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VAN DE REDACTIE

Bij de voorplaat 
Anoniem: Uithangbord, aan weerszijden beschilderd met een voorstelling van twee haringbuizen die op 
zee aan het vissen zijn. Tussen 1700 en 1799. Olieverf op koper, hoogte 70,5, breedte 78, dikte 8,8 cm. 
Collectie Rijksmuseum Amsterdam

We beginnen de uitgave met een bijdrage van Tom Bezemer: Van Rossen - Een Vlaardings vis-
sersgeslacht. In dit artikel belicht de auteur eerst de herkomst van de familienaam en de eerste 
generatie van deze familie Van Rossen. De eerste van deze naam was van beroep visser en werd 
geboren circa 1560 in Vlaardingen. Vervolgens bespreekt hij de vele generaties Van Rossen die 
hierna komen, ook zij waren meestal vissers. Het verhaal geeft een duidelijk beeld van de opgang 
en neergang van de visserij in Vlaardingen over eeuwen en de gevolgen daarvan voor de verschil-
lende generaties van het geslacht Van Rossen.

De volgende bijdrage is van Arnold Spee en getiteld: Anonieme burgers op genrestukken uit 
de Gouden Eeuw - Identificatie door genealogisch onderzoek. Meestal wordt aangenomen dat 
genre stukken voor de verkoop in de markt zijn gemaakt maar de auteur maakt duidelijk dat ook 
vele daarvan zijn gemaakt door schilders in opdracht van hun mecenas. Door zijn genealogisch 
onderzoek kan de auteur meer vertellen over de personen die zijn geportretteerd op een aantal 
schilderijen van Matthijs Naiveu en voorts over de leden van de families Wuijtiers en Cromhout, 
de mecenassen van de schilder.

Van Marian Kalb is de bijdrage: Oortmeijer, een -aflopende- familiegeschiedenis in Alkmaar. 
De weinig bekende achternaam Oortmeijer is bijna zeker een familienaam afkomstig uit de om-
geving van Lippstadt in Westfalen. Deze geschiedenis begint in Alkmaar met een jongeman, ge-
naamd Jan Hendrikse Oortmeijer, die rond 1755 aldaar opduikt en dan woont bij zijn oom Hendrik 
Straatmeijer. Daarna vernemen wij hoe de familie die hoofdzakelijk in Alkmaar verbleef daar van 
generatie op generatie heeft geleefd zich uitbreidt en tot slot weer verdwijnt.

Dit nummer bevat voorts een aantal familieportretten, zoals die van Ruud van der Roest en die 
van Hans Noppen, over Catharina Geertruida Mulder, geboren Leiden 1850, van beroep naaister 
en overleden in Amsterdam 1887.

Verder vindt u in deze uitgave de vaste column van Antonia Veldhuis en de bekende rubrieken 
boekrecensies, tijdschriften en Van de tafel van het hoofdbestuur.

We wensen u veel leesplezier met deze uitgave.
Frits van Oostvoorn
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TOM BEZEMER 

Van Rossen 
Een Vlaardings vissersgeslacht

Toen ik aan de samenstelling van de stamreeks van mijn grootvader Martinus Johannes 
van Rossen begon, wist ik dat hij in zijn jonge jaren zeeman was geweest. Twee ooms, 
broers van mijn moeder, voeren in het begin van de vorige eeuw ook regelmatig de 
haven van Vlaardingen uit. En mijn overgrootvader was in de negentiende eeuw 
scheepskok op een Vlaardings vissersschip. Elk mens heeft een verhaal en daarom was 
de kernvraag bij het onderzoek: kan ik - naast de voor de hand liggende gegevens met 
betrekking tot geboorte, huwelijk en overlijden - het verhaal van mijn voorvaders en 
-moeders achterhalen? Kan ik hen een gezicht geven? 

1. Kaart van Delfland door Floris Balthasars, 1618; min of meer in de eerste duinenrij ligt 
DerHey met drie evenwijdige straten. Gemeentearchief Delft.
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Nauw daarmee verbonden was de vraag of niet alleen de drie 
mij bekende generaties, maar ook eerdere, wellicht álle terug 
te vinden rechtstreekse voorvaders, hun brood op zee ver-
dienden. Zo werd in de intieme studiezaal van het Vlaardingse 
Stadsarchief naarmate het onderzoek vorderde de zoektocht 
steeds spannender...

Familienaam

In de Familienamenbank van het CBG wordt Van Rossen een to-
poniem genoemd en lijkt daarmee een variant op Van Rossem 
en Van Rossum. In die laatste vorm duikt in deze stamreeks de 
naam op in de vierde generatie bij de broers Theunis (III-1) en 
Mees Corneliszoon (IV). Op latere leeftijd krijgt Mees echter 
ook de toevoeging Van Rosse. In een zijtak is de familienaam 
al eerder in gebruik in de tweede generatie bij Maerten Mees-
zoon (I-b2). Aan Maertens patroniem wordt echter niet alleen 
de naam Van Rossum, maar ook Croon toegevoegd.1 Het maakt 
een verklaring van de herkomst van de familienaam er niet ge-
makkelijker op. Dat familienamen ook doorgegeven konden 
worden via de vrouwelijke lijn is een bekend gegeven. Eveneens 
dat bij vernoeming naar de grootvader van moederskant later 
vaak ook diens familienaam werd overgenomen. Volwassen kin-
deren uit één en hetzelfde gezin konden dus met verschillende 
familienamen door het leven gaan.2 Er zijn vele voorbeelden van 
te geven, maar we kunnen dicht bij huis blijven: In generatie I-b3 
treffen we bij Jacob dit verschijnsel aan als hij de familienaam 
Morre aanneemt van de grootvader naar wie hij vernoemd is. 
Helaas is die duidelijkheid er niet met betrekking tot de naam 
Van Rossen. Een sluitende verklaring voor de herkomst binnen 
deze stamreeks is er dan ook niet. Enkele feiten zijn in dit ver-
band echter vermeldenswaard: Mees Huygenszoon (generatie I) 
komt zo goed als zeker vanuit Ter Heijde, een dorpje aan de kust 
bij Monster, met zijn gezin naar Vlaardingen. De door G.L. van 
Eendenburg opgestelde inwonerslijst van Ter Heijde vermeldt 
tussen 1590 en 1630 een aantal personen met de familienamen 
Morren, Van Rossen en Croon; namen die we ook in de genera-
ties tijdens en na Mees Huygenszoon in Vlaardingen aantreffen. 
Bovendien blijkt uit voogdijregelingen uit die tijd dat er contac-
ten waren met nog in Ter Heijde wonende familieleden. Opmer-
kelijke gegevens die uiteraard het probleem niet oplossen. Dat 
de familienaam kennelijk al in de tweede generatie bekend was 
is in ieder geval geen reden die dan ook maar aan de oudst be-
kende stamvader, Mees Huygenszoon, toe te kennen, wat he-
laas hier en daar op internet gebeurt.

Enkele reis Ter Heijde - Vlaardingen

I.  Mees Huygenszoon, geboren circa 1560*3, visser, stuur-
man op onder meer een haringbuis, poorter van Vlaar-
dingen, overleden tussen 16 mei 1605 en 20 maart 1606, 

trouwt (1) circa 1585 Maritge Cornelisdochter, geboren 
circa 1560*, overleden voor 2 juni 1598, dochter van Cor-
nelis N.N. en Aeltje Lenaertsdochter, trouwt (2) circa 1599 
Neeltgen Jacobsdochter Morre, overleden voor 8 juni 
1637, weduwe van Willem Huygenszoon, dochter van Ja-
cob Arienszoon Morre en Maertgen Geleynsdochter.

Pieter Arienszn timmerman v(er)coopt Mees Huygenszn van 
derheye zeecker huys ende erve stae(nde) ende gelegen bin-
nen deser stede belent aen t oostzyde den Havestraet aen 
zuytzyde Maritge Florisdr aen t westzyde de Dyckstraet ende 
aen de noortzyde Pouwels Janszn scheepstimmerman (...)4

De eerste ‘voetafdruk in de tijd’ die Mees in Vlaardingen ach-
terlaat dateert van 10 oktober 1591. Op die dag koopt hij, in 
het bijzijn van de Vlaardingse schepenen, van timmerman 
Pieter Arienszoon een huis aen de dyck, dat we nu ongeveer 

2. Haringbuis - Fragment van de titelpagina van Buysmans rust-posen op 
de Neering. Zijnde eenige Predicatien, gedaan op Buysse Dank- en Bededa-
gen in 1721 uitgegeven door Henricus Schaink. Museum Vlaardingen.
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moeten situeren aan het achter de Havenstraat gelegen deel 
van de Hoogstraat. Om het huis te kunnen kopen moet Mees 
een hypotheek afsluiten van 300 gulden. Naast hem woont 
aan de ene kant Pouwels Janszoon, een scheepstimmerman 
en aan de andere kant Maritge Florisdochter. De nieuwe wo-
ning van Mees en Maritge heeft een vrijen eygen uijtpat st-
reckende tot op de havenstraet. Van derheye, het is de enige 
keer dat we Mees met deze toevoeging in de archieven te-
rugvinden en een aanduiding van de plaats van herkomst: Ter 
Heijde dat op kaarten uit die tijd DerHey heet.

Zowel van Ter Heijde als van Vlaardingen zijn uit deze periode 
geen DTB-registers bewaard gebleven. Daaruit is dus geen slui-
tend bewijs voor de oorspronkelijke woonplaats van Mees en 
Maritge te verkrijgen. Toch zijn er nog wel enkele aanwijzingen 
die de verhuizing van Ter Heijde naar Vlaardingen rond 1590 
aannemelijk maken. In de al eerder genoemde inwonerslijst 
van Ter Heijde komt één keer een Mees Huigenszoon voor als 
belastingplichtige; echter alleen in de jaren 1590-1591, precies 
de periode dat de naam voor het eerst in Vlaardingen opduikt. 
Toeval? Twee naamgenoten? Dat kan, maar er is meer. Wie nu 
op het strand bij Ter Heijde staat moet niet de illusie hebben op 
de plek te staan waar rond 1590 de platbodems van de vissers 
lagen. De bewoners van de circa 150 huizen zien regelmatig bij 
zware storm en hoog water hun woningen afgespoelt worden 
door de zee. Verder landinwaarts bouwen ze de huizen weer 
op. Afgaande op de getallen die Annette de Wit noemt in haar 
boek  ‘Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschap-
pen’ moet de plek waar Mees en Maritge zeer waarschijnlijk 
opgroeien en een gezin stichten honderden meters vanaf het 
huidige strand in zee liggen. Met name tijdens de Allerheiligen-
stormvloed van 1570 spoelen grote delen van Ter Heijde weg 
met ernstige gevolgen voor de economische situatie van het 
dorp.5 Geen wonder dat vissers uit de kustgebieden een nieuw 
bestaan proberen op te bouwen in het Maasmondgebied. Door 
de oorlog met Spanje worden weliswaar ook daar de handel en 
de visserij getroffen, maar met allerlei maatregelen trachten 
de stadsbesturen het vestigingsklimaat aantrekkelijk te ma-
ken.6 Zo biedt Vlaardingen in 1586 aan nieuwkomers vrijstelling 
van het recht van uitgang 7 aan, gecombineerd met de plicht om 
poorter te worden, dat wil zeggen: een burger met het recht 
binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen. 
Aan dat poorterschap zijn voor de nieuwkomers geen kosten 
verbonden. En daarmee zijn we bij de tweede voetafdruk die 
Mees in Vlaardingen achterlaat. Een jaar na de koop van een 
huis treffen we hem aan in het Poorterboek van Vlaardingen. 
Op den XX dach December anno XVC twee ende t neegentich 
zoo is poorter geworden Mees Huygenszn visser ende heeft 
den behorl(ycken) eedt gedaen in handen van Bart van Bue-
ren, Balliu ende Schout deeser steede In presentie van Dirck 
Corn(el)iszn ende Corne(li)s Arienszn Burgemeesteren In ken-
nisse van mij secret(ari)s.8

