden de 

drie zusters voor één jaar een huis staande en gelegen aan 

de zuidzijde van de Nieuwe Kerk voor 134 gulden aan Joris 

Davidszn.22 

Het eerste kind van Johannes Ie Maître en Cornelia van Groe

newegen was zoon Adrianus die op 9 juli 1686 in de Nieuwe 

Kerk werd gedoopt. De getuigen waren Adriaen Ie Maître en 

Anna van Geldre. Dit kind is vermoedelijk jong overleden want 

hij werd in 1690 niet genoemd in het testament van Mach

teld van Grevenbroeck. De volgende zoon Willem Johannesz 

Ie Maître werd twee jaar later op 3 maart 1688 in de Groote 

Kerk gedoopt. De getuigen waren Antony Roeterinck en Maria 

Groenewegen. Willem trouwde met Johanna Babtista Groene

velt (zie onderaan dit artikel). 

Na de twee zoons volgde dochter Maria, gedoopt in de Nieuwe 

Kerk op 29 januari 1690. Getuigen waren Machte Id van Gre

venbroeck, de tante van Johannes Ie Maître, en haar tweede 

echtgenoot Gerrit van Waerden. Maria Ie Maître werd op 17 

april 1713 de tweede vrouw van Hendrick Duijm. 

Haar vader Johannes Ie Maître overleed op 56-jarige leeftijd 

op 26 januari 1715 in Den Haag en haar moeder Cornelia van 

Groenewegen ruim vier jaar later op 31 oktober 1719. 

De eerste zoon van Hermanus Adriaensz Ie Maître en Cathari

na Hoornburgh, Johannis Ie Maître werd op 15 december 1679 

gedoopt. Over hem zijn niet meer gegevens bekend. Ruim één 

jaar later, op 22 januari 1681, werd Adrianus Ie Maître in de Gro

te Kerk gedoopt. Hij trouwde met Johanna Catharina Warnier 

(zie hierna). Vervolgens werd op 12 juni 1682 Pieter gedoopt in 

de Kloosterkerk. Hij ging in opleiding tot 'pluymmaker' bij zijn 

moeders familie, de Hoornburghs. De naam van zijn vrouw is 

niet bekend. Pieter overleed op 21 februari 1724: aan impost 

werd vijftien gulden betaald. Vermoedelijk had hij een doch

ter Catharina. In het begraatboek staat namelijk op 29 maart 

1725: 'Catharina Ie Maître, oud 7 jaren, ten 5 ure, de kwitantie 

te brengen in de Veenestraat, in de Drie Witte Pluijmen, drie 

gulden'. 

De vo lgende dr ie kinderen van Hermanus Ie Maître en Ca

tharina Hoornburgh werden weer in de Grote Kerk gedoopt: 

Dirck op 12 december 1683, Paulus op 6 mei 1685 en weer 

een Paulus op 28 augustus 1686. Hun zoon Gerrit werd ge

doopt op 23 september 1687 in de Nieuwe Kerk. Over hen is 

geen verdere informatie bekend. De achtste zoon, Simon, 

werd op 15 oktober 1690 gedoopt in de Nieuwe Kerk. Hij ging 

op 4 maart 1714 in ondertrouw en trouwde daar op 18 maart 

in de Kloosterkerk met Elisabeth van Doorn (van Doorne). 
Beiden, jongedochter en jongeman, waren geboren en woon

achtig in Den Haag. 

De jongste zoon van Hermanus Ie Maître en Catharina 

Hoornburgh, Antony Filippus Ie Maître werd op 26 novem

ber 1692 gedoopt in de Grote Kerk. Over hem zijn geen ge

gevens gevonden. 
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Hermanus Ie Maître 
-

1713-? 

Cornelis Ie Maître 
1714-? 

- 1746 Den Haag 
Gerarda Bloemink 

? 

Adrianus Ie Maitre Catharina Ie Maître 
16811738 - - 1716-? 

1712 Den Haag 
Johanna Catharina Warnier 

1687-1730 Hermanus Ie Maître 
1718 -1796 

- 1748 Den Haag 
Bartha Jacoba Maasman 

1721-1791 

Elisabeth Ie Maitre 
1720-? 

- 1753 Den Haag 
Pieter Hilt 

;, 

6. Schema van het gezin van Adrianus Hermanusz Ie Maître en Johanna 
Catharina Warnier 

Adrianus Hermanusz Ie Maître (1681-1738) 

Adrianus Ie Maître, zoon van Hermanus Ie Maitre en Cathari
na Hoornburgh werd gedoopt op 22 januari 1681 in de Grote 
Kerk. Er waren vier getuigen: 'Ad ria en en Paulijn Lameteren en 
Harper en Dirkje Hoornburgh'. Adrianus werd net als zijn vader 
'Meester Cnoopmaker' en ondertrouwde op 9 oktober 1712 
met Johanna Catharina Warnier {Katharina). Zij werd gedoopt 
op 7 december 1687 in de Grote Kerk in Den Haag. Haar ou
ders waren Cornelis Warnier {kleermaker) en Elisabeth Hooff. 
De voorouders van Cornelis Warnier komen vanaf149823 voor 
in Bergen op Zoom. Omstreeks 1700 waren hun nakomelingen 
nagenoeg allemaal werkzaam als barbiers en chirurgijns. 
Adrianus en Johanna Catharina kregen vijf kinderen die in Den 
Haag werden gedoopt. 
Het grafboek van de Nieuwe Kerk vermeldt op 6 februari 1730 
'Johanna Katharina Warnier, huisvrouw van Adrianus La Maître, 

geluid 2 pozen van half vier tot half vijf. De kwitantie te bren
gen in de Spuistraat'. Adrianus Ie Maître overleed op 19 novem
ber 1738 te Den Haag. 

Het eerste kind van Adriaan Ie Maitre en Johanna Catharina 
Warnier, Hermanus werd op 10 juli 1713 gedoopt in de Grote 
Kerk en is jong overleden. Op 27 november 1714 werd Cornelis 
gedoopt. Het zal wel de bedoeling zijn geweest dat hij net als 
zijn vader knoopmaker zou worden, maar hij begon later een 
galanteriewinkel. Hij trouwde omstreeks 1746 met Gerarda 
Bloemink die uit Katwijk kwam. 
Na de twee jongens werd een meisje geboren, Catharina. Zij 
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7 Zilveren theeservies van Dirk Maesman en Froncois van Stapele uit 
1744. Bron: www.fineartdealers.info 

werd gedoopt op 20 oktober 1716 in de Kloosterkerk. De ou
ders van Johanna Catharina, Cornelis Warnier en Elisabeth 
Ho off, waren de getuigen. Op 25 december 1718 werd opnieuw 
een zoon Hermanus in de Grote Kerk gedoopt. Zijn grootvader 
Hermanus Ie Maitre was samen met Amilia Warnier getuige. 
Hermanus Adriaensz Ie Maitre trouwde met Bartha Jacoba 
Maasman (zie hierna). 
Er volgde nog een dochter, Elisabeth, die op 17 november 1720 
in de Grote Kerk werd gedoopt, getuigen daarbij waren Corne
lis en Amilia Warnier. Elisabeth Ie Maitre trouwde in 1753 met 
Pieter Hilt. 

Hermanus Adriaensz Ie Maître (1718-1796) 

Hermanus Ie Maitre, zoon van Adrianus Hermanusz Ie Maître 
en Johanna Catharina Warnier, werd gedoopt op 25 december 
1718 in de Grote Kerk. Hij trouwde op 3 maart 1748 in de Sche
veningse kerk met Bartha Jacoba Maasman. Zij werd op 28 fe
bruari 1721 in de Nieuwe Kerk gedoopt door dominee Huisman. 
Haar moeder was Johanna van der Burgh en haar vader Caspar 
Diderik Maasman. Dirk Maesman vestigde zich in 1724 als zelf
standig meester-zilversmid in Den Haag. Dirk Maesman kwam 
uit het Duitse Graafschap Mark. 
Hermanus Ie Maitre was vermoedelijk bij zijn toekomstige 
schoonvader in de leer als zilversmid maar daarover is niets 
gevonden. Het gildebestuur probeerde het aantal zelfstandi
ge zilversmeden te beperken vanwege de slechte tijden. Ruim 
een jaar na zijn huwelijk mocht Hermanus, toen al 31 jaar oud, 
zich pas vestigen als vrij meester-zilversmid. Hij werd op 4 juni 
1749 ingeschreven in het Eedboek. Toch mocht hij niet klagen 
over zijn opdrachten. Net als zijn vader Adriaen en grootvader 



8. Zilveren kandelaars van Hendrik Care/ van Nassau-La Lecq van Herma
nus Ie Maître uit 1755 Bron: www.verenigingrembrondt.nl 

9. Zilveren kandelaars van de familie Burmania-Rengers van Hermanus Ie 
Maître uit 1765 Bron: www.zeeuwsveilinghuis.nl 

Hermanus, die beiden knoopmaker waren, mocht hij het Friese 

en Hollandse stadhouderlijk hof tot zijn opdrachtgevers re

kenen. Daaronder waren de Friese adellijke families Aylva en 

Burmania-Rengers en ook de graaf van Nassau-La Lecq. 

Van Dirk Maesman en Francois van Stapele is nog een prachtig 

theeservies uit 174424 te koop bij antiquair juwelier Aardewerk in 

Den Haag. Het betreft een trekpotje en melkkannetje met dien

blad. Deze zijn langs de bovenrand prachtig gegraveerd en verra
den de nieuwe stijl die zich aandiende. Ook de hoeken van het dien
blad laten al voorzichtig de aankomende Lodewijk XV-stijl zien. 

In het Nationaal Museum Paleis Het Loo te Apeldoorn zijn 

twee zilveren kandelaars te bezichtigen die door Herma

nus Ie Maitre in 1755 werden gemaakt. De kandelaars heb

ben de wapens van Hendrik Caret, graaf van Nassau-La Lecq 

(derde zoon van graaf Maurits Lodewijk Il) en zijn tweede 

echtgenote Johanna Gevaerts. De kandelaars werden in 

1980 verworven door de Vereniging Rembrandt. Zij behoren 

Johanna Catharina Ie Maître 

1748-? 
~ 00 1775 Den Haag 

Albertus de Monijé 

? 

Adrianus Ie Maître 

1749 -? 
Hermanus Ie Maître 00 1791 Den Haag 

1718-1796 Maaike Vermeulen 
00 1748 Den Haag ? 

Bartha Jacoba Maasman 

1721-1791 
Jacoba Ie Maître -

1752-? 

Cornelis Ie Maître 

1753-1800 
- 00 1789 Den Haag 

Catharina Makketros 

1761-1821 

10. Schema van het gezin van Hermanus Ie Maître en Bartha Jacoba 
Maasman 

tot een set die oorspronkelijk bestond uit zes kandelaars. 

Op 7 december 200425 werden de andere vier kandelaars ge

veild bij Sotheby's in Amsterdam. Na een spannende strijd tus

sen bieders in de veilingzaal en aan de telefoon, werd de set 

van vier kandelaars afgeslagen voor€ 105.600, een verdubbe

ling van de verwachting. 

In 176226 werkten vier of vijf zilversmeden, waaronder Herma

nus Ie Maitre, aan een toiletstel bestaande uit een kan, bekken, 

spiegel, twee reiskandelaars, een sponsdoos, een zeepdoos 

enz. Het toiletstel vormde een onderdeel van de bruidsschat 

van de Friese edelman en vertrouweling van Stadhouder Wil

lem IV. Hobbe Esaias van Aylva voor zijn dan 12-jarige neef 

Hans Willem baron van Aylva. 

Een zilveren presenteerblad dat Hermanus Ie Maitre in 1764 

maakte werd bij Christies27 geveild voor$ 2,500. In 1765 maak

te Hermanus nog een set zilveren kandelaars met in de voet 
het wapenschild van de familie Burmania-Rengers (o.a. lid 

Staten Generaal). Deze werden door het Zeeuws Veilinghuis in 

Middelburg28 in 2002 geveild voor€ 18.000. 

Rond juli 1771 verhuisde het gezin van Hermanus Ie Maitre en 

Bartha Jacoba Maasman naar Voorburg. Ze vestigden zich in 

het Voorburgse Westeinde dicht bij de Geestbrug net buiten 

Den Haag. Hoewel Voorburg formeel onder het Zilversmeden
gilde van Delft vi el, bleef Hermanus lid van het Haagse Gilde 

en liet hij zijn werk ook in Den Haag keuren. Bartha Jacoba 

Maasman overleed in maart 1791 en werd op 29 maart in de 

Grote Kerk in Voorburg begraven. Hermanus Ie Maitre werd 

daar op 3 april 1796 begraven. 

Alle vier de kinderen van Hermanus Ie Maitre en Bartha Jacoba 

Maasman werden in de Grote Kerk in Den Haag gedoopt. 
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Johanna Catharina op 7 april 1748; Adrianus Hermanusz Ie 

Maitre op 2 november 1749; Jacoba op 11 juni 1752 en Cornelis 

Gerardus op 16 december 1753. Hun dochtertje Jacoba werd 

maar enkele maanden oud, zij overleed op 22 november 1752. 