Normale kosten: 18 stuyvers, maar als Mees inderdaad gepro-
fiteerd heeft van de gunstige regelingen dan heeft hij dat be-
drag uitgespaard. De verhuizing van Mees met zijn gezin van 

Ter Heijde naar Vlaardingen wordt met deze gegevens niet be-
wezen, maar wel aannemelijker. Nog een laatste feit voeg ik er-
aan toe: wanneer Mees rond 1606 is overleden treedt Adriaen 
Huigenszoon, woonachtich ter Heyde, op als voogd van Mees’ 
kinderen. De bovengenoemde inwonerslijst van Ter Heijde ver-
meldt tussen 1590 en 1630 eveneens een Adriaen Hu(i)gens-
zoon. Hij is seeman en heeft in het dorp een huisken. Was hij fa-
milie van Mees, wellicht een broer? De legpuzzel is helaas niet 
compleet; de stukjes die we hebben lijken echter redelijk goed 
te passen. We krijgen de indruk dat het leven in het huis aen 
de dijck voorspoedig verloopt: stierman Mees Huygenszoon 
koopt op 6 februari 1594 van buurvrouw Maritge Florisdoch-
ter voor 66 gulden het stuk grond dat grenst aan zijn perceel.9

Als stuurman op een vissersschip draagt hij de verantwoor-
delijkheid voor schip en bemanning; een bemanning die hij 
zelf werft, vaak thuis, veelal uit familie, buren, bekenden. 
De kans dat Mees’ zonen Huych en Cornelis op het schip van 
hun vader zijn begonnen is groot. De stuurman verdient per 
seizoen circa 100 tot 120 gulden; dat is twee keer zoveel als 
de andere bemanningsleden. Van het overeengekomen sei-
zoensloon wordt na elke reis een gedeelte uitbetaald. Daar-
mee hopen reder en stuurman het bemanningslid ook voor 
de volgende reis aan zich te binden. Het loon verandert in de 
periode tussen 1580 en 1650 nauwelijks.10 Maar het beroep 
van visser blijft riskant; niet alleen de zee zelf is onbetrouw-
baar, vele decennia lang maken kapers het werkgebied van 
de visser onveilig. Ook stuurman Mees moet dat ervaren. Na-
tuurlijk zijn de risico’s hem bekend. Dat zal dan ook de reden 
geweest zijn waarom hij omtrent Lichtmisse verleden, dit is 
begin februari 1597, een maernootschap sluit met Pieter Cor-
neliszoon Vinck. Een maarnootschap is een mondelinge over-
eenkomst tussen twee (soms meerdere) stuurlieden waarbij 
afgesproken wordt, dat wanneer één van de twee schepen 
schade lijdt de stuurman van het andere schip de helft van 
het geleden verlies zal dragen. De verbintenis, die gezien kan 
worden als een risicoverzekering, is in Mees’ tijd bekender in 
Scheveningen en Ter Heijde (!) dan in het Maasmondgebied. 
Samen met het mondelinge karakter van de overeenkomst 
kan dat de oorzaak zijn van de problemen die later ontstaan 
als Mees zijn partner in het maarnootschap aan zijn woord 
wil houden. Datzelfde jaar 1597 ligt Mees met zijn botschip bij 
Vlissingen, waar hij door zeerovers wordt genomen. Wat er 

3. Stuurmansmerk van Mees 
Huygenszoon
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precies gebeurt blijft onduidelijk, maar Mees wordt gegijzeld 
en belandt ruim drie maanden in een Antwerpse gevangenis. 
Kapen is in deze tijd van oorlog tussen Spanje en de Neder-
landen een wettige bezigheid en de Vlaamse autoriteiten be-
palen de hoogte van het rantsoen, dit is het losgeld. Samen 
met de inkomstenderving schat Mees de schade op 780 gul-
den. Die wil hij op grond van het afgesloten maarnootschap 
delen met Pieter Corneliszoon Vinck. Hij legt de zaak begin 
december 1597 voor aan de schepenen van Vlaardingen. Het 
wordt tot juni van het volgende jaar een slepend conflict. Pie-
ter traineert de zaak, vraagt uitstel en bedenktijd en trekt 
de betrouwbaarheid van Mees’ getuigen in twijfel. Maar een 
bindende uitspraak is in de archieven niet te vinden.11 Dat 
overkomt me geen tweede keer... moet Mees gedacht heb-
ben. Samen met nog zeven andere Vlaardingse vissers (onder 
wie een Pieter Corneliszoon!) koopt hij op 6 februari 1598 een 
paspoort (= vrijgeleidebrief). Daar moet hij inclusief de leges 
41 gulden en 8 stuivers voor betalen, een klein bedrag in ver-
gelijking met de schade die hij (zonder paspoort) heeft opge-
lopen: Declaratie van acht pincken van Vlaerdinge volgende 
die billetten verleent aende eyghenaers van die om te mogen 
visschen in zee voor een tyt van een Jaer oft tot wederroepe 
beginnende den 6 february 1598 12

De voorspoed van de afgelopen jaren, het succes van de ver-

huizing naar Vlaardingen, een huis en extra grond kopen, stuur-
man en poorter worden, zelfs de kapers op zee overleven... het 
valt allemaal in het niet bij de rouw en de zorgen die ontstaan 
als rond juni 1598 Mees’ vrouw Maritge Cornelisdochter over-
lijdt. Kan een zeeman langere tijd vier kinderen in de leeftijd 
van zeven tot dertien jaar alleen laten? Geen wonder dat hij 
ruim een half jaar later opnieuw trouwt: Neeltje Jacobsdoch-
ter Morre is weduwe en brengt drie jonge kinderen mee. Het 
wordt druk in het huis aen de dijck: in de jaren die volgen krij-
gen Mees en Neeltje samen nog vier kinderen. In 1604 komen 
we Mees nog één keer tegen als stuurman op een haringbuis. 
Twee jaar later, op 3 juni 1606, wordt de nalatenschap geregeld 
van wylen Mees Huygenszn stijerman in het bijzijn van Neeltje 
Jacobsdochter en de voogden van Mees’ kinderen.13

Uit het eerste huwelijk:
1.  Grietge, geboren circa december 1585, overleden voor 

14 juni 1622, trouwt (1) N.N. (wellicht Jan Janszoon, over-
leden voor 15 juni 1619), trouwt (2) circa 1620 Hendrick 
Corneliszoon Both, reder, overleden na 1650, zoon van 
Cornelis Corneliszoon Both en Lijsbet Ariensdochter.

2.  Huych, volgt II.

3.  Cornelis, geboren circa december 1588, overleden 
voor 3 juni 1606.

4.  Janneke, geboren circa december 1590, trouwt Frans 
Peyenszoon, geboren circa 1588, overleden voor 23 mei 
1620, zoon van Peye Huichenszoon en Liedewij Hen-
dricksdochter.

Uit het tweede huwelijk:
5.  Willem, geboren circa september 1599, overleden voor 

8 juni 1637.
6.  Maerten (wordt Croon genoemd), geboren circa au-

gustus 1601, overleden na 15 mei 1660, ondertrouwt 
Vlaardingen 3 december 1634 Maertge Jansdoch-
ter, overleden na 17 juni 1669, dochter van Jan N.N. en 
Neeltge Dircksdochter.

7.  Jacob (wordt Morre genoemd), geboren circa augus-
tus 1603, schuitvoerder (= schipper op een lichter), 
begraven Vlaardingen december 1676, trouwt (1) voor 
6 december 1625 Lijntgen Marinusdochter, geboren 
circa 1604, overleden voor 20 december 1636, dochter 
van Marinus Janszoon en Woudtgen Cornelisdochter, 
ondertrouwt (2) Schiedam 3 april 1637 (en Vlaardingen 
5 april 1637) Dingenum Hendricksdochter, begraven 
Vlaardingen mei 1672, weduwe van Jacob N.N.

8.  Ariaenke, geboren circa augustus 1605, overleden 
voor 18 september 1655, trouwt voor 5 december 1630 
Cornelis Arentszoon Both, stierman, begraven Vlaar-
dingen oktober 1665, zoon van Aryen Corneliszoon 
Both en Pietertgen Jansdochter.

Op zee gebleven?

II.  Huych Meeszoon, geboren circa september 1587, boots-
gezel, poorter van Vlaardingen, overleden voor 15 juni 
1619, trouwt circa 1608 Wijve Aryensdochter, geboren 
circa 1585*, overleden voor 11 juni 1637, weduwe van Arent 
Maertenszoon, dochter van Arien Arienszoon Maet en 
Lijsbet Arijsdochter.

Huych is tien jaar als zijn moeder, Maritge Cornelisdochter, 
overlijdt. Het is een leeftijd waarop je gemakkelijk als jong-
ste bemanningslid mee kan varen. Vader Mees, die dat in Ter 
Heijde gewend was14, heeft hem, evenals zijn één jaar jonge-
re broer Cornelis, mogelijk op zijn schip meegenomen. Zo 
leert hij het vak en wordt hij bootsgesel. Als achttienjarige 
geeft Huych op 20 maart 1606, samen met zijn stiefmoeder, 
de weduwe Neeltje Jacobsdochter, kennis van het overlij-
den van zijn vader.15 Op diezelfde dag doet de weduwe Wijve 
Aryensdochter hetzelfde met betrekking tot haar man Arent 
Maertenszoon, eveneens bootsgezel; hij en Huych zullen el-
kaar wel gekend hebben. Enkele jaren later trouwen Huych 
en Wijve. Wellicht is dat de reden waarom hij op 14 augustus 
1608 aan het Zwarteveld een huis koopt van zijn stiefmoe-
der Neeltgen Jacobsdochter.16 In deze periode volgt Huych 
het voorbeeld van zijn vader en legt de eed voor het poor-
terschap af: Dat sweer ick... soo waerlijck moet mij Godt hel-
pen.17

4. Fragment van de Declaratie voor de paspoorten van acht Vlaardingse 
vissers, onder wie Mees Huygenszoon (nr 502). Alle vissers tekenen met 
hun stuurmansmerk.
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Op 15 juni 1619 staat Wijve Arentsdr wedue van za: Huych 
Meeszn opnieuw voor de autoriteiten om de nalatenschap 
van haar overleden echtgenoot te regelen. Voor de tweede 
keer weduwe... Wijve moet in Vlaardingen vele lotgenoten ge-
kend hebben. Huych zal een dertiger zijn geweest. Op zee ge-
bleven... denk je dan onwillekeurig. En wie laat je dan, naast je 
vrouw, nog meer achter: Mees, acht jaar, Adriaen, vijf jaar, en 
de tweeling Cornelis en Gijsbrecht, drie jaar.