Johanna Catharina Ie Maître (1748-1816) 

Hun oudste dochter Johanna Catharina Ie Maitre trouwde 

met Albertus de Monijé. Zij overleed op 18 november 1816 in 

Den Haag. Albertus overleed op 1 juli 1828. Van hen zijn drie 

kinderen bekend: Henderina Petronella, geboren rond 1775, Jo
hannes Care! die op 21 april 1783 werd geboren en Adrianus de 

Monijé geboren omstreeks 1786 in Den Haag. 

Adrianus Ie Maître (1749-?) 

Zoon Adrianus Ie Maitre werd in eerste inst antie opgeleid tot 
notaris. Al vanaf zijn veertiende jaar wordt zijn naam in tallo

ze akten als getuige genoemd. Vervolgens volgde hij een op

leiding tot procureur. In de eerste jaren werkte hij als klerk bij 

de gerechtshoven in Veur en Nootdorp. Halverwege de jaren 

zeventig van de achttiende eeuw was hij zelfstandig procureur. 

Naast zijn werk als procureur kreeg hij ook een aanstelling 

als 'gaarder van de beschreven middelen'. waarbij hij verant

woordelijk was voor het incasseren van onder andere het re-
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demptiegeld (welstandsbelasting) en het koffie- en theegeld. 

Adrianus trouwde in 1791 in Voorburg met Maaike Vermeulen. 

Zij was op 12 januari 1757 gedoopt in Dordrecht en haar ouders 

waren Laurens Vermeulen en Hermina van der Burgh. Adrianus 

en Maaike gingen in Den Haag wonen en hun huwelijk bleef ver

moedelijk kinderloos. 

Cornelis Gerardus Ie Maître (1753-1800) 

Cornelis Gerardus Ie Maitre, de jongste zoon van Hermanus Ie 

Maitre en Bartha Jacoba Maasman, trad als soldaat in dienst 

van de VOC. Kamer Delft. Hij vertrok op 26 juli 177429 op het 

schip Herstelder naar Azië. Op 18 februari 1783 nam hij ontslag 

en trad in dienst bij de Marine. 

Hij trouwde op 5 april 1789 in de Hoogduitse Kerk met Ca

tharina Makket ro s. Z ij werd op 31 januari 1761 gedoopt in 

Den Haag als dochter van Gijsbert Makke(n)tros en Catha
rina Stevensen (Stephenson). De naam Mackintosh (Schot

se spelling) is in Nederland net zo verbasterd als die van Le 

Maistre. Catharina's vader Gijsbertus Makketos, die beurt

schipper op Delft was, werd gedoopt in Veen bij Heusden. 

Zijn vader staat in het doopboek als Lochlain Makkintosch. 

Hij diende bij een van de Schots/Engelse Regimenten die aan 

het eind van de zeventiende eeuw door koning- stadhouder 

Willem 111 naar Nederland werden gehaald. Cornelis Gerardus 



Johannes Ie Maitre 
~ 

1709-<1716 

Kornelis Ie Maitre - 1711- ? 

Wi llem Ie Maitre 

1688-1761 
Kornelia Ie Maitre 

00 1708 Den Haag - -

Johanna Babtista Groenevelt 
1712-;, 

ca. 1681 -1759 
Hendrik Ie Maitre 

-
1714-? 

Johannes Ie Maitre -
1716-? 

Jannetie Ie Maitre 
~ 

1717-1719 

12. Het gezin van Willem Johannesz Ie Maître en Johanna Babtista Groenevelt 

Ie Maître, die was opgeleid voor stoelenmaker, verd iende de 

kost als 'Aanspreker en Bidder' en verwierf in 1795 officieel 

het Haagse Burgerrecht. In 1796 werd hij Hoofdman van het 

Biddersgilde en vanaf1798 Deken. Hij overleed op 16 februari 

1800 in Den Haag aan een beroerte. Catharina overleed op 15 

september 1821 in Den Haag. Hun zes kinderen werden in Den 

Haag gedoopt. 

Willem Johannesz Ie Maitre (1688-1761?) 

Willem Johannesz Ie Maître, gedoopt op 3 maart 1688 in 

de Grote Kerk te Den Haag, zoon van Johannes Ie Maître en 

Cornelia van Groenewegen, ondertrouwde op 8 en trouwde 

op 21 april 1708 in de Hoogduitse Kerk met Johanna Babtista 

Groenevelt {Patiste). Zij was afkomstig uit het in Vlaanderen 

gelegen Middelburg. Beiden woonden in Den Haag; hij was jon

geman van Den Haag en zij jonge dochter van Middelburg. Hun 

zes kinderen werden in Den Haag gedoopt. 

Hun eerste zoon, Johannes, werd op 11 december 1709 in de 

Grote Kerk gedoopt. Willem Overkleef {Overklift), een neef 

van Willem Ie Maître en Cornelia Lameteren {mogelijk Cor
nelia Groenewegen) waren doopgetuigen. Johannes is vóór 

1716 al overleden en ook de tweede zoon Kornelis, die op 24 

juni 1711 in de Grote Kerk werd gedoopt, is vermoedelijk jong 

gestorven. Daarna werd dochter Kornelia geboren. Zij werd op 

12 augustus 1712 in de Kloosterkerk gedoopt. Haar grootmoe

der Cornelia van Groenewegen was doopgetuige. Kornelia 

ondertrouwde op 20 april en trouwde op 4 mei 1738 in de Sche

veningse kerk met Paulus Sonnenbergh. Bij de doop van hun 

Maria Ie Maitre 

1739-? 

~ 1772 Den Haag 

Dirk Hoebering 
;, 

Johanna Ie Maitre 

1741-;, 

- 1766 Den Haag 

Hendrik Ie Maitre Hendrik van der Hoeven 

1718-1796 ? 
00 1748 Den Haag >--

Willemina de Bruijn Margaretha Ie Maitre 

1721-1791 1746- ? 
- 1776 Den Haag 

Johannes Walters 
;, 

Koenraad Ie Maitre 

1749-1831 
~ < 1773 Den Haag 

Maria Pelle 

1746- 1826 

13. Het gezin van Hendrik Wi//emsz Ie Maître en Wi//emino de Bruijn 

zoon Johannes Sonnenbergh op 26 juni 1740 in de Nieuwe Kerk 

waren de grootouders 'Willem Lamaiteren en zijn huisvrouw 

Batiste Groenevelt' doopgetuigen. 

Na Kornelia werd een zoon, Hendrik 'Lamaistre' op 11 novem

ber 1714 in de Nieuwe Kerk gedoopt. En daarna op 13 april 1716 

werd in deze kerk wederom een zoon, Johannes, gedoopt. 

Doopgetuigen waren Willem van Overklift en Hendrijna van 

Schagen. Het jongste dochtertje Jannetie werd gedoopt op 18 

april 1717 in de Nieuwe Kerk. Hendrick Duijm en Maria Ie Maître 

waren de doopgetuigen. Jannetie was nog maar twee jaar toen 

zij overleed op 27 juli 1719. 

In het grafboek staat op 31 mei 1759: 'Johanna Patiste Groene

velt, huisvrouw van Willem Ie Maître, zonder luiden ten half 4. 

Een baar in 't Paddemoes aan de Duifjespoort, de kwitantie 

aldaar, verval van krachten, 78 jaar'. Ruim een jaar later: 'Den 

2e januari 1761 werd voor Willem Le Maître, oud 82jaar, 3•klas

se, overleden aan een beroerte, 6 gulden impost voor het be

graven betaald'. Gezien de leeftijd van beiden zou het hier om 

het overlijden van bovengenoemde Willem kunnen gaan. Maar 

gezien zijn doopakte was hij op bovengenoemde overlijdens

dat um 72 in plaats van 82 jaar. 
Van Johanna Groenevelt hebben we geen doop gevonden. 

maar indien haar genoemde leeftijd bij overlijden juist is, dan 

moet zij omstreeks 1681 geboren zijn. Dan zou er ook een be

hoorlijk leeftijdsverschil zitten bij hun huwelijk; Willem was 

toen 20 jaar maar zijn bruid zou dan al 27 jaar zijn geweest. Dat 

het de broer van Maria Ie Maître en zijn vrouw betreft is zeker, 

zoals ook blijkt uit de namen van de doopgetuigen van hun kin

deren. 
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Hendrik Willemsz Ie Maitre (1714-1784) 

Hendrik Willemsz Ie Maître werd gedoopt op 11 november 1714 

in de Nieuwe Kerk als zoon van Willem Ie Maître en Johanna 

Babtista Groenevelt. Doopgetuige was Hendrina van Schagen, 

de vrouw van Willem Overklift. Hendrik ondertrouwde op 12 en 

trouwde op 26 mei 1737 in de Scheveningse kerk met Willemi

na de Bruijn, geboren rond 1711 in Den Haag. De ouders van Wil

lemina waren Johannes de Bruijn en Margarita van der Kestel 

(ook Keetel). Hun vier kinderen werden allen in Den Haag ge

doopt. 

Hendrik Ie Maître werd op 17 november 1784 begraven in de 

Nieuwe Kerk: 'Begraven 3e kl. 70 jaar, overleden aan borstziek

te, betaald aan impost 6 gulden'. Zijn vrouw overleed zeventien 

jaar later op S mei 1802: 'Willemina de Bruin, weduwe Ie Maître, 

ten 3 ure, een baar in 't Hamerslop. De kwitantie bij de Jonge 

Pifo, 3 gu lden, 4e klasse, verval van krachten, 91 jaar'. 

Maria Ie Maitre (1739-?) 

Maria Ie Maître, de oudste dochter van Hendrik Ie Maître en 

Willemina de Bruijn, werd op 22 maart 1739 in de Nieuwe Kerk 

gedoopt door dominee Pielat. De ouders van Willemina wa

ren getuigen. Maria ondertrouwde op 1 maart en trouwde op 

15 maart 1772 in de Hoogduitse Kerk met de weduwnaar Dirk 

Hoebering, beiden woonden in Den Haag. Dirk bewees aan zijn 

'eenig' kind zeshonderd gulden volgens acte van 29 februari 

1772 voor notaris Arent van Leeuwen. 

Samenvatting van acte van voogdij gedateerd 10 juli 178630: 

'Juffrouw Maria La Maître, gesepareerde huijsvrouw van Dirk 

Hoebering, verklaart aan te stellen tot voogd van haar minder

jarige kinderen, haar zwagers Hendrick van der Hoeven, tim

merman en Barent Lammertse'. De kinderen worden niet met 

name genoemd. Maria ondertekende de akte. 

Johanna Ie Maitre (1741-?) 

Johanna Ie Maître, de volgende dochter, werd op 14 juni 1741 

gedoopt in de Grote Kerk door dominee Kessel. De ouders van 

Hendrik waren doopgetuigen. Johanna ondertrouwde op 20 

april en trouwde op 4 mei 1766 in de Scheveningse Kerk met 

Hendrik van der Hoeven {Houven), zoon van Rosier (Rogier) 

van der Hoeven en Maria Hallewaar. Hun vijf kinderen werden 

in Den Haag gedoopt. 

Margaretha Ie Maitre (1746-?) 

Margaretha Ie Maître (Margrita) werd gedoopt op 15 mei 1746 
in de Nieuwe Kerk door dominee Van Utrecht. Zij ondertrouw

de op 7 en trouwde op 21 april 1776 in de Hoogduitse kerk met 

Johannes Walters . Van hen werden in Den Haag drie kinderen 

gedoopt. 
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Koenraad Ie Maitre (1749-1831) 

Koenraad Ie Maître (Coenraadt), de jongste zoon van Hendrik 

Ie Maître en Willemina de Bruijn, werd gedoopt op 15 januari 

1749 in de Nieuwe Kerk door dominee van Kessel. Koenraad 

trouwde met Maria Pelle die in 1746 was geboren als dochter 

van Johannes Pelle en Cornelia van den Oever. Maria Pelle 

was 80 jaar toen zij op 12 februari 1826 in Den Haag overleed. 

Haar man wordt in de overlijdensakte 'Coenraad Ie Chaitre' ge

noemd. Koenraad overleed op 12 juni 1831 in Den Haag. Hun vier 

kinderen werden in Den Haag gedoopt. 

Samenvatting 

Dit artikel betreft Adriaen Ie Maître en zijn nakomelingen. Hij 

werd omstreeks 1679 geboren te Enghien (Henegouwen). Zijn 

ouders ontvluchtten de Zuidelijke Nederlanden, waarschijnlijk 

in verband met de beperking van de godsdienstvrijheid rond 

1620. Hij trouwde in Den Haag drie keer: in 1644 met Janneken 

Harmens van Grevenbroeck, in 1663 met Janneken Robberts 

en in 1665 met Catharina Offelo. Uit het eerste huwelijk wer

den negen kinderen geboren. De volgende twee huwelijken 

bleven kinderloos. Adriaen was meester-kleermaker. Hij werd 

op 26 november1698 begraven in Den Haag. « 

Dankwoord 
Wij hebben in de zoektocht naar onze familie gegevens uitgewisseld met 
nakomelingen die ook onderzoek hebben gedaan naar de familie Le Mai
t re. Wij kwamen met hen in contact door vragen op de site van Gens Nostra 
en st amboomforum. Theo Witberg publiceerde een deel van deze familie 
in zijn boek getiteld: 'Van Waelen en andere Uytlanders'. Ook ontvingen we 
informat ie van Paul de Metter, Nico la Maitre en Patrick Warnier. 