Uit dit huwelijk:
1.  Mees, geboren circa mei 1611, overleden voor 11 juni 

1637, trouwt voor 14 mei 1633 N.N.
2.  Adriaen (wordt De Koe genoemd), geboren circa sep-

tember 1613, stuurman, overleden voor 22 oktober 
1669, ondertrouwt Vlaardingen 16 april 1633 Reymtje 
Claesdochter Marckenburch, begraven Vlaardingen 
oktober 1669, dochter van Claes Eewoutszoon Marc-
kenburch en Neeltje Gerritsdochter.

3.  Cornelis, volgt III.
4.  Gijsbrecht, geboren circa september 1615, zeeman, 

overleden voor maart 1670, ondertrouwt Vlaardingen 
18 april 1638 Lijsbet Pietersdochter, geboren De Lier, 
begraven Vlaardingen maart 1670.

Geplundert van alle hare clederen

III. Cornelis Huygenszoon, geboren circa september 1615, 
zeeman, overleden tussen 11 april 1665 en 27 maart 1666, 
ondertrouwt Vlaardingen 25 maart 1635 Pietertgen Theu-
nisdochter, geboren circa 1615*, vroedvrouw, overleden 
circa augustus 1691, dochter van Thonis Janszoon van der 
Beeck en Jannetgen Balthen.

Het is niet uitgesloten dat vader Huych zijn zoon Cornelis 
vernoemt naar zijn jong gestorven broer; in elk geval komt de 
voornaam in bijna elke generatie terug en handhaaft zich tot 
in de twintigste eeuw. Cornelis is zeevarende man en treedt 
daarmee net als zijn broers Adriaen en Gijsbrecht in de voet-
sporen van zijn vader en grootvader. In maart 1635 gaat hij in 
ondertrouw met Pietertgen Theunisdochter. Wanneer het 
huwelijk wordt voltrokken en waar ze gaan wonen is ondui-
delijk. Wellicht aan het Zwarteveld waar ook moeder Wijve 
Aryensdochter woont. In het Schouwboek Brandgeweer tref-
fen we namelijk een Cornelis Huygenszoon aan die, wonende 
Swartevelt Oostsijde als blusmateriaal een ladder 3 v.b.d. 
(= een ladder van drie voet boven het dak) en een emmer in 
huis heeft.18 In ieder geval koopt Cornelis voor 350 gulden op 
3 december 1637 een huys erve ende schuijr staende ende 
gelegen bij de Broeckheul deser stede belent aen de noort-
sijde de Broekwech aen de westsijde Biersloot.19 Als 25-jarige 
vaart Cornelis in 1641 op het schip van zijn broer, stuurman 
Adriaen Huygenszoon (de Koe). Hij is zelfs één van Adriaens 
vennoten en heeft daarmee een aandeel in schip en vangst. 
Op vrijdag 12 februari liggen ze ergens op de Noordzee. De 
netten zijn uitgezet en nu maar wachten of de vis in het aan 
de beug bevestigde aas wil bijten. Wie de eerste is die het 
ontdekt, vermeldt de geschiedenis niet, maar iemand maakt 
stuurman Adriaen attent op een vreemt seijl in de verte. Het 
blijkt een Duijnkercker te zijn, al vele jaren gevreesd door elke 
visser. Stuurman Adriaen aarzelt niet: De kabel waarmee de 
beug vastzit aan het schip afhakken, zeilen hijsen en... wegwe-
zen! Maar tot hun schrik zien ze dat de kaper de achtervolging 
inzet en de afstand tussen de beide schepen steeds kleiner 
wordt. Er is geen ontkomen aan en weldra ligt de kaper langs-
zij en klimt kapitein Cornelis Casteel aan boord. Heeft hun 
laatste uur geslagen? 
De Duinkerker kapers staan niet bepaald bekend om hun 
zachtzinnigheid. Enige opluchting moet er aanvankelijk ge-
weest zijn, als kapitein Casteel laat merken dat er geransoe-
neert zal worden. Een losgeld dus, maar als hij het bedrag 
noemt, is dat opnieuw flink schrikken: 2800 g(u)l(den), ne-
mende tot borgh daer toe over den voorn stierman, Leenert 
Ariensz Stroodijck, ende Egbert Arentsz. Beneffens welck 
overnemen sij getuijgen ende hare mede vennoten sijn ge-
plundert van alle hare clederen, linne, wolle ende leerwerck, 
mitsgaders 6 backlijnen, ende eene tonne visch. Doch dat 
den voorn stierman ende syne medegevangenen in plaet-
se van 2800 £ syn gelost voor 2000 duijsent g(u)l(den).20 Zo 
staat het in de verklaring die Cornelis ruim twee maanden 
later op 24 april voor de schepenen aflegt. Over de terugreis 
naar Vlaardingen met de niet gegijzelde bemanningsleden, 
beroofd van hun kleding, zwijgt de verklaring. Evenmin horen 
we hoe het probleem van het losgeld wordt opgelost. Waar-
schijnlijk op de gebruikelijke manier: Stuurman Adriaen en de 
andere twee gegijzelden worden afgevoerd naar een Vlaam-
se haven. De onderhandelingen over het losgeld leveren een 
korting van 800 gulden op. Hoe het aanzienlijke bedrag van 
2000 gulden is opgebracht weten we niet. Overigens zullen 

5. Inschrijving van Huych Meeszoon (vijfde van onderaf) in het Poorter-
boek van Vlaardingen
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de drie mannen geen slechte behandeling hebben gehad: puur 
eigenbelang van de Vlaamse autoriteiten; dode gevangenen 
leveren immers geen losgeld op.21 Op 11 april 1665 komen we 
Cornelis voor het laatst tegen bij de ondertrouw van zijn zoon 
Mees met Lijsbeth Huijgensdochter Oversluysen. Wanneer 
hij overlijdt is onbekend. Mogelijk niet teruggekeerd van een 
zeereis. Maar in 1665 woedt in Vlaardingen ook een pestepi-
demie waarvoor het bestuur van de stad zelfs een stadsdok-
ter in dienst neemt...22 Na de dood van Cornelis gaat Pietert-
gen, in navolging van haar moeder Jannetgen Balthen, het 
beroep van vroedvrouw uitoefenen. Maar het is zeer goed 
denkbaar dat ze al vele malen bij bevallingen heeft geassis-
teerd; vroedvrouwen schakelden namelijk vaak buurvrouwen 
en bekenden in. Die waren bij nacht en ontij immers gemak-
kelijk bereikbaar. Op 27 mei 1667 wordt ze tot eerste vroet-
vrouw van de stad benoemd.23 Ze legt de eed af die bij haar 
functie hoort. Dat sweer ick Vroedmoeder binnen der Stede 
Vlaardinge te wesen dat ick mijn Ampt getrouwelijck sal be-
dienen soo wel bij dage als nagt en soo wel ten dienste van 
den Armen als den Rijken, sonder onderscheijt van personen 
dat ik ook geene kinderen sal ontfangen die in onegt sijn ge-
teelt ten sij alvoren de beswangerde Vrouwpersoon sal heb-
ben verclaart in presentie van consonante getuijgen wie de 
vader van het selve kint is (etc). Soo waerlijck moet mij Godt 
helpen. Van een opleiding tot vroedvrouw is nog geen sprake. 
Toch gaat men in Vlaardingen niet over één nacht ijs: bij de 

benoemingen worden doctoren in de medicijnen uit Delft in-
geschakeld. In veel plaatsen geldt dat vroedvrouwen gehuwd 
dienen te zijn en zelf kinderen ter wereld hebben gebracht. 
En als Pietertgen kan lezen dan heeft ze wellicht Het Kleijn 
vroetwijfsboek  in huis in t welcke men mach leeren alle hey-
melicheden vande vrouwen ende in wat gestalte de mensche 
in zijn moeders lichaem ontvangen, groeyet ende gheboren 
wort. De onder ede afgelegde belofte dat een vroedvrouw 
ongehuwde jongedochters moet dwingen de naam van de va-
der bekend te maken levert soms schrijnende toestanden op. 
Als de aanstaande moeder aanvankelijk blijft zwijgen weet de 
vroedvrouw dat in alderuijtterste barentsnoot de vader toch 
zal worden genoemd. Zo verklaart Pietertgen op 21 juli 1672 
dat Aeltien Theunis (geen familie van Pietertgen) bij de ge-
boorte van haar derde kind heeft bevestigd dat ook de ande-
re twee verwekt zijn door mr. Arent van Dwingelo op belofte 
dat hij haer soude trouwen, gelijck hij haer oock belooffde te 
onderhouden.24 Er woont op dat moment maar één Arent van 
Dwingelo in Vlaardingen en dat is de notaris... 

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Theunis, geboren circa 1640, overleden voor 3 sep-

tember 1691, ondertrouwt (1) Vlaardingen 7 mei 1661 
Neeltje Ewoutsdochter, geboren circa 1640, overleden 
voor 15 juli 1673, dochter van Ewout Janszoon en Neel-
tje Jansdochter, ondertrouwt (2) Vlaardingen 15 juli 
1673 Neeltje Jacobsdochter, weduwe van Teunis Cor-
neliszoon.

2.  Mees, volgt IV.
3.  Abraham, gedoopt Vlaardingen 27 februari 1647, over-

leden voor 3 september 1691.
4.  Lijsbet, gedoopt Vlaardingen 19 september 1649, 

overleden voor 3 september 1691.
5.  Maertge, geboren 1650/1655, overleden na 3 septem-

ber 1691, ondertrouwt Vlaardingen 13 mei 1673 Jan 
Huygenszoon Oversluysen, zeeman, gedoopt Vlaar-
dingen 8 augustus 1649, overleden voor 19 november 
1707, zoon van Huych Symonszoon (Oversluysen) en 
Matgen Dircksdochter.

6.  Betie (Bettie), geboren 1650/1655, overleden na 13 de-
cember 1693, ondertrouwt Vlaardingen tussen 28 mei 
en 4 juni 1679 Jacob Gerritszoon Zuyckert (Suijcker), 
zeeman, zoon van Gerrit Jacobs Suycker en Maertge 
Pieterdochter van Benthuijsen.

Leven met een schuldenlast

IV.  Mees Corneliszoon van Rossum, geboren circa 1642, zee-
man, begraven Vlaardingen december 1718, ondertrouwt 
(1) Vlaardingen 11 april 1665 Elisabeth (Lijsbeth) Huijgens-
dochter Oversluysen, gedoopt Vlaardingen 28 augustus 
1644, overleden voor 17 november 1691, dochter van Huych 
Symonszoon en Matgen Dircksdochter, ondertrouwt (2) 
Vlaardingen 27 april 1692 Maertge Pietersdochter, gebo-
ren circa 1655, overleden na 11 november 1703, weduwe van 
Maerten Janszoon Hoogstad, dochter van Pieter N.N.