Noten 
1. Gens Nostra, 70, 2015-4, blz.148 t/m 157'Een Duitse voorvader: Harmanus 

Dirxsz van Grevenbroeck'. 
2. Gens Nost ra, 66, 2011-10/11, blz. 503 t/m 511, 'Vader onbekend'. deel 1. 
3. Wikipedia/Enghien. 
4. Haags Gemeente Archief (HGA) inv. 168 folio 25v. 
5. HGA inv. 280 folio 139-1 40. 
6. HGA inv. 513 folio 247. 
7. HGA inv. 325 fo lio 192 e.v. 
8. Theo W.J. Witberg 'Van Waelen en andere Uytlanders' (uitg.2005). 
9. HGA inv.199 folio 420 e.v. (1685). 
10. HGA inv. 917 folio 125 e.v (1690). 
ll. Regionaal Archief Leiden (RAL) 0501a inv. 2066. 
12. Info Paul de Metter (stamboomforum). 
13. HGA inv.502 folio 571. 
14. Theo W.J. Witberg 'Van Waelen en andere Uyt landers'(uitg.2005). 
15. HGA index. Nieuwe burgers te Den Haag inv.1052 folio 19. 
76. HGA inv. 502 folio 501 t/m 504. 
17. HGA gildeboek inv. 380 folio 4800 e.v. 
18. HGA inv.1083 folio 52. 
19. HGA inv. 318 folio 92. 
20. HGA inv. 7083 folio 9. 
21. HGA inv. 1083 folio 162. 
22. H GA inv. 1083 folio 226. 

23. Info Patrick Warnier (stamboomforum). 
24. www.fineartdealers.info. 
25. www.sothebys.com/ nl. 
26. Haags Goud en Zilver. Edelsmeedkunst uit de Hofstad, Den Haag 2005 door Jet 

Pijzel-Dommisse. 
27. www.artist.christies.com. 
28. www.zeeuwsveilinghuis.nl. 
29. VOC archiefl.04.02 inv.14045 folio 150. 
30. HGA inv. 4040 folio 160. 



Digitaal 

Voor deze rubriek komen artikelen in aanmerking die iets van doen 

hebben met ontwikkelingen in de genealogie of met daaraan gere

lateerde wetenswaardigheden. 

Bijdragen kunnen per e-mail worden aangeleverd op het adres 

GNredactie@ngv.nl onder vermelding van 'Digitaal'. 

Redactie: Anton ia Veldhuis. 

De Thesaurusfunctie binnen Haza-21 
In dit artikel worden de mogelijkheden van de Thesaurus be

sproken. Deze zijn alleen beschikbaar in de Haza-21 Plusversie. 

(In Gens Nostra 2015-1, pagina 34-36 is een beschijving van het 

genealogisch programma Haza opgenomen.) 

Een thesaurus is een systeem van termen (elementaire tref

woorden) die in hun onderlinge samenhang zijn vastgelegd. 

De in Haza-21 geboden thesaurus is bedoeld om gegevens in 

diverse tabellen toegankelijk te maken. Het bestaat uit een 

subset van de functies die men meestal in een thesaurus 

kan vinden. Maar voor deze toepassing is dat voldoende. Een 

thesaurus is nuttig om grote hoeveelheden gegevens eenvou

dig toegankelijk te maken, gebruik makend van een aantal 

vooraf bepaalde trefwoorden. Het voordeel boven het door

zoeken van vrije tekst is, dat zoeken via de thesaurus veel min

der 'ruis' oplevert. Bovendien wordt in Haza-21 bij het zoeken 

altijd een volledig overzicht getoond van de bij de betreffende 

tabel gebruikte trefwoorden. 

Er bestaan grote thesauri over velerlei onderwerpen. Binnen 

Haza-21 zal de thesaurus meestal langzaam groeien tijdens de 

praktijk van het analyseren en beschrijven van de gegevens. 

Bij Haza-21 wordt de thesaurus standaard gevuld met de ar

chieftermen zoals die binnen de Nederlandse archiefdiensten 

in gebruik zijn. 

Toepasslngen ln Haza-21 

Zoeken in grote aantallen records. Het koppelen van tref
woorden aan records in de database heeft primair als doel het 

eenvoudig en snel kunnen vinden van bepaalde gegevens. 

Extra kenmerken beschrijven: de thesaurus kan ook worden 

gebruikt om allerlei kenmerken aan een record toe te voegen 

waarvoor standaard geen velden zijn voorzien. Dit geldt met 

name voor de tabellen Object en Archiefstuk (in de module 

Registratie). Daar kan namelijk bij ieder gekoppeld trefwoord 

tevens een Facet worden vastgelegd. Zo zouden bijvoorbeeld 

bij een object de facetten 'kleur'. 'vorm' en 'techniek' kunnen 

worden gebruikt. Maar ook bij andere tabellen kunnen op deze 

wijze extra kenmerken worden toegevoegd. Bij voorbeeld bij 

de tabel Afbeelding, waar je via de thesaurus het onderwerp 

en de aard van de afbeelding zou kunnen toevoegen. 

lmplementatle ln Haza-21 

De thesaurus in Haza-21 bestaat uit twee hoofdtabellen: Type 

en Term. 

Thesaurus Type: De typen vormen de context voor termen, het 

standaard type is 'trefwoord'. Dit biedt tevens de mogelijkheid 

om binnen de termen homoniemen vast te leggen. Zoals de ty

pen materiaal en geografie met de term IJzer. 

Thesaurus Term: De termen zijn de elementaire begripseen

heden, altijd gekoppeld aan een type. Bij een Term kunnen o.a. 

worden vastgelegd een alternatieve naam en een vrije tekst 

voor de uitleg. 

Een Term kan zijn: 

- een voorkeursterm; 

- een niet-voorkeursterm; 

- een gidsterm; 

- een topterm. 

Alleen de voorkeurstermen kunnen aan een record in een an

dere tabel worden gekoppeld. De overige soorten term dienen 

alleen als hulpmiddel bij het zoeken. Termen kunnen als tref

woord worden gekoppeld aan records in de onderstaande ta
bellen: 

- Standaard: Afbeelding; Bron; Gebouw; Graf; Vaartuig 

- Module Registratie: Ansichtkaart; Archiefstuk; Brief; Publi-

catie; Object. 

- Module Goederen: Perceel. 

Toelichting: De uitbreidingsmodule Registratie kan worden 

gebruikt om allerlei extra gegevens vast te leggen. Meestal 

worden die gegevens gekoppeld aan personen. 
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Hiërarchische relaties tussen Termen 

In de eenvoudigste vorm kunt u de trefwoorden zonder onder

linge relaties vastleggen. De kracht van de thesaurus za l blij 

ken als u ook de onderlinge relaties tussen de diverse termen 

vastlegt. Tussen de termen kunnen namelijk 'polyhiërarchisch' 

relaties' worden gelegd. Een term kan meerdere Specifiekere 

termen hebben (in vakjargon NT, na rrower terms), maar ook 

meerdere Bredere termen (in vakjargon BT, broader terms). 

In de praktijk zal een term echter meesta l slechts één of geen 

bredere termen hebben. 

Voorbeeld: de term Gebouw heeft als specifiekere termen 

Woonhuis, Fabriek, Kantoor, School en Kerk. Deze laatste vijf 

termen hebben dan Gebouw als bredere term. 

U kunt eenvoudig beginnen, zonder de bovengenoemde re

laties. Als u dan later de tabel met termen bekijkt, kunt u be

sluiten om een term Gebouw toe te voegen en daaraan de nog 

losse termen Woonhuis, Fabriek, Kantoor, School en Kerk als 

specifiekere term te koppelen. Als u wilt voorkomen dat de 

generieke term Gebouw zelf ook gebruikt gaat worden, kunt u 

die als 'Gidsterm' aanwijzen. 

Selecteren met hulp van de thesaurus 

De thesaurus kan op twee manieren worden gebruikt bij het 

selecteren in de diverse tabellen: enkelvoudig via een bepaald 

trefwoord, of stapsgewijze met meerdere trefwoorden. In on

derstaand voorbeeld wordt de tabel Afbeelding gebruikt. 

1. Met een bepaald trefwoord: Via het F2-menu kunnen diverse 

filters worden gevonden die zijn gebaseerd op één te se lecte
ren trefwoord. Daartoe wordt een venster 'Trefwoord zoeken' 

getoond waarin alle trefwoorden staan die aan afbeeldingen 

zijn gekoppeld. 

2. Stapsgewijze selectie via trefwoorden: Via het functie-me

nu kunnen diverse tabelfuncties worden uitgevoerd, waar

onder de functie 'Stapsgewijze selectie via trefwoorden'. 

Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de eventueel aan

gebrachte hiërarchische structuur in de thesaurus. 

Eerste stap 

Eerst wordt een keuzevenster 'le Trefwoord zoeken' geopend 

met daarin alle termen die rechtstreeks aan afbeeldingen 

zijn gekoppeld. Maar bovendien staan in dat venster ook alle 

bredere termen behorende bij die rechtstreeks gekoppelde 

termen. Zie de voorbee lden. In dat venster staan bijvoorbeeld 

de termen Gebouw en Noord-Holland omdat Gebouw o.a. 

als bredere term aan Kerk en Fabriek is gekoppeld en omdat 
Noord-Holland aan o.a. de plaatsen Amsterdam en Haarlem is 

gekoppeld. 

Nadat Noord-Holland is gekozen, wordt getoond hoeveel af

beeldingen er gevonden zijn en wordt gevraagd of u verder wilt 

selecteren. Als u deze vraag bevestigend beantwoordt, dan 

verschijnt een nieuw keuzevenster'Volgend trefwoord zoeken'. 
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■ le Trefwoord zoeken 

Tenn 

Nieuwe Leliestraat straatnaam 

Nieuwe Loolersstraat I straatnaam 

NleuwezJJds Voorburgwal straatnaam 

Nleuwmarkt __ _ ~ atn~ 

Noord-Brabant provincie 

Noord-Holland I provincie 

Ontwikkelingsstadium . archlefferminotogie 

Oss __ _ . .P_laatsnaam _ 
Oude Hof straatnaam 

OÜcÎë Sple~lstraat _ J stra~ 

?verijss_e_l ___ _ 

Overlijdensadvertentie 

Haza-21 SERVER 

provincie 

trefwoord 

~ Er zijn 130 afbeeld ingen gtvonden bij dit tr6\voord. 
~ Wilt u verder selecteren? 

Ja Nee 

Tweede en volgende stappen 

11 

Als volgend trefwoord kiezen we bijvoorbeeld Gebouw. Ook nu 

worden weer het aantal gevonden afbeeldingen getoond (76 

afbeeldingen van Gebouwen in Noord-Holland). 

■ Volgend trefwoord zoeken oer 
1-----T_erm ____ ~ I __ Typ_ e __ 11 A 

Eerste ~attenburgerdwars~ stra~tnaam 

Egetantiersgracht I straatnaam 

Fabriek I trefwoord 

Feestcommissie Klnderfee! trefwoord 

Gasthuismotendsteeg r straatnaam 

Geldersche Kade - -
Gemeentehuis 
Govert Fllnckstraat 

1 straatnaam 

trefwoord 
straatnaam 

1 

Als deze vraag ook weer bevestigend is beantwoord, wordt er 

een nieuw keuzevenster getoond met alle trefwoorden beho

rende bij de gebouwen in Noord-Holland. 

■ Volgend trefwoord zoeken 

Term 

Hulzen 
Kantoor 

Karthulzerstraat 

Type 

__ ~plaatsnaam ... 
j_trefwoord 
[Straatnaam 

Kerk ltrerwoord 1 

'O Kolhornseweg 

Lauriergracht 

Leeuwebek 

Naarden 

Nassau kade 

!_straatnaam_ 
straatnaam 

7 straatnaa,;:;--

plaatsnaam 

straatnaam 

Il 



Hier kiezen we bijvoorbeeld Kerk. Na de keuze Kerk wordt 

weer het aantal gevonden afbeeldingen (27) getoond met de 

vraag of u verder wilt selecteren. Als ook hier bevestigend is 

geantwoord, kan er vervolgens bijvoorbeeld Amsterdam wor

den gekozen. 

■ Volgend trefwoord zoeken 

Tenn Type Il A .. ' .. .. 0 
Haarlem plaatsnaam 1 

Nieuwezijds Voorburgwal straalnaam - - - - - - ---· 
's-Graveland plaatsnaam -- -- --
Sing~ straatnaam -- -- --- -
Spui straatnaam 

1 - -·- -- -- -- -··---

T 

-- --

Na iedere stap za l de tabel worden ververst met alleen de 

tot dan geselecteerde afbeeldingen. Het resultaat met de 24 

afbeeldingen van kerken in Amsterdam ziet u op de volgende 

bladzijde. 

~ Aantal afbeeldingen met dit trefwoord: 24. 
V Wilt u verder selecteren? 

Ja Nee 

Favoriet maken 

Na de definitieve keuze krijgt u de mogelijkheid om de gese

lecteerde records favoriet te maken. 