6. De kans dat Pietertgen gebruik maakt van de kraam- of baarstoel is 
vrij groot. Het baren in verticale houding is heel lang in gebruik geweest. 
Pas aan het eind van de achttiende eeuw is de in Frankrijk ontwikkelde 
gedachte de vrouw in horizontale houding haar kind te laten krijgen min 
of meer algemeen aanvaard. Uit: Jef de Jager, ‘Rituelen en Tradities’.
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In de kleine, vrij gesloten gemeenschap van het zeventien-
de-eeuwse Vlaardingen zijn vele gezinnen nauw aan elkaar ver-
want. Mees en zijn kinderen zijn er een duidelijk voorbeeld van: 
Mees trouwt in 1665 met Lijsbeth Huijgensdochter Oversluy-
sen. Haar vader is al overleden en als in 1666 ook haar moeder 
sterft neemt haar schoonmoeder, Pietertgen Theunisdochter 
(generatie III) haar broer Jan Oversluysen, een zeventien jaar 
oude zeeman, in huis. Zeven jaar later trouwt Jan met Maert-
ge, een zusje van Mees (generatie III-5). Zij krijgen een zoon, 
Huyg Oversluysen, die trouwt met Dingenom Foppensdoch-
ter Kluyver. Als Huyg is overleden trouwt ze opnieuw, nu met 
Theunis, de zoon van Mees en een neef van haar overleden man 
Huyg. Weer enkele jaren later trouwt Theunis’ broer Symon 
met Dingenoms zusje Reijmpje. En tenslotte: de moeder van 
de beide zusjes Kluyver is... Neeltgen Jacobsdochter Morre. Zij 
is de kleindochter en naamgenoot van die andere Neeltgen Ja-
cobsdochter, de tweede vrouw van Mees Huygenszoon (gene-
ratie I), de betovergrootvader van Theunis en Symon.
Een zwaar leven in armoede, uitlopend op laatste levensjaren 
waarin hij niet meer goed kan functioneren en zijn hersene 
enigsints geturbeert zijn. Dat beeld komt naar voren uit de 
weinige gegevens die over Mees te vinden zijn. Geturbeert, 
in de war; misschien zouden we nu zeggen dat hij dement is 
geworden. Aan het eind van de zeventiende eeuw hebben de 
vissers te maken met de verzanding van de haven; zelfs klei-
ne schepen hebben moeite de haven in en uit te varen. Om 
de haven uit te diepen gaan de belastingen omhoog. Als zee-
varende man een gezin onderhouden wordt problematisch. 
Er worden schulden gemaakt: vyer en vijfftigh gulden en 
sestien stuijvers is de schuld bij de schoenmaker die Mees’ 
vrouw Lijsbeth bij haar overlijden achterlaat. Mees kan dat 
bedrag niet betalen. Er moet jaren later een uitspraak van 
de schepenen aan te pas komen, waarin zij bepalen dat hij na 
elke haeringreijs ongeveer twintig gulden moet aflossen. Dat 
betekent minder dagelijkse bestedingsruimte voor het ge-
zin. Dus bouwt ook Mees’ tweede vrouw een schuld op bij de 
kraemerswinckel in de stad. Ook dit bedrag van ruim 39 gul-
den gaat in termijnen af van het loon na ijedere haeringreijs.25 
Zo beland je in een vicieuze schuldencirkel. Daarnaast zijn er 
nog andere zorgen. Kindersterfte... met een bijna aandoen-
lijke hardnekkigheid vernoemen Mees en Lijsbeth een zoon 
naar Lijsbeths vader. Alleen de vierde blijft leven. En moeder 
Lijsbeth overlijdt als het merendeel van haar kinderen op 
een leeftijd is dat ze hun moeder niet kunnen missen. Mees 
trouwt na een half jaar opnieuw; de weduwe Maertge Pieters-
dochter brengt vier jonge kinderen mee. Al deze gebeurtenis-
sen zullen waarschijnlijk geen soepel gezinsleven opgeleverd 
hebben. Rond 1710 gaat het niet goed met Mees. Geestelijk 
raakt hij zo in de war dat hij verzorging nodig heeft. Op 5 ja-
nuari 1710 wordt Jan van Leijde daartoe aangesteld. Die krijgt 
er wekelijks een vergoeding van twee gulden en vijf stuivers 
voor, opgebracht door de Stadt, t Weeshuijs, de Diaconij, de 
Visscherij, min of meer de sociale diensten van de achttiende 
eeuw. Laatstgenoemde instelling, het Fonds der Visscherij-Ar-
me dateert uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw. 

Het is bedoeld voor arme vissers en hun weduwen en wezen 
die tot d’uijtterste elende soude geraecken, sulcx, dat de-
selve van ghebreck soude vergaen, indien aen deselve geen 
adsistentie wiert ghedaen.26 Wellicht is die verzorging geen 
succes, want al in februari, anderhalve maand later, besluit 
de stadsoverheid om Mees te laten inwonen bij Jan Bregman. 
Met diens vrouw wordt een wekelijkse vergoeding van twee 
gulden en tien stuivers overeengekomen. Kennelijk heeft ze 
als voorwaarde gesteld dat ze vijf stuivers meer krijgt dan Jan 
van Leijde. De stadsoverheid zal deze vijf stuivers voor haar 
rekening nemen. Op 7 juni van hetzelfde jaar 1710 wordt een 
huysgen ende erve verkocht; het staat aan de oostzijde van de 
Nieuwe Havenstraat en is eigendom van Mees Corneliszn van 
Rosse, die in zijn hersene enigsints geturbeert is.27

Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis, gedoopt Vlaardingen juni 1667, zeeman, over-

leden op zee in 1710, ondertrouwt Vlaardingen 18 janu-
ari 1693 Maartje Gerritsdochter van Bueren, gedoopt 
Vlaardingen 3 december 1670, begraven Vlaardingen 
mei 1714, dochter van Gerrit Claeszoon van Bueren en 
Aefge Jansdochter.

2.  Huig, gedoopt Vlaardingen 2 februari 1670, overleden 
voor 14 november 1671.

3.  Huijg, gedoopt Vlaardingen 14 november 1671, overle-
den voor 14 december 1672.

4.  Huygh, gedoopt Vlaardingen 14 december 1672, over-
leden voor 29 april 1674.

5.  Huygh, gedoopt Vlaardingen 29 april 1674, begraven 
Vlaardingen 1 december 1740, ondertrouwt Vlaardin-
gen 6 november 1695 Sara Pietersdochter Kluyten-
burg, gedoopt Vlaardingen 10 augustus 1670, begraven 
Vlaardingen december 1750, dochter van Pieter Claes-
zoon Kluytenburg en Soetge Bastiaensdochter.

6.  Theunis, gedoopt Vlaardingen 20 maart 1680, zeeman, 
overleden op zee omstreeks 16 april 1729, ondertrouwt 
Vlaardingen 8 mei 1701 Dingenom Foppensdochter 
Kluyver (weduwe van Huyg Janszoon Oversluysen), ge-
doopt Vlaardingen 31 oktober 1674, begraven Vlaardin-
gen 12 april 1743, dochter van Fop Willemszoon Kluyver 
en Neeltgen Jacobsdochter Morre.

7.  Symon, volgt V.
8.  Abraham, gedoopt Vlaardingen 6 maart 1689.
Uit het tweede huwelijk:
9.  Pieter, gedoopt Vlaardingen 9 september 1693.

De zee geeft, de zee neemt

V.  Symon Meeszoon van Rossen, gedoopt Vlaardingen 8 
september 1683, zeeman, overleden op zee omstreeks 
16 april 1729, ondertrouwt Vlaardingen 28 november 1705 
Reijmptje Foppensdochter Kluyver, gedoopt Vlaardingen 
25 december 1682, verkoopster van koffij en thee, begra-
ven Vlaardingen januari 1768, dochter van Fop Willems-
zoon Kluyver en Neeltgen Jacobsdochter Morre.

Als Symon wordt gedoopt is zijn tante Maertge doopgetuige. 
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Maertge is de zus van zijn vader en getrouwd met Jan Huygens-
zoon Oversluysen, de broer van moeder Lijsbeth (zie generatie 
IV). Symon is pas acht jaar als zijn moeder overlijdt en oom Jan 
Oversluysen voogd over hem wordt.28 Tot dan toe is hij opge-
groeid met alleen maar broers. Als vader Mees een half jaar 
later hertrouwt komen er tegelijkertijd twee broertjes en twee 
zusjes mee. Een ouder die overlijdt, de overgebleven ouder 
die hertrouwt, stiefbroers en -zussen in huis... hoewel het veel 
voorkomende situaties zijn in deze eeuw zijn ze zo ingrijpend 
dat een rimpelloze acceptatie door een kind van acht jaar haast 
onmogelijk lijkt. Symon volgt het voorbeeld van zijn oudere 
broers Cornelis en Theunis en gaat naar zee. Hij trouwt in 1705 
met Reijmptje Foppensdochter Kluyver die hij daarvoor al ge-
kend zal hebben als het jongere zusje van Dingenom Kluyver, de 
vrouw van zijn broer Theunis. Ze krijgen samen zeven kinderen 
van wie er twee jong overlijden. Het voorjaar van 1729 brengt 
veel verdriet in de gezinnen van zowel Symon als Theunis. Op 
16 april staan Reijmptje en Dingenom bij de weesmeesters om 
de voogdij van hun kinderen te regelen: Alzoo Sijme Meesse 
van Rosse in zee is coomen te overleijden zoo is desselfs wede 
Rijmptie Fopp ter weescamer ontbooden...29 Dezelfde woorden 
worden genoteerd met betrekking tot Theunis Meesse van Ros-
se. Werkten de broers op hetzelfde schip? Een schip dat niet te-
rugkeerde? Reijmptje blijft thuis achter met vier jonge kinderen. 
Hoe ze voor hen heeft kunnen zorgen en hoe het gezinsinkomen 
eruitzag? Een totaalbeeld is lastig op te maken. Uit het Fonds 
Kleine Visscherij-Armen ontvangt ze wekelijks tien stuivers. En 
in januari 1750 wordt haar door de stadsoverheid toestemming 
verleend om koffij en thee te verkopen. Er moeten in deze tijd 
in Vlaardingen tientallen van deze neringhen aan huis geweest 
zijn. Alleen al in genoemd jaar 1750 is Reijmptje één van de 67 
aanvragers, aan wie allemaal toestemming wordt gegeven.30 
Wat haar aandeel was in de goede opleiding van zoon Fop die 
kan schrijven en stuurman wordt weten we niet. Ze overlijdt op 
hoge leeftijd, enkele weken na haar 85ste verjaardag.

Uit dit huwelijk:
1.  Lijsbeth, gedoopt Vlaardingen 15 februari 1708, be-

graven Vlaardingen april 1753, trouwt Vlaardingen 5 
december 1728 Jacob Gerritse Goudappel (uit Schie-
dam), begraven juni 1776, zoon van Gerrit Goudappel.