I Hau·ll SERVER -, 

1 
t ~ Wilt u de 24 geselecteerde afbeeldingen favoriet maken? 
t ~ (die kunt u daarna bijvoorbeeld als fotoalbum afdrukken) 

1 
1 

Ja Nee 

Als er al favoriete afbeeldingen zijn, dan kunnen de bestaande 

favorietmarkeringen desgewenst worden verwijderd. Door de 

nieuwe selectie als favorieten toe te voegen aan bestaande 
favorieten (bijvoorbeeld Kerken in Den Haag), kan een nieuwe 

verzameling favorieten worden gemaakt: kerken in Amster

dam en in Den Haag. 

De favoriete afbeeldingen kunnen vervolgens, bijvoorbeeld, wor

den gebruikt als selectie voor een fotoalbum of een webalbum. 

■ Afbeelding 

0,. ~ iil .+i !'"i ~ ii:l ✓ olfll rn-. ?{l 0'] 

o-i~H ~ '1J IIIID ~ ? 0 
Datering 1 Titel 

1663 

ct1675 

ct1680 

1699 

1710 

ct1725 

1730 

~ Amsterdam . Nleuwezijds Kapel 

1Amste~dam . Oude Waalse Kerk 
Amsterdam . Oude Kerk 

Amsterdam . Hoordert<erk 
ÎAmsterdam ."ËiiäncÏskë rk 

1p.;;;-sterdam . Oosterkerk _ _ _ _ 

_ IAmster~am . RK schuilkerk 1 Boom~ )':_ 
1758 Amsterdam . Amstelkerk 

•:;,1760 IÀmsterdam . Hieuwe LuÏherschë Kerk 
-l - -

1843 _ Amst~ a'!' . J.1ozese.!!___Aä~ n~ rk 
ct1867 ,Amsterdam . Eilandskert< 
186711884 -,Amsterdam. Hleuwe Kerk 

ct1870 !Amsterdam . Oude Luthersche Kerk 

ct188~ l ~ste,!'_d~ . N~ uwe lutherse~• Kerk , 1 

ct1900 Amsterdam . NleuwezJJds Kapel 
:t2000 l Amst;,dam . Mozes en Aäronkerk 
;io~ JArnsterdam . Oosterkerk --

"?~OO ] A~ •~~-~d• Wa! lse Kerk 
2003 ,Amsterdam . ~ estert<erk 

2007 IIAmsterda~~s~!~~ 
:t2010 Amsterdam . Oude Kerk 

- .l. - -
:t2010 !Amsterdam . Noorderkerk 
:t2010 ·r Am-;te;dam . Ni;uwe Kërk 

124 Ij_ 

De thesaurus op webpagina's 

Ook op gegenereerde webpagina's kan worden geselecteerd 

via de thesaurus. Daarbij wordt de hiërarchie van bredere en 

specifiekere termen getoond, inclusief de term-typen. 

Onderstaand voorbeeld van een webpagina is het webalbum, 

dat is gegenereerd als bijlage bij een kwartierstaat. Dit webal

bum bestaat uit 385 foto's, die via 14 verschil lende gezichts

punten kunnen worden geselecteerd. 

Na de keuze 'Per trefwoord' worden in de linker kolom de ter

men getoond. De bredere termen worden vet getoond. Door op 

een bredere term te klikken, zullen de onderliggende specifie

kere termen worden getoond. In het voorbeeld de term Gebouw. 

-- - - - - --
Gc,.111,xJ1,<_/l( !OM<"<l1u J ,u1IJ.oh"llk 

_ Fotoalbum b1Jlage b1J Kwar~~r:
1
t;~t

5
v~~o~~nana Janlzen (1920-2002) ~ 

<ll<g..t, r1t P ,,.,,1n,..1K,.,,rt"i~•11•,,11<- 0 f ,tw~ il'« ~:,.•,,.lt',,t.llll'<1~u 11,,i.~ "• 1 1 <~1~"-000ll•~p,..,,hjl',,".-.tl l " t , lwno,d 
11',~ , J.u1"/ 1 ..., v,~11 HÛI)' 

-~ ---~ ----- - - - - --- - -- - - - - --- --
Fotog•ltrij Schoot 
(~h) 

..,,_J 

Bij de elementaire termen wordt het aantal afbeeldingen ge

toond. Door op een elementaire term te klikken, zullen de be

treffende afbeeldingen worden getoond. In het voorbeeld zijn 

dat de foto's met het trefwoord School. 

Jon Oiebrink 
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Boekrecensies 
De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld, 
te raadplegen in het Verenigingscentrum, Papelaan 6, Weesp. 
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of 
Postbus 26, 1380 AA Weesp. 

Boeksignaleringen 
■ Bernd Robben en Helmut Lensing, 'Wenn der Bauer pfeift, 

dan müssen die Heuerleute kommen!' Betrachtungen 
und Forschungen zum Heuerlingswesen in Nordwest
deutschland, Haselünne 2014, 288 p., ill., index; uitgave 

van het Verlag der Studiengesellschaft für Emsländische 

Regionalgeschichte, ISBN 978-3-9814041 . 

Als de boer fluit, dan moeten de arbeiders komen. Zo zou je 

misschien de titel vertalen. Dat de werkelijkheid ingewik

kelder ligt dan doet 

vermoeden blijkt uit dit 

boek. Heuerleute vorm

den een aparte stand op 

het platteland van noord

west Duitsland, die soci

aal tussen de boeren en 

arbeiders in stond. Het 

kwam er kort op neer dat 

zij pachters waren van 
een grotere landeige

naar, een boer, en naast 

het bewerken van hun 

eigen land en het betalen 

van pacht, op afroep verplicht waren werkzaamheden voor 

hun pachtheer te verrichten. Inmiddels heeft de moderne tijd 

ook dit verschijnsel ingehaald en is deze stand verdwenen. Zo

als de auteurs het stellen: 'Zij die de praktijk nog hebben mee

gemaakt, zijn allen reeds lang met pensioen. Het is daarom te 

prijzen dat aan dit onderwerp een grondige studie is gewijd. In 

dit bijzonder informatieve boek worden allerlei aspecten van 

het bestaan van de Heuerleute behandeld. Prominent daarbij 

is de manier waarop men in het levensonderhoud voorzag. En 

dan blijkt al snel de band met Nederland, want juist binnen 

deze groep treft men veel 'Hollandgänger' aan. Daarom is dit 

boek, voor iedereen die Duitse voorouders uit deze streken 

heeft, voor de sociale achtergrond zeer aan te bevelen. Aan

vullend kan nog gemeld worden dat de auteur Bernd Robben 
een lezing over dit onderwerp houdt bij de Werkgroep Genea

logisch Onderzoek Duitsland op zaterdag 19 maart 2016 in de 

Paaskerk te Baarn (zie www.wgod.nl). 

■ Rob Melchers, De Beaufort. Geschiedenis van een aan
zienlijke familie van 1613 tot 1876, Hilversum 2014, 308 

p., ill., index; uitgave van Uitgeverij Verloren, Hilversum, 

ISBN 978-90-8704-430-5. 
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HANS VAN FELIUS 

Een gedegen uitgevoer

de studie naar de op

komst van de adellijke 

familie De Beaufort. De 

auteur haalt een term 

aan uit de inmiddels al 

weer wat oudere studie 

uit 1986 van C. Schmidt, 

Om de eer van de familie, 
over de familie Teding 

van Berkhout. Schmidt 

gebruikte voor zijn stu

die naar deze familie de 

term 'maatschappelijk 

kapitaal' naast de goe

deren en het financiële kapitaal dat een familie in stand moet 

zien te houden om een hogere positie op de sociale ladder te 

verkrijgen en die ook te behouden. Melchers gebruikte deze 

studie als een uitgangspunt voor zijn onderzoek naar de fa

milie De Beaufort. De herkomst van de familie moet gezocht 
worden in het Franse Meaux, waar zich in de eerste helft van 

de zestiende eeuw een grote groep protestanten vormde. Na 

hard ingrijpen van de overheid (onder meer door het execute

ren op de brandstapel van een veertiental lutheranen) verlie

ten vele inwoners deze stad, onder andere naar het zelfstandi

ge vorstendom Sedan, waar men de protestantse godsdienst 

in vrijheid kon belijden. Daar vestigde zich in die tijd ook leden 

van de familie De Beaufort, en het was vanuit Sedan dat de 

jonge Pierre de Beaufort (1595-1661) naar de Republiek trok. 

Vanaf Pierre beschrijft de auteur uitgebreid hoe de familie 

zich stap voor stap in de top van de Nederlandse samenleving 

inburgerde. De eerste stappen waren het huwelijk van Pierre 

in 1624 met de zeven jaar oudere Anna Colve, en zijn benoe

ming in datzelfde jaar tot commissaris van de monstering, een 

ambtelijke functie in dienst van de Republiek. Het belang van 

Anna lag niet zozeer in het kapitaal dat zij meebracht (vermoe

delijk bracht zij geen bruidschat mee), maar in het feit dat zij 

bevriend was met Dorothea van Dorp. En Dorothea was de 
geliefde van Constantijn Huygens, die weer over uitstekende 

relaties met de Oranjes beschikte. Op deze manier laat de au

teur generatie na generatie zien hoe de familie haar basis in 

de Republiek legde, verstevigde en uitbouwde. En hij doet dit 

op een uiterst leesbare manier, wat een interessant boek ople

vert voor hen die verwant zijn aan deze familie. Maar ook voor 

iedereen die benieuwd is hoe deze mechanismen in de tijd van 

de Republiek en de eerste periode van het koninkrijk werkten. 



■ Ate Atema, Parenteel (orten. Vijf eeuwen geschiedenis 
van een Zuid-Limburgse patriciërsfamilie, Soest 2015, 

548 p., ill., index; uitgave in eigen beheer. 

Dit is een uitgebreide publicatie over deze Limburgse fami

lie, waarvan eerder in Nederland's Patricitaat 44 (1958) een 

genealogie verscheen. Gekozen is voor uitwerking in de vrou

welijke lijn, zodat veel gegevens zijn opgenomen betreffende 

andere families. Hieronder ook gegevens betreffende de fa

milie Russel uit dezelfde omgeving, waarvan recent ook een 

uitgebreide genealogie verscheen. Hoewel inhoudelijk niets 

negatiefs over deze publicatie te melden valt, komt toch de 

gedachte op of de energie en ruimte die gestoken is in het 

vermelden van al die nakomelingen niet anders gebruikt had 

kunnen worden. Bij veel gezinnen ontkom je niet aan de indruk 

dat er soms meer over hun achtergrond en hun rol in de maat

schappij te melden viel dan nu gebeurd is. Maar wellicht valt 

dat onder de voorkeur van de recensent. 

■ Hélène Pouwels-Gerritsen en Willem van Norel (red.), Ca
non van de gemeente Elburg in veertig vensters, 2014, 

171 p., ill., geen index; uitgave van de Oudheidkundige Ver

eniging Arent thoe Coecop, ISSN 1383-181 X, informatie 

www.arentthoeboecop.nl. 

Het leek haast een 'ziekte' te worden, de canon. Na het ont

staan van de nationale canon, die in verband stond met het 

idee tot het stichten van 

helaas niet doorgegane 

initiatief voor een natio-
CANON 

van de ,gemeente Elbur.9 
in· veerti9 vensters 

naal historisch museum, 
leek het er op dat alles 

en iedereen een eigen 

canon moest hebben. 

Hoewel je wisselend kunt 

oordelen over het nut, 

vind ik een voordeel van 

een canon dat je in kor

te, kernachtige stukken 

het een en ander kwijt 

kunt over geschiedenis. 

En dat alles in een mooie 

vormgeving met veel illustraties. Een boek dat door een re

delijk laagdrempelige opzet beoogt de geschiedenis van een 

streek of plaats breed onder de aandacht te brengen. Daar zijn 

de samenstellers van deze canon van Elburg zeker in geslaagd; 

het handelt hier met nadruk om de canon van de gemeente El

burg, dus is ook aandacht besteed aan de kernen Doornspijk, 

Hoge Enk, 't Harde en Oostendorp. Het eerste venster van 
de canon handelt over Doornspijk, in het jaar 796. Elburg 

kreeg zijn stadsrecht in 1233, maar helaas bleef de oorkonde 

niet bewaard. De kerkelijke geschiedenis behandelt de Begij

nen en de Agnietenzusters, maar ook de Ludgeruskerk van 

Doornspijk, de Reformatie, de Afscheiding en Doleantie (het 

ontstaan van de Gereformeerde Kerken). Maar ook middelen 

van bestaan zoals de brouwnijverheid en visserij passeren de 

revue in diverse vensters. Zo ontstaat een afwisselend geheel 

van korte, vlot geschreven verhalen, die zoals verwacht mag 

worden fraai geïllustreerd zijn. Hierdoor is een boek ontstaan 

dat de geschiedenis van de gemeente Elburg toegankelijk 

maakt voor een breed publiek 

■ Kees Kemperman, Ida Kemperman-Wilke, Wim Kemper

man, Van den Heiligenberg 1500-2000. Dertien genera
ties boerenleven, 2014, 234 p., ill., geen index; uitgave in 

eigen beheer, info kees.kemperman@casema.nl of glasin

loodkemperman@xs4all.nl. 