2.  Neeltje, gedoopt Vlaardingen 12 maart 1710, begraven 
Vlaardingen augustus 1712.

3.  Cornelis, gedoopt Vlaardingen 2 november 1712, over-
leden na 7 november 1731.

4.  Neeltje, gedoopt Vlaardingen 28 april 1715, begraven 
Vlaardingen juni 1758, trouwt Vlaardingen 25 februari 
1748 Jacob Nannik van der Kuyl, scheepmaker, begra-
ven Vlaardingen februari 1796.

5.  Pietertje, geboren circa 1718, overleden circa februa-
ri 1780, trouwt Vlaardingen 8 januari 1748 Corstiaan 
(Christiaan) van der Burg, stuurman, verongelukt op 
zee voorjaar/zomer 1771.

6.  Fop, volgt VI.
7.  Meesje, gedoopt Vlaardingen 10 februari 1723, overle-

den voor 16 april 1729.

Stuurman op een hoeker
VI.  Fop Symonszoon van Rossen, gedoopt Vlaardingen 4 fe-

bruari 1720, stuurman, begraven Vlaardingen augustus 
1781, trouwt Vlaardingen 15 mei 1746 Aaltje Jacobsdochter 
Hoogstad, gedoopt Vlaardingen 8 december 1726, winke-
lierster, begraven Vlaardingen april 1782, dochter van Ja-
cob Leendertszoon Hoogstad en Trijntje Simonsdochter 
van Leeuwen.

Halverwege de achttiende eeuw wonen in Vlaardingen twee 
zeelieden die allebei de naam Fop van Rossen dragen. De één 
met het patroniem Theuniszoon, de ander met Symonszoon. 
Het zijn neven van elkaar en nog jong als hun vaders op zee 
omkomen en hun moeders, de zussen Dingenom en Reijmptje 
Kluyver, aan de weesmeesters met betrekking tot hun kinde-
ren onder meer beloven deselve ter schoole te laten gaan een 
goed ambagt, off andere Eerlijke Exercitie te doen en Laten 
Leeren...31 (zie generatie V). Hoewel ze in de archieven niet al-
tijd met hun patroniem voorkomen zijn ze op hoofdzaken toch 
meestal wel van elkaar te onderscheiden. Fop Theuniszoon is 
bootsgezel en tekent verklaringen met een merkteken. Fop 
Symonszoon is stuurman, onder meer op het welbeseylde 
buysschip genaamt de Rosenboom en het extra welbeseylde 
hoekerschip genaamt de Vier Gesusters.32

Onder zijn testament zet hij een fraaie handtekening die wel-
licht bewijst dat Reijmptje haar belofte aan de weesmeesters 
heeft waargemaakt. Dat Fop jarenlang als stuurman van een 
hoekerschip heeft gevaren kunnen we tevens opmaken uit 
het al eerder genoemde Fonds Kleine Visscherij-Armen. Al in 
1624 is in Vlaardingen het besef doorgedrongen dat in tijden 
van recessie de vissersbevolking het meest van de armoede 
te lijden heeft. Daarom wordt in december van dat jaar een 
Ordonnantie van de Visscherij uitgevaardigd. Daarin staat on-
dermeer: Elk stierman sal moeten ontfangen ’t sijnen huijse 
een bossche (= bus), bij de Magistraeten gedaen maecken (= 

7. Hoeker die om Cabbelijauw vist. Gravure Gerrit Groenewegen 1789. 
Museum Vlaardingen.
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die de Magistraat heeft laten maken), ende daerinne versa-
melen ’t geene sij luijden op haere reeckeninghe uijt mildadig-
heijd den armen willen toeleggen, welcke penninghen geëm-
ployeert sullen werden ten dienste van de armen miserabele 
visschers binnen deser stede ter distributie van de voorge-
noemde gecomitteerden.33

En dus vinden we 125 jaar later ook bij stuurman Fop Symons-
zoon van Rossen een bus in huis waarin hij trouw wat geld 
deponeert voor het Fonds Kleine Visscherij-Armen zoals het 
rond 1665 gaat heten.
De trouw bijgehouden overzichten van het Fonds laten tus-
sen 1751 en 1780 voor Fop jaarbedragen zien tussen 25 en 
2 gulden. Ze zijn niet alleen een bewijs dat hij al die jaren als 
stuurman werkzaam is, maar ook een weerspiegeling van het 
jaarinkomen. Als je goed verdient heb je ook meer om weg te 
geven. Een aantal jaren liggen de bedragen tussen 20 en 25 
gulden. Maar er zijn ook moeilijke tijden voor het gezin van 
stuurman Fop. De bus voor het armenfonds staat dan wel in 
huis maar er komt steeds minder in: juni 1776 nog 10 gulden en 
9 stuivers. Drie jaar later echter is de opbrengst slechts 5 gul-
den en in 1780 nog maar 2 gulden en 13 stuivers... Aaltje pro-
beert het gezinsinkomen enigszins aan te vullen: ze vraagt en 
krijgt (net als bijna dertig jaar geleden haar schoonmoeder) in 
het voorjaar van 1778 toestemming omme droge coffij thee 
boter kaas grutten meel en verdere kruijdenierswaren te 
(ver)kopen.34 Intussen is Fop in 1768 voor het eerst in het Col-
lege van Gecommitterden van het Fonds gekozen. Het college 
bestaat uit boekhouders en stuurlieden. Hun taak wordt als 
volgt omschreven: Ende sullen die twee stierlieden, Jaerlycks, 
omme te komen op ’t doen van de Reeckeningh, moeten wer-
den geroepen; gelijck oock de hant-reijckinge ende behulps-
ame hant aen de voorsz. armen bij de Gecommitterden, niet 
anders, als ten overstaen ende met advies en communicatie 
van de selve, sal mogen werden gedaen.35

Ruim een jaar na hun huwelijk laten Fop en Aaltje op 17 juni 
1747 een testament opmaken. Dat is twee maanden voor de 
geboorte van hun eerste kind. Aaltjes zwangerschap is wel-
licht de reden waarom we tussen de standaardformuleringen 
de regels aantreffen: den Testateur Gezont, en de testatrice 
swak van Lighame, dogh beijden haer verstant, sinnen ende 
memorie wel hebbende ende volcomentlijk Gebruijckende...36 
Dat eerste kind wordt begin augustus geboren, maar overlijdt 
nog diezelfde maand.
In de jaren die volgen krijgen Fop en Aaltje nog zeven kinderen 
van wie er zeker twee jong overlijden. Fops laatste levensja-
ren verlopen waarschijnlijk niet gemakkelijk. De geringe be-
dragen in de bossche voor het Armenfonds spreken duidelijke 

taal. In december 1780 breekt de vierde Engelse oorlog uit. 
Ruim tachtig Vlaardingse hoekers zijn dan voor de beugvaart 
op de Noordzee. Stuurman Fop en zijn zonen kunnen daar ze-
ker bij geweest zijn. Ze lopen risico door de Engelse marine 
in beslag genomen te worden. Dat overkomt slechts enkele 
schepen. Maar de oorlog zorgt er wel voor dat veel schepen 
in de haven moeten blijven. Tijdens die periode van recessie 
overlijdt Fop in de zomer van 1781. Uit het Fonds waaraan ze 
jarenlang hebben bijgedragen ontvangt Aaltje, als wed Fop 
van Rossen zes stuivers per week.37 Ze overleeft Fop slechts 
acht maanden.

Uit dit huwelijk:
1.  Simon, gedoopt Vlaardingen 9 augustus 1747, begra-

ven Vlaardingen augustus 1747.
2.  Jacob, gedoopt Vlaardingen 20 december 1748, begra-

ven Vlaardingen december 1748 of 1749.
3.  Reimtje, gedoopt Vlaardingen 25 december 1750, be-

graven Vlaardingen 1 juli 1800, trouwt Vlaardingen 
19 mei 1775 Gerrit Anthonies Hoogendoorn, gedoopt 
Vlaardingen 24 augustus 1746, koopman, overleden 
Vlaardingen 23 juli 1800, zoon van Antoni Hoogen-
doorn en Annettie van der Berg.

4.  Jacob, gedoopt Vlaardingen 10 maart 1754, begraven 
Vlaardingen 7 september 1807.

5.  Simon, gedoopt Vlaardingen 16 januari 1757, zeeman, 
overleden op zee april 1804, trouwt Vlaardingen 25 
maart 1787 Trijntje Willemsdochter Moerman, gedoopt 
Vlaardingen 29 augustus 1764, begraven Vlaardingen 
15 november 1802, dochter van Willem Andrieszoon 
Moerman en Neeltje Maartensdochter Berkhout.

6.  Cornelis, gedoopt Vlaardingen 17 juni 1759, overleden 
voor 26 juli 1761.

7.  Cornelis, volgt VII.
8.  Trijntje, gedoopt Vlaardingen 1 juli 1764.

Demeurant sur la Courte digue

VII. Cornelis Foppe Van Rossen, gedoopt Vlaardingen 26 juli 
1761, zeeman, overleden Vlaardingen 31 december 1812, 
ondertrouwt Vlaardingen 16 november 1787 Kornelia Arijs-
dochter Verwol, geboren Vlaardingen 17 juni 1767, naaister 
en breister, overleden Vlaardingen 12 oktober 1827, doch-
ter van Arij Corneliszoon Verwol en Sara Stoppendaal.

Als je opgroeit in een stuurmansgezin en een oudere broer 
hebt die zeeman is, dan is het bijna vanzelfsprekend dat je 
toekomst op het water ligt. De veronderstelling dat Corne-
lis begonnen is onder de hoede van zijn vader ligt voor de 

8. Ontfangen van het gunt (= hetgeen) bij de hoe(ke)r-Stierlieden uyt 
de bosschen is geligt. Als eerste wordt Fop Symonsse van Rossum ge-
noemd. Kleine Visserij-Armen, inv. nr. 7, 1751.