Een boeiend boek dat niet zozeer een genealogie is als wel een 

beschrijving van dertien generaties van een boerenfamilie uit 

Wijk bij Duurstede. Het handelt hier om de nakomelingen van 

Jasper Jans van den Heijligenberg (ca.1610 /1615-1691). Stam

vader van deze familie is Willem Buijs, die in de eerste helft van 

de zestiende eeuw leefde; zijn verwanten waren bezitters van 

Dorresteijn en pachters van de Heiligenberg onder Amers

foort. In een achttal hoofdstukken wordt de geschiedenis van 

de familie beschreven, met daar tussen verklarende genealo

gische tabellen. Het verhaal wordt overvloedig ondersteund 

door illustraties, die het boek tot een aantrekkelijk geheel 

maken. Fraai zijn de foto's van voorwerpen die in de familie 

bewaard zijn gebleven en die in het boek hun geheel eigen rol 

zijn gaan spelen. De reden voor het ontstaan van het boek was 

het vastleggen en documenteren van het leven van de moeder 

/ schoonmoeder van de auteurs: Adriana Agatha van den Hei

ligenberg (1913-2006). Dat lijkt een beetje uit de hand gelopen 

te zijn, maar je wenst iedere moeder een dergelijk initiatief toe 

als het eindresultaat er uit ziet als dit boek! 

■ Jan Spendel, Nederlandse familienamen in het buiten
land. Van noord en zuid, van toen en nu, 2015, 409 p.; 

uitgave van Uitgeverij Gopher B.V., te Amsterdam, ISBN 

9789051798968, informatie www.gopher.nl. 

Dit is het achtste boek van deze auteur over het onderwerp 

namen. Deze keer behandelt hij Nederlandse namen (of spo-
ren daarvan) in het bui

tenland; Nederlands in 

de zin van Nederlands

talig, het boek handelt 

daarom over namen 

zowel uit Nederland als 

België. Op een onderhou

dende manier verhaalt 

hij van gevonden namen 

in zulke uiteenlopende 

landen als Roemenië, 
Schotland, Guatemala, 

Marokko en Thailand. 

Maar ook landen waar de 

lezers eerder aan zullen 

denken komen aan bod, 

zoals Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Een 

plezierig lezend boek, met verrassende voorbeelden. 
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België 
Feuillets de la Société Royale des Archives Verviétoises, 
2015 nr. 97 en 98. 

Heraldicum Disputationes,jg. 20, 2015-1. M. van de Cruys: Het 

wapen van Rotselaar [de Brabantse lelies op de tekening bij 

het officiële wapendiploma voor de fusiegemeente Rotselaar 

zijn onjuist afgebeeld]; C. Böhm: In memoriam Karel van den 

Sigtenhorst; A.M. Bosters: Elisabeth van Berchem, ambachts

vrouwe van Vossemeer en Endegeest [( ca.1622-1674), exm. van 

Schouwen, x 1643 Willem van der Rijdt, heer van Wuustwezel; 

beschrijving van haar acht kwartieren, afgebeeld op haar graf 

in de kerk van Wuustwezel]; M. Van de Cruys: Heraldisch kun

stenaar Marcel Stiennon 1904-2000; H.K. Nogtegool, H.M. 
Marien; Herkomst familiewapen van het Amsterdamse ge

slacht Backer; P de Win: De eerste adelbrieven verleend door 

Z.M. Filip, koning der Belgen; wapens de Wavrin en oud-Vlaan

deren; nieuwe grafsteen voor Charlotte de Bourbon [in de ka

thedraal van Antwerpen]. 

Idem, 2015-2. J-M van den Eeckhout: Knoeien met kwar

tierstaten, heraldische analyse van het glasraam van Jan V 

van Brugge, heer van Gruuthuse, en van Maria van Melun 

[analyse verdwenen glasraam aan de hand van tekeningen en 

beschrijvingen; van de 16 kwn. kloppen er maar negen; Borse

len, Steenhuyse, Luxemburg]; H.K. Nogtegoo/, H.M. Marien: 

De 14 kwartieren van Adriaen Nicolaesz Boogaert [1634-1708, 

heraldische kwst.]; 0. De/gronge, M. van de Cruys: Een verlo

ren grafsteen van Jan van den Brande en Anna de Brune [uit 

Kortrijk, Jan tl 479, reconstructie van vier kw. elk, aan de hand 

van beschrijving uit ca. 1548; de la Porte, Groote]. 

Idem, 2015-3. A. Zeven: De ruitersteen van Hornhausen 

[archeologisch voorwerp voorbeeld voor wapen van Rock
hausen?]; 0. Couteree/s: Pieter van Berchem zeerover-burge

meester [t1606, grootvader van Elisabeth van B. {zie 2015-1), 

kreeg kaperbrieven van Willem van Oranje, later burgemees

ter van Tholen, 16 voorouders met hun wapens; Schoonhoven, 

Ruyven, Cruyningen]; A. Zeven, M. van de Cruys: Het album 

amicorum van Leo en Jan Roelofs (1571-1585) [in Kon. Biblio

theek Den Haag, 23 inscripties, waarvan 14 met wapen; Gille

man, Vandereycken, van Halmale]; M. Van de Cruys: De zegel-
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Enkele gebruikte afkortingen: 

aanv. = aanvulling(en) 
afk. = afkomstig 
afl. = aflevering 
corr. = correctie(s) 
exm. = ex matre 
gen. = generatie(s) 
jg. = jaargang 
kwst. = kwartierstaat 
kwn. = kwartieren 
verv. = vervolg. 

matrijs van Egidius van Wyneghem [t1297, stichter van het 

Victorinnenklooster te Antwerpen]; discussie over grafsteen 

van den Brande (zie 2015-2)]; Obiit Ad Hoeben (1928-2015); 

Rijksmuseum verwerft zeldzame schuttersketen [van het 

schuttersgilde in Zevenbergen]. 

l.'.lntermédiaire/De Middelaar, jg. 70, 2015 nr. 409. C. Le
vo-Crickx: Généalogie de la familie Succa [afkomstig uit Pie

mont, enkele telgen vestigden zich in de 16e eeuw in de Ne

derlanden; genealogie over 10 gen., veelal ook kinderen van 

dochters vermeld; echtgenoot van de auteur stamt af van het 

echtpaar Marie Thérese de Succa (1805-1877) x 1832 Honoré 

Leva {maar het is wel heel onwaarschijnlijk dat Paul Leva 1867-

1951 hun zoon zou zijn, kennelijk ontbreekt een tussenliggen

de generatie), diverse allianties met andere families uit Italië 
Milan-Visconti, Palli, Sorillo, voorts de La Haye, van Meldert, 
van Praet; een op verzoek van Benoît de Succa 1570-1641 door 

Englebert Flacchio opgestelde genealogie die teruggaat tot 

1189 wordt (terecht) als een apart onderdeel gepresenteerd]; 

J-P Oesoive: Mise au point sur ['origine véritable des ancêtres 

de Toussaint Jehan Hubert de Saive, mort en 1606 [achter

kleinzoon in de mannelijke lijn van Henry de Rabosée, schepen 
van Saive]; M. Vonwelkenhuizen: Mariages à Bruxelles antéri

eurs à 1696, paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg [verv.; ca 

250 huwelijken 17e eeuw; naam bruidegom Hose tot Le Ches

ne; Hubert, Jacob/Jacques en Jansens in diverse spellingsva

rianten, Lambert, Laurent]; G. Wo/tenier: Verv. Dispenses ma

trimoniales ... de Hainaut, 18e siècle [huwelijken te Lessines, 

Leuze, Ligne, Lobbes en Lobise; met verwantschapschema's; 

Smet, Lemaire, François, Wanty]. 

Het Land van Nevele, jg. 46, 2015-1. Dit nummer bevat slechts 

één artikel: A. Bo/loert e.o.: 1914-oorlog in Groot Nevele [Het 
Belgische leger bij het uitbreken van de oorlog; Ulanen; het 

Duitse aanvalsplan von Schlieffen; belegering van Antwerpen; 

terugtocht naar de IJzer; de vergeten Slag bij Overbroek met 

kaders over enkele in die slag overleden soldaten, waaronder 

Jozef Warpy, aanvankelijk begraven als Denis Stroobants, die 

de slag overleefde; drama te Lotenhulle; lijst van 19 in 1914 ge

sneuvelde soldaten uit Groot Nevele; de medische stichting 

Horlait-Dapsens]. 
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Idem. jg. 46. 2015-2. A 
Bo/loert: 100 jaar gele

den werd dichter Albert 

Speekaert geboren 

[priester-dichter tl 982]; 

A. Strobbe: De laatste 

jaren van Hendrik van 

Doorne in Poeke ['"1841 

tl915, pastoor te Brix

ton]; P. Huys: Juffrouw 

Ida de Kerchove d'Exaer
de {1813-1916). Nevelse 

honderdjarige en een 

schets van haar familie 

[exm. Van Pottelsberghe]; M. de Codt-de Ryckel: Nevele en 

de familie Lamme: 500 jaar geschiedenis [familie afkomstig 

uit Middelburg in Zeeuws-Vlaanderen, sinds 1858 Lamme 

d'Huisnacht geheten; artikel is geschreven aan de hand van 

vier boeken met archiefstukken, maar het wordt niet duidelijk 

waar deze boeken zich bevinden]; J. Luyssoert: De schoolstrijd 

1879-1884 in Meigem [de geliefde onderwijzer Désiré Wau
ters (''1850 t1888) van de gemeenteschool weggepest door 

de plaatselijke clerus, die een nieuwe katholieke school had 

opgericht]; A Bo/loert: Het Land van Nevele wil QR-codes aan 

alle plaatsen die te maken hebben met erfgoed in Nevele. 

Limburg. Het oude land van Loon, jg. 93. 2014-3- Dit nummer 

bevat slechts één artikel: J. Mertens: de Duitse Orde in Rijk

hoven-Bilzen, de vestiging van de Biesense hoofdzetel en de 

relatie met de Loonse stad [in 1220 schonken abdis Mechtildis 

van Munsterbilzen en haar broer de graaf van Loon een stuk 

grond met een kleine kapel aan de jonge Duitse Orde; het al

daar ontstane complex werd de hoofdzetel van de balije Bie

sen van de Orde; in 1361 werd de hoofdzetel verplaatst naar 

Maastricht en de vestiging aldaar Nieuwen Biesen genoemd; 

landcommandeur Winand Breill begint in 1543 met de bouw 
van een waterslot in Alden Biesen, dit slot voltooid en uitge

bouwd door landcommandeurs Johan van Ghoor en Heinrich 

von Reuschenberg werd in 1632 onder Edmond Huyn van Am
stenrade weer de hoofdzetel van de balije Biesen; latere land

commandeurs gaven het complex zijn huidige vorm. NB: Alden 

Biesen, in 1795 verlaten door de Duitse Orde, is thans een cul

tuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap]. 

Idem, 2014-4. F Decat: Fort Loncin 1914, het Limburgse luik 

van een oorlogsdrama [bij de verdediging van het fort vielen 

aan Belgische zijde ruim 500 doden]; K. Verhelst: Flandrica.be: 

nieuwe gedigitaliseerde documenten uit de erfgoedcollectie 
van de Provinciale Bibliotheek Limburg; R. Driessen: Joannes 

Brouwers 1696-1731: kroniek van een vergooid leven [tr. 1729 

Catharina Juecken, verliet haar na de geboorte van een doch

tertje, nam dienst bij de VOC en stierf in Kaapstad]; G.Sou
vereyns: Drossaardambten in het graafschap Loon [14e-18e 

eeuw; de ambten {Stokkem, Pelt-Grevenboek, Loon en Bilzen); 

benoeming, inkomsten en bevoegdheden; drossaard-dynas

tieën; de prins-bisschop van Luik als graaf van Loon]; J. 5/e-

gers: Over het bier en de geschiedenis van de brouwerij van 

Schalkhoven [ca 1835-1987]. 

De Mechelse Genealoog, jg. 39. 2015-1. Wat beleefden onze 

grootouders en overgrootouders tijdens WO 1 [diverse au

teurs]; F Wo/lebrants: Drie eeuwen Wollebrants [Andreas 

Martinus W. tr. Mechelen 1711 Maria Anna Pincet]. 
Idem, 2015-2. A Lurkin t : Kamp Soltau [de auteur zat er 

gevangen]; De slag aan de Nete [oktober 1914]; 5ooe geboorte

dag van Andreas Vesalius [1514-1564, lijfarts van Karel Vj. 

Idem, 2015-3- M. Torfs: Belgische dwangarbeid tijdens WO 

1 zwaar onderschat; F van Hoof: Van Lier tot Lier [eerste deel 

van een dagboek uit 1940; na een gemeentelijk bevel vertrok 

de toen 76-jarige auteur met een aantal leeftijdgenoten op de 

fiets naar Roeselaere]; De van Beethovens uit deze streek. 

Idem, 2015-4. F van Hoof: Van Lier tot Lier [verv .. groepje jon

gens zwerft in mei '40 op de fiets in de buurt van het front door 

Noord-Frankrijk]; X. de Schryver: Onbekende en onherkenbare 

drenkeling te Mechelen in 1879 [ het slachtoffer werd tenslotte 

geïdentificeerd als Bernard Jean Streickler uit Haecht, 119 juni 

1815 te Antwerpen]; De Van Beethovens uit deze streek [verv.]. 

Idem, 2015-5_ L. Verv/oet: Familie van Ludwig Van Beetho

ven [Ludwigl??0-1827 en Lode Van Beethoven '1953 stammen 

beiden van Aert van Beethoven x Josyne van Vlasselaer {in 

1595 op de Grote Markt in Brussel als heks verbrand)]; Fami

lie de Piza [Felix Timmermans baseerde zijn roman 'De familie 

Hernat' op deze familie. 

Le Parchemin, jg. 79. 2014 nr. 414bis. Inhoudsopgave en index 
Le Parchemin 2014; T. Dutry, C. Simonart: lnventaire des fonds 

d'archives: Simonart; Revue des revues [artikelen uit Belgi

sche tijdschriften in 2014 verschenen]. 

Idem, jg. 80. 2015 nr. 415. In memoriam koningin Fabiola; In 

memoriam Claude Anspach; Morquis de Trazegnies: Les Tra

zegnies d'lttre ou Ie roman du 19e siècle [tak afstammend van 

Charles x 1810 Marie Anne d'.A.rgenteau [familiegeschiedenis 

4 gen .. verarming ondanks huwelijken met rijke burgerdoch

ters; Ventura, Foäche; verwantschapschema's Argenteau, 

Dubois, Overschie en Hooghvorst]; 0. Lisein: Une généalogie 

Jabon, contructeurs de bateaux à Ombret [5 gen. begint met 

Jean-Hubert Jabon x 1756 Catherine Boverie]; B. d'Ursel: Prin

ces en Belgique: Silva-Tarouca !oorspronkelijk Portugees 

geslacht, de nazaten van de eerste en enige prins waren de in 

2002 uitgestorven graven T ellez da Silva-Tarouca in Bohemen, 

stamreeks 14e-20e eeuw]; M. Belvoux: Nos beaux portraits 

[Hortense de Dorlodot {1827-1901) x 1844 Martial Leclerq]; 

idem: La carte porcelaine d'Émile Drion [visitekaartje dat er 
uit ziet als porselein voor fabrikant van spijkers Drion x 1852 

Laure Houtart]; vragenrubriek: antwoord Smal de Broesber
ghe [door M. Belvaux, 5 gen.14e-16e eeuw; Blehen. Borgneval, 
Hosden]. 

Idem, 2015 nr. 416. G. de Failly: Les officiers nobles du règ

ne de Louis XVI, formation. état d'esprit et iténeraires à l'heure 

des choix (1789-1815) [le deel. het onderwerp wordt behandeld 

aan de hand van de carrières van de broers Gabriel (1744-1811). 
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Jean-Baptiste (1746-1806) en Antoine de Failly (1747-1829); 

met genealogische schetsen van Volden de Santberg en de 

Roly]; PE. Oetry: Charles Detry (1780-1859) échevin à Saint

Marc-les-Namur [herenboer en wethouder, verarmd door 

oorlogshandelingen, misoogsten en de opvoeding van talrijke 

kinderen]; 0. de Kerckhove dit van der Vorent: Généalogie de la 

familie van den Gruithuis alias Gruithausen et de Gruthus, ori

ginaire dÄrnhem [le deel, 10 gen. t/m de 16 kinderen van Arent 

(1490-1545) x 1517 Betta van Ingen (1498-1552); van Scher

penzeel, Snoy, van Bloemendaal]; F.M.J. Mül/ender: Hanovre 

débouté à Luxembourg, un procès héraldique et commercial 

[mislukte poging van prins Ernst-August van Hannover zijn wa

pen als handelsmerk te registreren]; M. Belvaux: Une dynastie 

de notaires à Sombreffe, les Février [7 gen. 18e-20e eeuw]. 

Idem, 2015 nr. 417. Gehele nummer gewijd aan geschilderde 

portretten in particulier bezit, alle portretten in kleur afgebeeld. 

Na de inleiding van P Janssens: Le destin incertain des portraits, 

volgen 24 artikelen; diverse artikelen bevatten ook genealogi

sche gegevens; ik vermeld achtereenvolgens auteur, afgebeel

de persoon of personen, [schilder]: N. Cortier: Marguerite de 
Gavre Steenkerque [Marquet Caussin]; F. de Montpel/ier: Ma

rie Gridolphi & x Barthélemy Campomenoso, Ferdinand Quist
hout & x Claire van Hove [onbekend]; C. de Fossa: Anne de 

Heuvel [Antonie van Dyck?]; F. de Pierpont: Michel-Joseph de 

Grady [Edmond Plumier]; F. Linard de Guertechin: Laurent-Hy

acinthe Hubar & x Catherine Gentil [Wilboghs]; PA de Fossa: 

Alexandre de Franquinet [Louis-Fëlix Rhénasteine]; J-J. van 
0rmelingen: Pierre-François Pelsers & x Marie-Jeanne Kerens 

[Pierre-François Habricx]; M. Belvaux: Antoine-Laurent de Jac
quier de Rosée [onbekend]; C. Monnoyer de Ga/fond de Car
nières: Anne-Jean-Camille Galland de Carnières [onbekend]; 

0.&F. de Kerckhove dit van der Varent: Joseph-Alexandre de 

Fromenteau [Jens Juel]; P Petit: Joseph-Sébastien della Faille 

dÄssenede [Charles Delin]; 0. de Mofforts: François-Joseph 

Meeûs x Marie-Thérèse van der Borcht [onbekend]; J-F. de 

Montigny: Jerome Crousse & x Louise Gouttier [Jean-Louis 

Bonet]; A. de Marneffe 6- 0. de Kerckhove dit van der Vorent : 
Louis-Joseph de Marneffe [François de Marneffe; François-Jo

seph Navez]; B. Vondermeersch: Jenny, Marie Flore & Emile Fi

neau [ Joseph Stallaert]; J. van Heesch: Ferdinand-Joseph Geel

hand [Adolphe-Christian Jouvenel]; B. Mous de Rolley: Anna 

Boch, Octave Maus [lsidore Verheyden; Théo van Rysselber

ghe]; H. 0ouxchamps: Mgr Hubert Simar [onbekend]; B. d'Urse/: 

Joseph Duc d'Ursel [D. Van Roy]; G. Janssens de Vorebeke: Ed

mond Goethals x Louise-Marie de Bay [Joseph Janssens]; B. de 
Haan: Marie-Louise Froment en haar zoon Jean de Haan [Laure 

Wilman]: J. Rombouts: Paul Meyers [G. Moonen. beeldhouwer]: 
0. Wigny: Pierre-Henri Wigny [Yan Pei Ming]. 

Idem, 2015 nr. 418. B. d'Ursel: Princes en Belgique: Tour 
et Tassis [leden van deze Italiaanse koopmansfamilie orga

niseerden eind 15e eeuw internationale postverbindingen en 

werkten zich op tot de hoogste adel, ebenbürtig met rege

rende vorstenhuizen (ook onze koninginnen Anna Paulowna, 

Sophie en Emma waren nazaten); stamreeks 13e eeuw tot he

den; genealogie van af de eerste Prins (1681) Eugène-Alexand-
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re 1652-1714, ook de takken uit niet-ebenbürtige huwelijken 

zijn opgenomen]; G. de Failly: Les officiers nobles du règne de 

Louis XVI [verv.; ontwikkelingen tijdens het consulaat en het 

eerste keizerrijk, met genealogie de Failly ca 1700 tot ca 1850; 

alle huidige de Failly's stammen van Amédée 1789-152 x Den 

Haag 1821 barones Agatha van Slingelandt]; J-F. Houtart: La fa

milie Bru [uit Languedoc, via Parijs naar Brussel; stamreeks 17e 

eeuw tot heden; genealogie vanaf ca 1850]; 0. Gagels van Rey

negom: Nos beaux portraits [Henri-Adrien Baré de Comogne x 

1812 Henriette Plovits]. 
Idem, 2015 nr. 419. H. 0ouxchamps: Les quarante families 

belges les plus anciennes subsistantes [Lynden (Aspremont); 

samenvatting discussies 

over de beruchte verval

singen van Christophe 
Butkens in zijn Annales 

généalogiques de la mai

son de Lynden, met veel 

aandacht voor de pen

nenstrijd in De Navor

scher. 1900/01. De vraag 

of stamvader Dirk van Lyn

den een wettige Lynden of 

een bastaard van Robert 

von der Marck-Arenberg 

was, is nog steeds onbe

antwoord (naar de mening 

van uw recensent zou 

DNA-onderzoek uitsluitsel 
kunnen geven); stamreeksen van de uitgestorven takken Dormael 

en Reckheim, en de nog bloeiende de tak Froidcourt, sinds 1676 

graven van Aspremont-Lynden]; 0. de Kerckhove dit van der 

Varent: Généalogie de la familie van den Gruithuis alias Gruit

hausen et de Gruthus, originaire dÄrnhem (2) [nazaten van 

Gothard x 1542 Françoise de Ligny, gen. 10-15; de Chastellux, 

de Riencourt, de Meckenheim]; Morquis de Trazegnies : Nos 

beaux portraits [Madeleine de Trazegnies 1564-1642, non, 

dochter van Marie van Pallant-Culemborg]; vragenrubriek:ant

woord Seg(h)broeck [genealogie 16e-18e eeuw, beginnend 

met Laureys x Anna Buelens]. 

De Rode Leeuw, jg. 46, 2015-1. J-P Meugens: De familie Meu
gens uit de provincie Limburg vanaf circa 1540 [gedenkboek; 

hier alleen kwst. van de auteur exm. Lamarque; een over

grootmoeder was Catharina Schepers uit Nieuwstadt, 1831-

1865 en exm. Severens]; L. Carlens: Henri Joseph Auwerx 
[1894-1918, exm. Quintens. vocht in de derde slag aan de 
IJzer; genealogie Auwerx, 6 gen. 18e-20e eeuw]; M. Philippe: 
Kindermoord bij de familie Damiaens-Dreesen te Overpelt 

[drama uitl909]. 

Idem, 2015-2. De gouw Limburg van de Vlaamse Vereni

ging voor Familiekunde bestaat 50 jaar en is nu een 'Konink

lijke Vereniging'; J. Maenen: Kwartierstaat Marcel J.J. Hen
driks 1924-2006 [t/m kw. 63; grootvader Willem Hendriks 

'''Gronsveld 1831, exm. Spits]; L. van der Gucht: Levensloop en 



kwartierstaat van Leo Custers [1943-2014, leraar in Congo, 

later journalist; kwst. met 127 kwn.; nr. 15 Anna Catharina Men
nen (x Lemmens) uit Budel]; P. Donders: Donders families uit 

het Loonse Land en de beide Limburgen [diverse families]; 

U. Jouck: Verbetering genealogie Auwerx uit vorig nummer 

[3 gen. hogerop]; P. Vrijens: Verdwenen parochieregister van 

Kanne terecht [1697-1765]; 5. Govoerts: De familie Debruyn 
uit Sint-Truiden en hun houding tegenover de Napoleontische 

conscriptie; M. Kunnen:De kwartierstaat van Steve Stevaert 

[1954-2015, politicus, oud-gouverneur van Limburg [127 kwn.; 

Stevaert x Rouffa, Boelen x Ketelsleghers; van de 64 kwn. uit 

de hoogste gen. zijn er 11 onbekend]. 

Idem, 2015-3. J. Moenen: Joannes Geraerts, een van mijn 

overgrootvaders, nam samen met 14 Lanakenaren dienst in 

het Pauselijk Zouavenleger [1838-1897; met genealogische ge

gevens van alle 15, waaronder Godefridus Born en Julien Van 

den Dyck uit Maastricht]; Kwst. Franciscus Beynsberger 1890-

1914 [16 kw. o.a. Philipsen en Snoek uit Budel]; aanvullingen op 

artikelen Auwerx en Stevaert; M-J. Lomarque, J-P. Meugens: 
Oorlogsbelevenissen te Hasselt 1940-1945; 0. Bertrands, Th. 
Stevens: Gerechtelijke visitaties te Ham 1668-1745 [28 ver

dachte overlijdens]. 

Taxandria [Jaarboek Kon. geschied- en oudheidk. kring van 

de Antwerpse Kempen], 2014 nr. 86. M. Bogaert: De pelgri

mage van Jan van Berchem naar het Heilig Land [reisverslag 

1493/94; vrijwel geen genealogische gegevens over Van Ber
chem; medereizigers uit de geslachten von Zedlitz, von Lobko

witz, de Hangest en Talbot]; J. Boone: Een ooggetuigenverslag 

van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrij

ding van Turnhout in 1944; P. Coupé: Sint Josephskring: Histo

riek der jongelingen Patronage [tot 1922, opgericht 1890]; R. 
de Toevernier: Alfons de Taevernier, reconstructie van de ge

beurtenissen volgend op 15 februari 1944 [29 leden van de ver

zetsgroep Belgische Nationale Beweging opgepakt; slechts 

enkelen overleefden; Alfons, vader van de auteur, stierf in 

Dachau]; G. Hendrix; Boeken van de landdeken Jan Luyten bij 

de kapucijnen van Lier [1552-1625, bibliofiel; van 13 boeken is 

de huidige verblijfplaats bekend]; Q. Oeyen; Het rijke Kempen

se wielerleven (1920-1940); B. Sas: De bouwdossiers in het 

Stadsarchief Turnhout (1825-1940) als bron voor historische 

onderzoek; F. Snijders: Koninklijke Maatschappij De Edele 

Handboog in Turnhout; E. van Besien: De oude Rijkswachtka

zerne van Turn hout; J. van Osta: Kerkwimpel van de Sint-Cor

dulakerk in Schoten bij Antwerpen [teruggevonden etsplaten 

voor vaan uit midden 17e eeuw]. 