9. Handtekening Fop Symonszoon van Rossen en merkteken van Aaltje 
Jacobsdochter Hoogstad uit hun testament van 17 juni 1747.
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hand. Dat hij zeeman is geweest weten we uit het Volkstel-
lingsregister uit circa 1812 waarin hij marin (= zeeman) wordt 
genoemd. En in haar overlijdensakte is Kornelia Verwol de 
weduwe van Cornelis van Rossen in leven zeeman. Uit het 
Volkstellingsregister weten we ook dat het gezin op de Kor-
tedijk woont.
Behalve dat hij trouwt met de zes jaar jongere Kornelia 
Arijsdochter Verwol, die nayster en breidster is, weten we 
weinig van Cornelis. Des te meer over de slechte leefom-
standigheden tijdens zijn leven: De vierde Engelse oorlog 
van 1780 tot 1784 waardoor veel schepen in de haven moe-
ten blijven. Daarnaast de onrust die in de jaren tachtig ont-
staat tussen Prinsgezinden en Patriotten. Vervolgens de ja-
ren negentig met de voortdurende dreiging van de Fransen 
die schepen in beslag nemen. In 1794 gaan 23 Vlaardingse 
vissersschepen verloren. Voor de overwegend Oranjegezin-
de vissersbevolking van Vlaardingen is er geen reden tot 
juichen als de Franse troepen de Republiek binnentrekken. 
Vanaf dat moment is Engeland weer de vijand en ligt de vis-
serij op de Noordzee zo goed als stil omdat Engelse oorlogs-
schepen zonder pardon de haringbuizen naar Engeland over-
brengen. De visschers oud en jong, wierden dood arm; de 
ambachtslieden verlieten de stad, om elders werk te gaan 
zoeken; de havenkant werd als eene groene weide, en het 
geheel was een tooneel der bitterste ellende, schrijft Spren-
ger van Eijk in 1832. In 1799 brengt een landelijke collecte 
voor de arme vissers van Vlaardingen 29000 gulden op. En 
wellicht heeft Cornelis aan moeten kloppen bij de Diaconie. 
Naar huidige maatstaven nogal vernederend. Bij de bedeel-
den komt een diaken elke week het steunbedrag brengen en 
controleert hij hoe het geld wordt besteed! Een bedeelde is 
ook verplicht tenminste één keer per zondag de kerkdienst 
bij te wonen. En ook daarop oefent de kerk controle uit: de-
gene die ondersteuning geniet krijgt een zinken plaatje uit-

gereikt met een nummer. Het plaatje dient hij of zij in de col-
lectezak te deponeren.
In zo’n moeilijke periode worden in het gezin van Cornelis en 
Kornelia zes kinderen geboren van wie er twee jong overlij-
den. In 1812 geeft de mislukte veldtocht van Napoleon naar 
Rusland hoop op betere tijden. Voor Cornelis duurt die hoop 
niet lang: op oudejaarsdag van dat jaar overlijdt hij: Demeu-
rant sur la Courte digue... wonende op de Kortedijk... zo staat 
het in de in het Frans gestelde overlijdensakte.

Uit dit huwelijk:
1.  Aaltje, gedoopt Vlaardingen 22 juni 1788, begraven 

Vlaardingen oktober 1793.
2.  Arij, gedoopt Vlaardingen 22 mei 1791, zeeman, sol-

daat, overleden Vlaardingen 23 maart 1824, trouwt 

Vlaardingen 31 mei 1820 Annetje van Heusden, ge-
boren Vlaardingen 15 mei 1795, werkster, overleden 
Vlaardingen 11 december 1882, dochter van Daniël 
Simonszoon van Heusden en Trijntje Jaspersdochter 
Rees.

3.  Aaltje, geboren Vlaardingen 20 november 1793, begra-
ven Vlaardingen juni 1795.

10. De Haven van Vlaardingen, de Havenstraat, het Zwarteveld, de Kortedijk, halverwege de achttiende eeuw een plek waar vele generaties Van Rossen 
gewoond hebben. Anno 1743; ansicht circa 1902; oorspronkelijk gravure van J.C. Philips.

11. Een zinken plaatje dat ’s zondags 
in de collectezak moet worden ge-
daan. VD staat voor Vlaardingen, 
het nummer correspondeert met de 
betrokken bedeelde. Uit: Soeteman.
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4.  Fop, volgt VIII.
5.  Aaltje, geboren Vlaardingen 26 september 1798, over-

leden Vlaardingen 9 oktober 1862, trouwt Vlaardingen 
15 december 1824 Reinder(t) van Rooijen, geboren 
Vlaardingen 22 februari 1800, zeeman, overleden op 
de Baai van Diearfort bij IJsland 8 augustus 1858, zoon 
van Reindert van Rooijen en Annetje den Bogert.

6.  Klaas, geboren Vlaardingen 8 maart 1804, zeeman, 
soldaat (fuselier landmacht), overleden Harderwijk 23 
oktober 1830, trouwt Vlaardingen 27 december 1827 
Maria van der Linden, geboren Vlaardingen 24 febru-
ari 1805, werkster, koopvrouw, overleden Vlaardingen 
30 november 1879, dochter van Leendert van der Lin-
den en Henderijntje Boon.

Zorgelijke tijden

VIII. Fop van Rossen, geboren Vlaardingen 26 juli 1796, zee-
man, soldaat (fuselier landmacht), overleden Vlaardingen 
28 juni 1826, trouwt Vlaardingen 12 april 1820 Annetje Ver-
duijn, geboren Vlaardingen 3 december 1794, werkster, 
overleden Vlaardingen 16 januari 1870, dochter van Arij 
Gijsbrechtszoon Verduijn en Elizabeth Oversluysen.

Fop wordt vernoemd naar zijn redelijk succesvolle grootva-
der, stuurman Fop Symonszoon van Rossen (generatie VI). 
Hij wordt echter geboren in een voor de Vlaardingse bevol-
king vrij uitzichtloze periode. Gedurende zijn korte leven zal 
daar nauwelijks verandering in komen. Bij de Volkstelling van 
1812 - hij is dan zestien jaar - blijkt hij marin te zijn. Maar als 
twee jaar later vanuit Vlaardingen 76 schepen naar zee ver-
trekken is Fop daar waarschijnlijk niet bij. Hij is enkele maan-
den ervoor fuselier geworden bij de 9e Afdeling Infanterie van 
de Nationale Militie. Een bewuste keuze want hij doet dat als 
remplaçant. Dat levert enkele honderden guldens op in het 
gezin; meer dan de verdienste van een visser. Uit de Stam-
boeken Onderofficieren en Manschappen blijkt dat Fop circa 
één meter zestig lang is en blond haar en blauwe ogen heeft. 
Hij doet in 1815 mee aan veldtochten naar Brabant en Frank-
rijk.38 Dat betekent dat hij betrokken is geweest bij de hevige 
veldslagen die plaatsvonden na de ontsnapping van Napoleon 
uit ballingschap op Elba. Hij komt dan ook in aanmerking voor 
de gratificatie die later aan alle militairen die deelnamen aan 
de strijd wordt toegekend; niet alleen zij die vochten bij Wa-
terloo, maar ook zij die betrokken waren bij blokkades en 
belegeringen in Frankrijk.39 In april 1820 trouwt Fop met An-
netje Verduijn, ook afkomstig uit een zeemansfamilie. In de 
huwelijksakte is hij dan weer zeeman. Zo vaart hij in de zomer 
van 1821 als matroos op het hoekerschip Anna Maria bij stuur-
man Pieter de Ligt.40 Vervolgens kiest hij in juli 1823 weer als 
remplaçant voor de Nationale Militie. De financiële voordelen 
zijn kennelijk aantrekkelijk. Die herhaalde wisseling tussen 
soldaat en zeeman is op zichzelf niet vreemd. Hoewel je inge-
deeld wordt als milicien voor den tijd van vijf Jaren betekent 
dat niet dat een soldaat vijf jaren aaneengesloten dienst 
doet. Na de eerste oefening van enkele maanden kan Fop zijn 

oude beroep van zeeman weer oppakken; maar hij moet wel 
jaarlijks voor herhalingsoefeningen opkomen.
Op 28 juni 1826 overlijdt Fop... een maand voor zijn dertigste ver-
jaardag. Zijn vrouw Annetje blijft achter met Arij van tweeënhalf 
en Kornelis van nog geen half jaar oud. Ze hertrouwt zes jaar later 
met kleermaker Karel van den Berg. Opmerkelijk: de broers Arij 
(generatie VII-2), Fop en Klaas (generatie VII-6) worden alle drie 
zeeman en soldaat. De leeftijd waarop ze overlijden  lijkt een weer-
spiegeling van het harde en slopende bestaan dat ze gedurende 
hun leven moeten lijden: Arij 32 jaar, Fop 29 jaar, Klaas 26 jaar.

Uit dit huwelijk:
1.  Kornelia, geboren Vlaardingen 24 februari 1821, over-

leden Vlaardingen 8 april 1823.
2.  Arij, geboren Vlaardingen 19 november 1823, zeeman, 

overleden Vlaardingen 21 april 1906, trouwt Vlaardingen 
15 juli 1868 Kornelia Mastenbroek, geboren Maassluis 
5 april 1827, overleden Vlaardingen 11 mei 1876, dochter 
van Floris Mastenbroek en Rachel van Heusden.

3.  Kornelis, volgt IX.

Armoede... een zegen voor de rijken

IX.  Kornelis van Rossen, geboren Vlaardingen 7 januari 1826, 
zeeman, scheepskok, overleden Vlaardingen 6 novem-
ber1880, trouwt Vlaardingen 17 december 1851 Cornelia 
Schilder, geboren Delft 23 juli 1829, overleden Rotterdam 
22 september 1903, dochter van Martinus Schilder en Ja-
coba van der Meer.

Kornelis en zijn broer Arij zijn in 1826 te jong om zich iets van 
hun vader en ooms te herinneren. Het duurt tot 1832 voor er 
weer een man in huis is: stiefvader Karel van den Berg; geen 
visser maar kleermaker en dus, in tegenstelling tot veel va-
ders, bijna altijd thuis. Hoe lang Kornelis heeft schoolgegaan 
is onbekend, maar hij kan schrijven en in een keurig hand-
schrift later zijn huwelijksakte en de monsterrol onderteke-
nen. Op jonge leeftijd (circa twaalf jaar) naar zee is normaal: 
er moet brood op de plank en het gevecht tegen de armoede 
leer je in Vlaardingen al jong. Evenals de heersende opvatting 
dat armen in hun lot dienen te berusten en een zegen zijn voor 
de rijken omdat zij kunnen weldoen... De Vlaardingse dominee 
Hazeu verwoordt het treffend: Schenkt U zelve het genoegen 
(...) om alzoo aan noodlijdende weduwen en weezen wel te 
doen en derzelver leed te verzachten.41 Kornelis zal niet voor-
aan gestaan hebben om tegen de extreem slechte levensom-
standigheden te protesteren. Uit de familie-overlevering we-
ten we dat hij een vriendelijke, zachtaardige man is geweest. 
Halverwege de negentiende eeuw is circa 45 procent van de 
Vlaardingse bevolking afhankelijk van ondersteuning. De 
Soup-cokerij neemt daarin een prominente plaats in: 119200 
porties soep en 4711 ponden brood worden er dat jaar uitge-
deeld als een navrante onderstreping van de armoede. In 1851 
trouwt zeeman Kornelis met dienstbode Cornelia Schilder. Ze 
gaan aan de Kortedijk wonen. In de jaren die volgen worden 
tien kinderen geboren, maar die zijn tegen de tijd dat ze een 
kwart eeuw getrouwd zijn niet allemaal meer in leven. Hun 
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drie oudste jongens komen ruim voor hun twintigste levens-
jaar niet terug van een zeereis. In 1867 is het Martinus Johan-
nes die op het vischhoekerschip Alida zijn veertiende verjaar-
dag viert maar vier dagen later overboord valt en verdrinkt. 
De Alida vaart op dat moment circa 250 kilometer ten oosten 
van Schotland. In 1869 keert oudste zoon Fop zomers niet te-
rug waarna het verdriet nog groter wordt als twee maanden 
later de 12-jarige Kornelis hetzelfde overkomt als zijn broer 
Martinus Johannes. Nogal bizar: ook nog bijna op dezelfde 
plek in zee.42 Later zullen Johannes en de naar zijn verdronken 
broer vernoemde Martinus Johannes ongetwijfeld gehoord 
hebben van het tragische einde van hun oudere broers. Maar 
dat weerhoudt ook hen niet op jonge leeftijd naar zee te gaan.
Een vissersgezin moet de vader vaak missen; dus is de moe-
der de spil waar alles om draait. De verdiende gage komt bij 
haar terecht en zij bewaakt de uitgaven. Die taak is moeder 
Cornelia Schilder wel toevertrouwd. Als Kornelis een paar 
centen achterhoudt (waarschijnlijk om wat tabak te ko-
pen) vindt ze die in zijn broekzak. Dat waagt hij geen tweede 
keer...43 In november 1878 tekenen Kornelis als scheepskok en 
zijn 13-jarige zoon Johannes als afhouder de monsterrol van 
de Secunda. Ze verbinden zich daarmee voor dat jaar en het 
volgende. Opvallend dat op de monsterrollen in die jaren nog 
steeds wordt bepaald dat de rederij een klein percentage van 
de verdienste mag inhouden ten behoeve van het Visschers 
Weduwen- en Weezenfonds.44 Begin november 1880 komt 
Kornelis ziek thuis van een zeereis. Hij heeft koudvuur, een 
infectieziekte die vaak optreedt na een verwonding. Die heeft 
hij mogelijk aan boord opgelopen. Hij overlijdt in de nacht van 
5 op 6 november. De prijs die het gezin voor de zeevaart moet 
betalen is hoog. Is dat de reden waarom de twee jongste zo-
nen voor een geheel ander beroep kiezen?