Van mensen en dingen, jg. 13, 2015-1. Diverse artikelen over 

de schamele woonomstandigheden van een groot deel van de 

bevolking van Gent in de 19e en eerste helft 20e eeuw; B.Vos: 

De heks van Wapping (bij Londen) [vertaling van een anoniem 

pamflet over Joan Patterson, in 1652 wegens hekserij opge

hangen]. 
Idem, 2015-2. Diverse artikelen over dieren en dierenliefde 

met als opmerkelijk opening P. Van Keymeulen: Hitler: vegeta-

riër en asceet? Verder o.a. L. Devriese: Konijntjes in de waran

de, lamprei in de abdij [verspreiding van het konijn via waran

den, middeleeuwse kweekplaatsen voor jachtwild]. 

Idem, 2015-3. J. De Smet: Runderpest, eene droeve plaege 

onde het hoornvee [Vlaanderen werd in de 18e eeuw diverse 

malen getroffen, de uitbraak in de jaren zeventig werd kracht

dadig bestreden door burggraaf Vilain XIIII, burgemeester 

van Gent]; K. Goeminne: Hebben Brugse zotten en Gentse 

stroppen iets gemeen? [beide uitdrukkingen gaan terug op 

een conflict met de landsheer, Brugge met Maximiliaan van 

Oostenrijk, Gent met Karel V]; L. Devriese: Met het spellewerk 

is weinig gewin te doen [uitbuiting kantwerksters te Gent in 

18e eeuw]; idem: Thuiswevers in Zingem (1762). 

Idem, 2015-4. L.A.A. Janssens: De Vikingen, hun landbouw

dieren en hun dierlijke voeding; L. Devriese: Slaapcomfort 

voor rijk en arm [14e-17e eeuw]; idem: Hoe te besparen in de 

armenzorg? Gent 1551-1552; A Brysse: De goede zeden bij 

weesmeisjes in de Bijloke [voorval uit 1901]; W Van Driessche: 

Gent kleurt Oranje, hofschilder Joseph Paelinck [waarom koos 

koning Willem Ivoor een hofschilder uit Gent?]. 

Vlaamse Stam, jg. 51, 2015-1. Nu op A4-formaat. Themanum

mer Eerste Wereldoorlog. M. Larmuseou: Verborgen in het 

,,, ,., 
Themanummer Eerste Wereldoorlog 

Oorlogsbu,gefllees1ers In Antwerpen 
Hetlevt<nindefronLlinie 

f ri'lekcms 
Oorlogsmeters 

' SOJ,6.A.11. ""î,', Familiekunde 
Vlaanderen 

DNA: Het Fromelles 

Project, genetische ge

nealogie geeft alsnog 

een naam aan onbe

kende soldaten uit WO 

1 [Fromelles, plaatsje 

in Noord Frankrijk met 

militaire begraafplaats; 

identificatie Australiër 

Alfred Tuck 1894-1916]; 

P. Eyckerman: Eretekens; 

P. Nefors: Archieven in 

het Koninklijk Legermu

seum over de Belgen in 

het buitenland in WO I; 

5. Crick: Mijn grootva

ders - helden in den Grooten Oorlog [Crick, Cleenewerck]; 5. 

Vandenbussche: De slag bij Passendale [1917]; J. Naert: De 

administratieve zuivering van burgemeesters in de provincie 

Antwerpen na WO 1; W Devoldere: Vier broers als soldaat in de 

groote oorlog [Demonie; exm. Lievens]; W Peene: De 'Groote 

Oorlog' en het archief van de Stichting de Bethune; R. Jans: 
Landerloos wordt Bergmans, sneuvelt en komt weer thuis 

[''7891, in 1914 niet gesneuveld maar geïnterneerd, tl954]; P 
Trogh: De namenlijst en de honderdjarige herdenking van WO 
1 [in het Flanders Fields Museum te leper, bijna 520.000 na

men]; E. 5'.Jegers: Een oorlogsdagboek uit de Kempen [Decraen 
1917/1918]; K. De Decker: Frans Weyns, commandant van het 

Fort Van Breendonk; idem: 'De Grote Oorlog' van Karel De Laet 

[1894-1970, frontsoldaat aan de IJzer]; F. van den Kieboom: Da

tabase met Belgische Vluchtelingen in Zeeland [ruim 42.000 

namen in het Zeeuws Archief]; W Oevoldere: Frontsoldaat 
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huwt oorlogsmeter [Georges en Jules, twee zoons uit het hu

welijk van Emilius Eggermont x 1887 Bertha Bostyn vochten in 

WO I]; M. Monde/oers: Familie Hollants-Lambeets in1914-1918; 

J. Vonderhoeghe, M. Vonbrobont: Documentatie- en studie

centrum voor familiegeschiedenis, uit de praktijk [onderzoek 

naar de vader van Suzy Hey ,·,1938]; Het familiearchief Merode 

Westerloo [inventarisatie gereed]; Namen van 100.000 Bra

bantse dienstplichtigen te doorzoeken (Nederland) [via www. 

bhic.nljstamboom]. 

Idem, 2015-2. M. Lormuseou: Verborgen in het DNA: Gen

iaal Vlaanderen [het 'Romeins' DNA-project brengt genetische 

verschillen binnen Vlaanderen tijdens de late Middeleeuwen 

in kaart]; A van Oeffelen e.o.: Familie Van Oevelen: het DNA

spoor [families van Oeffelen met dezelfde juridische voorou

ders blijken biologisch niet verwant, de breuk gelocaliseerd 

binnen twee generaties, ca. 300 jaar geleden]; L. Donners: 
'Private' Richard van Neste (1880-1917) Vlaamse onderwijzer, 

gesneuveld in Canadese dienst [emigreerde in 1912]; W Devo/

dere: Achiel Van Walleghem (1879-1955), priester, auteur oor

logsdagboeken [exm. Lauwers, met kwst. 63 kw.]; P Donche: De 

Brugse historieonderzoeker Pieter (111) Lootyns 1586-1653 en 

de genealoog Pieter (IV) Lootyns 1624-1701 [verv.; genealogie 

Lootyns 15e-18e eeuw, beginnend met Michiel Lotin tca.1477 

x Clara van Halewijn; ook genealogie van de mogelijk verwante 

Franse familie Lotin (comte) de Charny]; W Vonde Kerckhove: 
Waardamse lotelingen onder Napoleon [lijst van ruim 100 jon

gemannen, veela l met enkele aanvullende gegevens]; Nieuws

berichten [o.a . samenwerking Familiekunde Vlaanderen met 

Nederlandse Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog]. 
Idem, 2015-3. M. Lormuseou: Verborgen in het DNA: Richard 

111, de Engelse koning onder een autoparking [het DNA in het 

gevonden skelet matcht met dat van enkele personen, die in 

rechtvrouwelijke lijn afstammen van Richards zuster Anne van 

York, maar niet met dat van zijn patrilineale verwanten uit het 

huis Beaufort-Somerset]; P Eyckermon: De fotoverzameling 

als genealogische puzzel [foto's van voor WO 1, puzzel slechts 

ten dele opgelost]; M. Van Eeckhaute: een zoektocht naar de 

familiegeschiedenis Van Eeckhaute [genealogie 8 gen., begint 

met Carolus ca. 1606-1659 x Gottem 1637 Judoca van Aelst; 

de tak van de auteur omvat ook drie recente gen.]; H. Lom
rechts-Augustijns; Huwelijken van de Antwerpse molenaars in 

de 18e en 19e eeuw [beroepsendogamie (molenaar huwt mole

naarsdochter) verdwijnt in de 19e eeuw]; Nieuw geregistreer

de wapenschilden; M. Mondelaers, 5. Aloerts: Een Braziliaanse 

filmploeg te Diest [in 1892 leidde Louis Cruis (1848-1908) uit 

Diest een verkennende expeditie naar het binnenland van Bra

zilië met het oog op de vestiging van een nieuwe hoofdstad, 
Brasilia; genealogie Cruis 17e-20e eeuw]; F. Bommorez: Hoe 

een genealogisch dubbeltje rollen kan. [drie heren op een foto, 

met behulp van de database Belgische vluchtelingen in Zee

land geïdentificeerd; Callewaert, Melsens, Van Haverbeke]; P 

Donche: De genealoog Joannes ldesbaldus Masin 1631-1694 

[korte biografie; Ma sin blijkt de auteur van ca. 700 genealogie

en en genealogische fragmenten uit het Fonds de Thibault de 

Boesinghe in het Rijksarchief te Brugge]. 
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Westhoek, jg. 31, 2015-1. F Hooghe: Dwalende tempeliers en 

klagende hospitaalridders [het lot van de tempeliers in het 

graafschap Vlaanderen (1284-1332)]; P Trio: Een overzicht 

van oude renten in het bezit van de Ieperse O.L.V.-broe

derschap [broederschap van en voor studenten te Parijs, 

afkomstig uit leper; identificatie van een aantal schenkers 

van renten: Batch, van Ricele, Zoete]; A Borbry: La famil

ie Paeldinc, Paelding ou Anguille à Ypres, du Xllle au XVe 

siècle [genealogie 8 gen.; Belle, van Dixmude, de Landas]; 

J. Desreumoux: Moord of wettige zelfverdediging [geeste

lijke uit leper doodde twee jongelingen met messteken in 

1558]; A Preneel: De heerlijkheid Kersekenshove vergokt 

[in 1636 door François vander Meersch, nota bene priester 

van het bisdom leper]; M. Vondecosteele: De bevolking van 

Elverdinge tussen 1650 en 1653 [samenstelling van 105 huis

houdens]; N. Boessemoere: Een pointingsrol van Boezinge 

anno 1745 [lijst van 75 belastingplichtigen, belaste zaken 

en verschuldigde bedragen; van de meesten konden enige 

genealogische gegevens worden toegevoegd]; K. Popin: De 

oprichting van molens in de stad en kasselrij leper in de 18de 

eeuw [schipperen tussen private en publieke belangen]; G. 

Sedeyn: De onstuimige priester Pieter Vervisch van Moors

lede (1749-1793) [rebelse geestelijke, hij en zijn zuster stier

ven te Parijs onder de guillotine]. 

Duitsland 
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Fa
milienforscher, 2015-1. Reale und virtuelle Bibliotheken in ... 

Kosice/Kaschau [congres]; ältestes Kirchenbuch von Rudels

dorf am Bober neu bearbeitet [1593-1710]; Friedhof Fraustadt/ 

Wschowa in der Graeber-Datenbank 'BillionGraves'. Neues 

OFB Orpus/Mezilesi online; 1000 historische Adressbücher 

stehen jetzt im Internet. 

Archiv für Familiengeschichtsforschung (AfF), jg. 19, 2015-1. 

W van Restorff: Über den Umgang mit Nachlässen der ge

nealogischen Forschung 

[tips; opschonen, beper

AfF 
,,., .. ,, .. ,.,.., ,,,,. 

Archivfür 
Familicngcschichtsforschung 

Ü IE 2 ElTSCHR l fT FUR f AMILIENFORSCHt:R 

kingen]; J. Koldenboch: 
Komp, eine Fuldaer Fa

milie und ihre Nachkom

men in Holland [9 gen., 

1622-2012; van der Hulst, 
T uijnman, Sittig, Kircher, 

Vollmar, Schaefer, Win
der, Tamis]; W. Schiller: 
Familie und Schicksal 

der Margarete Schiller 
geb. Grogmann aus Nie

derschlesien in der Mit

te des 20. Jahrhunderts 

[Reiman, Krause; Russi

sche krijgsgevangene]; 



H. A~monn: Abschrift eines briefes aus St. Louis vom 16.2.1850 

... Johanna Goldberg geb. Kollenberg [Küppers, ook in N.0.1., 

Kamper]. 

Archivar, 2015-1 . (met CD). Archive und Online-Portale; Die 

Deutsche Digitale Bibliothek - Kultur und Wissen online; Das 

Archivportal Europa; Die Europeana; Archion - ein Internet

portal für Kirchenbücher und mehr; Thüringer Archive: www. 

archive-in-Thueringen; Archive in NRW; alterungbeständiges 

Papier; Sicherung van Blogs für die historische Überlieferung; 

Papstbulle ... Universität Heidelberg; Rückgabe van Kriegs

beute Erster Weltkrieg an das Stadtarchiv Ypern; Familienar

chiv von Pröpper. 

Computergenealogie, 2015-1. Hilfsprogramme. Ein Werkzeug

kasten für Familienforscher; Forschungsergebnisse ausge

ben; ein Buch auf Knopfdruck; Gedtool - gedcom; zum Kirchen

buch surfen; Archion- ein Rundgang. 

Deutsches Familienarchiv, Bd. 160, 2015. J. van Gerlach: Von 
Gerlach. Lebensbilder einer Familie in sechs Jahrhunderten 

[oorsprong boeren, later hofdienaren in Melsungen an der Ful

da, Rohrbeck en Nienburg an der Saaie, pachter van de Spen

ninghof; met index op zaak-, personen- en plaatsnamen, o.a. 