Uit dit huwelijk:
1.  Fop, geboren Vlaardingen 31 oktober 1851, zeeman, 

overleden op zee zomer 1869.
2.  Martinus Johannes, geboren Vlaardingen 15 oktober 

1853, zeeman, overleden in de Noordzee 19 oktober 
1867.

3.  Jacoba, geboren Vlaardingen 17 juli 1855, overleden 
Rotterdam 20 november 1924, trouwt Vlaardingen 25 

juni 1879 Pieter Hoogland, schipper, geboren Vlaardin-
gen 1 mei 1851, overleden Rotterdam 4 juni 1935, zoon 
van Maarten Hoogland en Kornelia Brobbel.

4.  Kornelis, geboren Vlaardingen 25 augustus 1857, over-
leden in de Noordzee 16 oktober 1869.

5.  Johanna, geboren Vlaardingen 20 augustus 1860, 
dienstbode, overleden Vlaardingen 6 mei 1889, trouwt 
Vlaardingen 14 december 1887 Cornelis Moerman, ge-
boren Vlaardingen 26 april 1864, zeeman, overleden 
Vlaardingen 13 oktober 1938, zoon van Willem Moer-
man en Elizabeth Verhoog.

6.  Cornelia, geboren Vlaardingen 15 oktober 1862, over-
leden Vlaardingen 1 augustus 1863.

7.  Johannes, geboren Vlaardingen 27 augustus 1865, zee-
man, overleden na 2 juni 1925, mogelijk in Groot-Brit-
tannië, trouwt South Shields (GB) 21 december 1904 
Kate Shadforth, geboren circa 1883, dochter van Wil-
liam Shadforth.

8.  Martinus Johannes, volgt X.
9.  Fop Kornelis, geboren Vlaardingen 19 september 1870, 

kuiper, agent spaarkas, overleden Vlaardingen 29 ja-
nuari 1946, trouwt Rotterdam 30 januari 1895 Bastia-
na Johanna van Vliet, geboren Rotterdam 16 septem-
ber 1872, overleden Vlaardingen 9 april 1951, dochter 
van Gerrit Arie van Vliet en Pietertje Agnes.

10.  Kornelis, geboren Vlaardingen 1 maart 1874, timmer-
man, overleden Rotterdam 18 mei 1902.

Wel naar zee... niet naar zee...

X.  Martinus Johannes van Rossen, geboren Vlaardingen 3 
april 1868, zeeman, kuiper, vishandelaar, overleden Schie-
dam 2 juni 1925, trouwt (1) Vlaardingen 17 december 1890 
Maria Broek, geboren Vlaardingen 9 juli 1868, helpster 
bewaarschool, overleden Vlaardingen 16 maart 1906, 
dochter van Krijn Broek en Margaretha Brons, trouwt 
(2) Vlaardingen 19 februari 1908 Krijntje Broek, geboren 
Vlaardingen 7 maart 1882, overleden Schiedam 11 novem-
ber 1935, dochter van Krijn Broek en Margaretha Brons.

Als zoon van een visser ga je naar zee. Dat is eeuwenlang zo 
en Martinus Johannes vormt daar geen uitzondering op. Toch 
vindt er tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw 
een kentering plaats. De omstandigheden aan boord zijn bui-
tengewoon slecht, met name voor de jongste bemanningsle-
den. Met twaalf man eten en slapen in een ruimte van circa 
twaalf vierkante meter! Dan heb je het na één of twee seizoe-
nen wel gezien en probeer je een baantje aan de wal te vinden. 
Ook Martinus haakt vrij snel af en wordt pakhuisknecht en 
daarna kuiper.
Hij trouwt met Maria Broek, net als hij uit een vissersge-
slacht. Ook zij weet wat het is op jonge leeftijd je vader te ver-
liezen. Ze krijgen tien kinderen en als Maria in 1906 overlijdt 
trouwt Martinus twee jaar later met haar ruim dertien jaar 
jongere zus Krijntje. Wanneer in 1921 Krijntje haar negende 
kind krijgt zijn er uit beide huwelijken in het gezin al vijf jong 

12. De sloep Secunda, één van de schepen waarop Kornelis vaart. Het 
schip heeft onder verschillende namen dienst gedaan. ASV Collectie M.P. 
Zuydgeest.
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overleden. In december 1917 verhuizen ze naar de Groenelaan 
in Schiedam waar Martinus een viswinkel begint. Hij overlijdt 
in 1925. Dan zijn de oudste kinderen al getrouwd, maar blijft 
Krijntje alleen achter met negen kinderen. In de loop van de 
twintigste eeuw zwermen Martinus’ nakomelingen uit over 
Nederland, Canada en Australië. 
Ongetwijfeld hebben de kinderen van beide families, Van 
Rossen en Broek, de trieste verhalen gehoord over hun 
grootvaders en ooms die niet terugkeerden van zee. Geen 
wonder dat slechts twee jongens uit het grote gezin de aan-
trekkingskracht van die zee niet kunnen weerstaan. In het ka-
der van dit artikel noem ik alleen hen.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Kornelis, volgt XI-a.
2.  Martinus Johannes, volgt XI-b.

Het avontuur lokt

XI-a. Kornelis, geboren Vlaardingen 27 mei 1894, zeeman, 
kuiper, overleden Vlaardingen 23 februari 1960, trouwt 
Vlaardingen 13 december 1916 Wilhelmina van der Linden, 
geboren Vlaardingen 27 augustus 1895, overleden Vlaar-
dingen 7 mei 1962, dochter van Jakobus Petrus van der 
Linden en Klaasje van Dorp.

Als tiener luister je naar de verdrietige familieverhalen, maar 
buiten langs de Vlaardingse haven hangt het waas van roman-
tiek en avontuur; dus gaat Kornelis naar zee; per definitie een 
gevaarlijke werkplek. Maar dubbel gevaarlijk in oorlogstijd. 
Toch houdt hij het langer vol dan zijn vader. Is het de harde re-
aliteit of de kennismaking met Wilhelmina van der Linden die 
hem van gedachten doen veranderen? Wellicht beide. Begin 
januari 1916 monstert Kornelis aan op het zeevisschersvaar-

tuig genaamd Martina VL120 voor reizen ter haringvisscherij 
in de Noordzee of elders.45 Maar in december van hetzelfde 
jaar trouwt hij en is dan kuiper. Vier zonen krijgen Kornelis en 
Wilhelmina, die allemaal voor hun werk het veilige land verkie-
zen boven de zee. Is daarmee aan een lange traditie een einde 
gekomen? Nog niet, want Kornelis heeft een jongere broer...

Hoop op zegen...

XI-b. Martinus Johannes, geboren Vlaardingen 16 maart 1899, 
zeeman, overleden op zee juni/juli 1918.

In navolging van zijn vijf jaar oudere broer Kornelis kiest Mar-
tinus junior ook voor de zeevisserij. In de in Vlaardingen be-
waard gebleven monsterrollen vinden we hem in 1917 voor het 
eerst aan boord van de Pieter en Jan VL 142. Hij is dan omtoor, 
één van de jongere bemanningsleden, in rang onder de oude 
jongen. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor het uit-
zetten van de jonen, dat wil zeggen het drijfmateriaal aan de 
beug, te vergelijken met grote dobbers. Hij doet het kennelijk 
goed, want een jaar later zet hij als oude jongen zijn handte-
kening op de monsterrol van de houten zeillogger Hoop op 
Zegen VL 109. Vrolijk zwaaiend naar de achterblijvende fami-
lieleden vertrekt hij op donderdag 20 juni vanuit de ouderlijke 
woning aan de Groenelaan te Schiedam naar de haven van 
Vlaardingen.46 
De familie is bezorgd: de zee, altijd al een onbetrouwbare 
bondgenoot, is vanwege de oorlog nog gevaarlijker geworden. 
Mijnen en Duitse duikboten verhogen de risico’s voor vissers-
schepen. Nog diezelfde donderdag vaart het schip de ha-
ven uit voor een reis van vijf à zes weken. Vanaf dat moment 
wordt niets meer van schip en bemanning vernomen. Geen 
berichten via andere, wel teruggekeerde schepen; en ook in-

13. Martinus Johannes van Rossen en Maria 
Broek (generatie X).

14. Krijntje Broek (generatie X). 15. Kornelis van Rossen en Wilhelmina van der 
Linden (generatie XI-a).
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formatie bij buitenlandse ha-
vens levert niets op. In augus-
tus vist de schipper van de VL 
220 een breel op - een tonnetje 
om het net drijvende te houden 
- van de VL 109. Met die vondst 
verdwijnt alle hoop op de te-
rugkomst van de dertien be-
manningsleden en verstuurt de 
familie het overlijdensbericht. 
De Raad voor de Scheepvaart 
spreekt op 14 oktober 1918 het 
vermoeden uit dat het schip 
door oorlogshandelingen is 
vergaan.47

Tenslotte

Vanaf circa 1580 varen ruim drie eeuwen achtereen de nako-
melingen van Mees Huygenszoon de Vlaardingse haven uit. 
Van vader op zoon blijven zij gedurende elf generaties trouw 
aan de zeevisserij. Sommigen vinden op de Noordzee een 
zeemansgraf, anderen hebben met die zee hun leven lang een 

haat-liefdeverhouding. Tot... in de zomer van 1918 de zee zelf 
– hoe bizar – een einde maakt aan een lange traditie van bijna 
350 jaar.  <<

Literatuur
G.L. van Eendenburg, ‘Inwoners van Ter Heijde 1590-1630’, in Gens Nostra 
jan/feb 1993.
A.G. Ligthart, ‘De Vlaardingers en hun haringvisserij’, Zaltbommel 1966.
C. Postma, ‘Korte geschiedenis van Vlaardingen’, Vlaardingen 1958.
M.C. Sigal, ‘Het fonds der Visscherij-Armen’, in: Vlaardings Verleden’, nr 
36, pagina 1-15.
A. Soeteman, ‘150 jaar Sociale zorg in Vlaardingen’, Voorburg 1962.
P.G.Q. Sprenger van Eijk, ‘Geschiedenis en merkwaardigheden der stad 
Vlaardingen’, 1832.
A.P. van Vliet, ‘Vissers en kapers’, ’s-Gravenhage 1994.
Annette de Wit, ‘Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschap-
pen’, Amsterdam 2008.