Wüst, van Sickingen, Sutel, Verbeck, Möhring, Praetorius, am 

Ende, van Raumer, van Waldow, van Grolman, van Küssow, van 

Oertzen, van Blanckenburg, van Rohr, van Kröcher, van Hülst, 

van Mitzlaff, van Kanitz, v.d. Heyden, Holtkotte, van Pfuel, van 

Alvensleben, van lssendorf, Früchtenicht, Fricke, van Basse

witz, Beyme, van Bonin]. 

Donauschwäbische Familienkundliche Forschungsblätter, jg. 

41, 2015 nr.155. H. Gotti: Herkunft und Geschichte der Gatti-und 

Knipf-Ansiedler in Gara und Csatalja/Batschka [uit Emmen

tal (CH) en de Elzas; Preininger, Kutsch, Heffner, Bauholzer, 

Geichler, Schönwalder, Scheidegger, Marcel!, Bentz]; G. Herk: 

Die Revolutionsjahre 1848/1849 im reformierten Kirchenbuch 

van Feketitsch 11 [Pap, Varga, naamlijst ontbrekenden, met ge

tuigen]; H. 5chworz: Blumenthaler Kolonisten im Jahre 1784 

[Hongarije; Horn, Metzger, Baumann, Thewald, Biber, Treher, 

Lehman]. 

Emsland-Jahrbuch, Bd.61, 2015. 5. Uchtmon: Plaatzen als 

Baustein der Ortsgeschichte - Das Beispiel Borsum [boe

renplaatsen; Status Animarum 1750: 19 namen; 1834-1848 

Häusersteuer-Rolle: Schulte, Sandmann, Ahlers, Hibing, 
Broer, Eilsing, Haming, Berlage; Schatzungsregister 1657: 
14 boeren; Staars, en uit 1499: Broyer, Pape, Puls, Eysinck]; 

Ausgrabungen Bastionärfestung Meppen [kaarten uit 1661, 

1638, 1761, 1854; Below, Morrien]; 5. 5chwenke: Die Sparkas

se Lingen van den Anfängen bis 1918 [1838]; Das Emsland 

und die Grafschaft Bentheim im Ersten Weltkrieg; Zur Ge

schichte des Druck- und Verlagwesens in Lingen [Distner, 

Pontanus, Stein, Verbrugge, Pröbstingh, v. Hoven, van Bes

sel, Mohr, Finke]. 

Emsländische und Bentheimer Familienforschung, 2015 nr . 

128. H. Voort: Domizil für eine jüdische Familie in Wietmar

schen [1753; Gottschalk; pastoor Thiessen was tegen; Cramer, 

Leffmann, Mildenberg]; L. Hortz: Auszug aus dem Under
brink-Familienbuch 1600-2010 [uit Beesten-Talge; Wehmeyer, 
Reinholz, Rüschen gen. Schmitz, Hollen, Eilermann, Freisen 

gen. Bemboom, T eelen, Copheil, Veerkamp, Amans, Onter

brinck]; Interessanter Fund einer Statenbijbel. Nachkommen 

van Gerrit Oosterwijk [uit Ootmarsum en Uelsen; Lamping, 

Ekkel, Stenvers]; 0. Wiordo: Heinz Wertheim aus Gildehaus 

bewies im KZ grossen Mut; Heimatverein Lohne [schrijver 

Remarque]; Jüdisches leben in Schüttorf [veiling gestolen 

goederen in WO II]; Ein berühmter Verbrecher in der verwandt

schaft? [Reml ing]. 

Idem: register en index 2013 Heft 118-122 op personen en 

plaatsen. 

Idem, 2015 nr. 129. R. Cloppenburg: Kleiner Beitrag zur Ge

schichte des Hofes und der Familie Struve in Lehe [Schwag

mann, Zumsande, Berlage, van 0hr, Mersman, Schniers, Dic

kebohm, Hiltermann, Waterloh, Krall, Klumpe, Wittup, Griep, 

Knevel, Pennemann]. 

Idem, 2015 nr. 130. H. Voort: Über erheiratete und vererbte 

Beamtenstellen in der Grafschaft Bentheim [Hoffmann, v. Loe, 

Sack, Theben, Hoogklimmer, te Gempt, Beckmann,]; Pagen am 

bentheimer Hof [v. Aschebrock, v. Langen,]; G. Nichau: [WO 1. 
Gem. Brümsel; Brief aus 1865 van Lambertus Pott aus Gilde

haus an Bruder Gerritt in Deventer [Mentink; Eisenbahn Alme

lo- Salzbergen;]; K.-L. Go/Ie: Eine Episode aus dem Leben mei

ner Mutter ... im 3. Reich [Langelotz, Berlage, Mers, Behrenz]; A 
Benedixen: Emsländische Auswanderer in den USA [Mcîigue, 

Stroet, Kathmannj; Anton Dreesmann [uit Haselünne naar Am

sterdam; Kerckhoff, Vroom]. 

Idem: register en index 2014 Heft 123-127. 

Familie und Geschichte, Bd. 8, jg.24, 2015-1 . 5. 5cholz: Die 

Botschaft der Wetterfahne der Dittersdorfer Kirche. Zum 

Gedenken an Curt Heinrich von Einsiedel (1662-171 2) [uit 

Scharfenstein]; F. Drechsel: Ein interessantes Aktenstück im 

Stadtarchiv Chemnitz. Hinweis auf die Testimonia von Wolf 

Hühnerkopf, Abraham von Einsiedel, Eustarius von Harras 
und des Abtes Hilarius Wagner van 1545 [verklaringen over 

ambachtslieden op het platteland, per dorp opgesomd; Gör
ner, Kempten, Heintz, Kuntz, Seiffert, Storzell, Rother, Bar

thell, Lof?., Kröner]; K. Odening: Zur Familiengeschichte des 

Naturforschers und Freidenkers Franz Wilhelm Junghuhn 
[Lauterwald, Knoblauch, Weber, Breytung, Schiele, Koch]. 

Familienforschung in und urn Osnabrück {FOS). jg. 15. 2015 

Heft 56. W Hofmeister: Eine Ahnensuche in Ballin5tadt

Auswandererwelt Hamburg [museum; HAPAG rederij; deels 

digitaal; Landmann]; H.G. Behrendt: Die Koschschneiderei in 

Westpreulsen [in Osterwieck]; 5. Hieckmonn: Bäckerei Bröck
er [4 gen.; bommen op Osnabrück 13-8-1944]; Tagebuch Paula 

Langemeyer (6); lndustriebetriebe: Kromschröder; Bremer 

Passagierlisten 1920-1939, deel 6: lijst Lindemann- Nuger. 
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Herold-Jahrbuch, NF Bd. 19, 2014. U. Bednarz: Karl vom Stein 
zum Altenstein (1770-1840) - ein preulsischer Kultusminister 

als Kunstsammler [Pick, 

van Nagler, Grünfeld, 

lmhoff, Paumgartner, 

Haller, Hack van Suhl, 

Fieger]; T. Diederich: Das 

grolse Siegel des Kardi

nals Nikolaus van Kues 
(1401-1464}; M. Göbl: 
Die Entwicklung heral

discher Normen im Hei

ligen Römischen Reich 

und in der Habsbur

germonarchie [Gan

ser, Samson, Görtzer, 

Voglmayr, Kladt, Oplser, 

Agricola, Ducker, Ca

non, Pilati, Bruna]; P. Grof van Holstein: Die Havelberg'sche 
Wappengruppe [uit Mecklenburg; T. Krejcik: Zur Typologie 

der Wappenminiaturen [Bautschner von Lilienberg, Edler von 

Meyer, Michnig von Eichenfeld, Fries, Blo, von Deblin]; H. Lön
necker: 'Und wenn es noch so falsch ist, so bleibt es doch unse

re Traditionl' ['wapen'strijd in studentenverenigingen voor WO 

1, kritische kanttekeningen]; M. Richau: Die Beschränkung der 

Führungsbefugnis eines Familienwappens auf den Mannes

stamm im Lichte der Gleichberechtigung zwischen Mann und 

Frau [emancipatie?, grondwet]; G. Siebold: Von Georg Septi

mus Dieterichs (1690-1757) zu Ernst Landmann (1846-1926) 
[Provenienz bei Alten Drucken; von Firmian, von Dietrichstein, 

von Colloredo]. 

Mitteilungen Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Ge
schichte, 2015 nr. 88. 

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familien
kunde, 2015-1. H.-U. Osmann: Die Schuiten-Familie auf dem 

Hinseler Hof in Essen-Überruhr [Hunsel, v. Vittinghoff-Schell, 

Krumbkes x Hecking, Beckhaus, Bulck, Keveloh, Wickenburg, Ho

vescheidt, Wallenei, Springob]; L. Müller-Westphal: Wappen und 

Hausmarken [verv.: Blaren t/m Weller]; G. Hentschel: Die Einwoh

ner der Stadt Remagen 1575-1650 [verv.; lijst Adenawer-Zinls]; K.
H. Bernardy: Der Franzosenfriedhof in Koblenz-Lützel [18e-19e 

eeuw: Abel-Zimoeanis]. Indexen MWGFF 2013-2014. 

Mitteilungsblatt Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thürin
gen, 2015 nr. 107. Staufenbeil; Kommunalwappen; Zöllner [van 
Rottenstein, van Helsberg, van Utterodt, Herda, v. Zeutsch]. 

Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadt
geschichte, 2015 nr. 88. H. Narden: Die Lebenserinnerungen 

van Bernhard Möllenbrock (1881-1923) und Ernst Keek [r.k. 

Schröder, Dreyer, Behlau, Spork, Massaro, Saggau, Tegeder, 

Fabricius, Schöppa]; B. Go/dberg: Die jüdische Gemeinde ... 

[Cohen, Meier, Wolff]. 
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Mosaik, 2015-1. Verv. 

Chronik van Elsbergen 
gen. van Wylich [Bau

meister, Kramer, Dege

ner, Reffier]; B. Schweers: 
Die Familien Bali, Holter

mann, Schweers [Peters, 
Geilings/Crull, Hespers, 

Swegen, Rütters, Fuert

gen, Spetman, Angenendt]; 

R. Tes/au: Familie van 
Bebber-Bosch [uit Aide

kerk; Hoetz, Harksteins, 
Mintmanns, Herstix/Her

stocks, van Gemmeren]. 

Pfälzisch-Rheinische Familienkunde, jg. 63, 2014-2/3. Thema

nummer WO I; J. Krotz: Der Erste Weltkrieg und die Pfalz - ein 

Überblick; W Rummel: Unsere arme Mutter. lch bange urn sie 

... Fam. Barbara Ziegler aus Weyher [Schwaab, Hundemer]; K.J. 
Becker: Der Arbeiter hat kein Vaterland [Niemes, Siegmayer, 
Schmitt, Mann]; E. Leonhard: Fast einn Monat ... leben [Kut
terer aus Halsloch ... [Koch]; J. Lamprecht: Doch bleibt es mir 

vergönnt. Louis Kuhn und Elisa Kirsch - ein zerstörtes Leben 

[Holz]; H. Nagel: Ja, das waren alles Helden ... Der Infanterist 

Karl Schneider ... [Lambrecht, Reis]; W Esser: Es kann lhnen. 

Michael Hoffmann aus Erlenbach [Metz, Wingerter, Dinies]. 

Rundbrief [Verein für Familien- und Wappenkunde in Württem
berg und Baden], 2015 nr. 25. Seltene alte Wappenbücher online 

(15e-19e eeuw}. 

Sächsische Heimatblätter, 2014-4. Themanummer. J. Nitsche: 
Das Kaufhaus Schocken in Chemnitz ... [Manasse, Lewin, Kann, 

Strauss, Agnon]; G. Vierte/: lrritationen urn ein Chemnitzer 

Stadtjubiläum: 1143 ader 1165 [argumenten: 1143]; Geschichts

verein [1872; Uhle]; K. Meise/: Schönherrfabrik [Seidler, Wend

Ier]; H. Marx: Kunstakademie Dresden ... [Vitzthum van Eck

stadt, Pochmann, Kelngel, Rölsler, van Quandt, Schnorr van 
Carolsfeld, Naecke]. 

Spuren [Warendorf],jg. 29, Bd. 6, 2014-5.J. Gojny: Das Schicksal 

eines NS-Verfolgten und Ostvertriebene [verv.; Schmidt, Lige]; 

A. Smieszchola: Kurz-Genealogie Heitmann [Landschütz, Vo

gelsang, Rekittke]; idem: Ortsfremde in heimischen Kirchen

büchern [Morra, Ukötter]; uit de krant van 1858 [Glöseker, Wie

se, Mühlenhoff]. 
Idem, 2014-6. J. Gojny: das Schicksal eines NS- Verfolg

ten und Ostvertriebenen [verv.]; A. Smieszchola: Eisenbahner 

Familien [Beitzmann, llges, Kerstiens, Rugge, Schmiemann, 

Rickmann, Hammer, Rüschenbaum, Werntze]; idem: Hochzei

ten Teiner [Wering, Lübbert, Teckenborg, Rump, Schonefeld]; 

idem: Familie Wiwehove x Schwaer [Sondermann]. 
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