16. Martinus Johannes van Ros-
sen (generatie XI-b).

17. Nieuwe Vlaardingsche 
Courant 24.8.1918

Afkortingen
ARA  Algemeen Rijksarchief (Brussel)
ASV  Archief Stad Vlaardingen
CBG  Centraal Bureau voor Genealogie
DTB  Doop-, Trouw- en Begraafregisters
NA  Nationaal Archief
NAV  Notarieel Archief Vlaardingen
OOM (Stamboek) Onderofficieren en Manschappen
ORA  Oud Rechterlijk Archief
ONA  Oud Notarieel Archief
SAA  Stadsarchief Amsterdam

Voor een uitgebreide bronnen- en literatuurverwijzing zie mijn boek ‘Zij die de zee 
bevaren’, Blaricum 2009, waarop dit artikel is gebaseerd.

Noten
1. ASV ‘Weesboeken’, inv.nr. 70, d.d.16-5-1661 en ASV ORA inv.nr. 144, d.d. 17-6-

1669.
2. Hollandse Parentelen I, blz. 14 en R. Bijlsma, ‘Een oud Rotterdamsch gebruik, 

naamsoverneming in verband met vernoeming’, in: ‘Rotterdams Jaarboekje’ 
1916.

3. De met een asteriks (*) vermelde jaartallen zijn grove schattingen op grond van 
onder meer generatieverschillen tussen ouders en kinderen.

4. ASV ORA inv.nr. 93, ‘Registers van Opdrachten van onroerende goederen en 
kustingen (= hypotheken).

5. De Wit, blz. 25 en 49.
6. Van Vliet, blz. 61.
7. Het ‘recht van uitgang’ was belastinggeld dat iemand moest betalen als hij 

goederen erfde van iemand die in een andere stad woonde.
8. ASV ‘Poorterboek 1555-1810’, inv.nr. 60, d.d. 20-12-1592.
9. ASV ORA inv.nr. 93, blz. 52, d.d. 6-2-1594.
10. De Wit, blz. 82 en volgende en Van Vliet blz. 160 en volgende.
11. ASV ORA, ‘Civiele Rolle of Dingboeken van Schepenen’, inv.nr. 25, tussen 2-12-

1597 en 2-6-1598.
12. ARA Brussel, ‘Admiraliteitscolleges’, inv.nr. 64 ’Register van de geïnde taksen 

op de vrijgeleidebrieven’, f. 97; helaas vertonen de Brusselse archieven van de 
Admiraliteitscolleges, met name met betrekking tot het jaar 1597, zeer veel 
lacunes.

13. ASV ‘Weesboeken’, inv.nr. 274, blz. 206.
14. De Wit, blz. 96.
15. ASV ‘Gifteboeken’, inv.nr. 119, d.d. 20-3-1606.
16. ASV ORA, inv.nr. 94 ‘Registers van Opdrachten van onroerende goederen en 

kustingen’.

17. ASV ‘Poorterboeken’ 1555-1810, inv.nr. 60, d.d. 2 januari 1609. Op die dag zijn er 
nog elf anderen die de eed afleggen, onder wie enkelen afkomstig uit ‘De Zijde’, 
het kustgebied met onder meer de plaatsen Ter Heijde en Monster.

18. ASV ‘Schouwboek Brandgeweer 1610-circa 1650’, inv.nr. 65.
19. ASV ORA, inv.nr. 98 ‘Registers van Opdrachten van onroerende goederen en 

kustingen’, d.d. 3-12-1637.
20. ASV ORA, ‘Certificatie- en Attestatieboeken’, inv.nr. 150, d.d. 24-4-1641. Helaas 

zijn in de archieven te Brussel ook van deze periode veel documenten verloren 
gegaan, zodat daar geen informatie over dit voorval te vinden is.

21. Van Vliet, blz. 258.
22. Postma, blz. 22.
23. ASV ‘Resolutieboeken’, inv.nr. 34, d.d. 27-5-1667.
24. ASV ORA, ‘Certificatie- en Attestatieboeken’, inv.nr. 152, d.d. 21-7-1672.
25. ASV ORA, ‘Rolle van kleine zaken’, inv.nr. 52 en 53.
26. Soeteman, blz. 21.
27. ASV ‘Resolutieboeken’, inv.nr. 35, d.d. 5-1-1710 en 7-6-1710; ASV ORA inv.nr. 74 

‘Minutenboeken van opdrachten van roerende goederen en kustingen’, d.d. 19-7-
1710.

28. ASV ‘Weesboeken’, inv.nr. 277, d.d. 17-11-1691.
29. ASV Weesboeken’’ , inv.nr. 279 (1726-1749).
30. ASV ‘Kleine Visscherij-Armen’, inv.nr. 37 en ASV ‘Memorieboeken’, inv.nr. 71.
31. ASV ‘Weesboeken’, inv.nr. 279, d.d. 16-4-1729.
32. ASV ORA, ‘Register van Minuten van opdrachten van schepen, schuiten en 

jachten’, 1748-1808, inv.nr. 121, d.d. 2-5-1752 en inv.nr. 122, d.d. 4-12-1771.
33. Soeteman, blz. 21.
34. ASV ‘Memorieboeken’, 1725-1795,  inv.nr. 72, d.d. 11-4-1778.
35. Sigal, blz. 3.
36. ASV NAV, inv.nr. 39, d.d. 17-6-1747.
37. ASV ‘Kleine Visscherij-Armen’, inv.nr. 7.
38. NA ‘Stamboek OOM 2.13.09’, inv.nr. 256/5549.
39. Archief van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende 

Dienst in de Nederlanden etc, Waterloo gratificaties 1815: NL-SAA-28720230, 
inv.nr. 722 nr. 150; Fop krijgt een gratificatie van ƒ29,10½.

40. ASV ‘Register van schepen, boekhouders, stuurlieden en matrozen’, 1806-1822,  
inv.nr. 446.

41. M. den Admirant, ‘Kerkmensen in Vlaardingen’, Vlaardingen 1974.
42. ASV ‘Overlijdensakten’ 1867/251 en 1869/219 en ASV ‘Bevolkingsregister’ 1861-

1880.
43. Bron: M.A. Bezemer-van Rossen.
44. ASV ‘Gemeentepolitie’, inv.nr. 1289, d.d. 30-11-1878.
45. ASV ‘Gemeentepolitie’, inv.nr. 1334, d.d. 10-1-1916.
46. Bron: M.A. Bezemer-van Rossen.
47. Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant, 14-10-1918, nr. 240.



82  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 2

ARNOLD SPEE

Identificatie door genealogisch onderzoek

Burgers op genrestukken uit de 
Gouden Eeuw

In de Gouden Eeuw werden genrestukken, voorstellingen uit het dagelijks leven, geschilderd 
voor de markt. Maar veel van die genrestukken blijken opdrachten te zijn: de opdrachtgever/
geefster wordt dan geportretteerd in huis-, tuin- en keukensituaties. Door het verband te leggen 
met herkenbare plaatsen en gebeurtenissen en dit te combineren met genealogisch onderzoek, 
krijgen de anonieme personen op het schilderij een naam en komen we hun geschiedenis aan de 
weet. Omdat één familie (of een aantal verwante families) vaak de mecenas is van één schilder, 
kunnen we familieleden opsporen als we het werk van één schilder onderzoeken.

1. Hendrick Staets, Matthijs Naiveu, 1683. Amsterdam Museum.
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Hendrick Staets
We beginnen onze zoektocht met een schilderij waarvan be-
kend is wie er op staat. Dit schilderij (afb. 1) is al eerder be-
schreven door, onder andere, Norbert Middelkoop.1 Een trot-
se eigenaar staat op de stoep van zijn nieuwe huis. We kunnen 
precies zien waar dit huis is: boven de linkerarm van de man 
zien we de bouwsculptuur van Herengracht 462 en achter zijn 
hoofd de daklijst van Herengracht 468 in Amsterdam. Het 
huis waar de man voor staat is dus Herengracht 460, gelegen 
in de Gouden Bocht. Het schilderij is gedateerd 1683 en in dit 
jaar liet Hendrick Staets, een bekende makelaar in de zeven-
tiende eeuw in Amsterdam dit huis bouwen en ging er later 
ook wonen. Daarom concludeert Middelkoop dat de man op 
het schilderij de eigenaar Hendrick Staets is. Het huis heet te-
genwoordig dan ook het Staetshuys.

Het schilderij is gemaakt door Matthijs Naiveu (Leiden 1647- 
Amsterdam 1721), een wat minder bekende fijnschilder uit de 
Gouden Eeuw. Toch was hij in zijn tijd niet onbelangrijk: hij was 
bijvoorbeeld hoofdman van het Sint-Lucasgilde. Hij is vooral 
bekend door zijn genrestukken van interieurs met uitbundig 
geklede personen en van buitentaferelen, waaronder straat-
scènes. Een voorlopige inventarisatie van de schilderijen van 
Naiveu is gemaakt door Adele-Marie Dzidzaria.2 Vaak worden 
Naiveu’s interieurs gekwalificeerd als gefantaseerd en zijn 
straatscènes als gesitueerd in een niet nader te bepalen om-
geving, maar dit schilderij toont aan dat Naiveu ook waarheids-
getrouw schildert. Maar het is niet allemaal naar waarheid: het 
schilderij dateert uit 1683, en het huis was pas voltooid in 1685! 
Naiveu heeft dus het schilderij aangepast aan de wens van de 
opdrachtgever: hij is vooruit gelopen op de werkelijkheid, of hij 
heeft de opdrachtgever zo gepositioneerd dat alleen het deel 
van het huis dat al klaar was, zichtbaar is. Dit schilderij laat zien 
dat we bij de interpretatie van de schilderijen van Naiveu reke-
ning moeten houden met mogelijke wensen van opdrachtge-
vers en met de artistieke vrijheid van de schilder.

Hendrick Staets is in 1632 in Oldenzaal geboren en wordt 
kleermaker. Na verloop van tijd wordt hij door Dirck Goverts 
Wuijtiers (1588-1658) in zijn huis in Amsterdam opgeno-
men, die hem opleidt tot makelaar. Dirck Wuijtiers was een 
puissant rijke zijdehandelaar, kleinzoon van Dirck Wuijtiers 
senior, een protestantse vluchteling uit het katholieke Me-
chelen. Hij woonde in de Warmoesstraat en was kapitein van 
de schutters van zijn wijk, tot hij daar weg moest omdat eni-
ge schutters aan hem gehoorzaamheid weigerden, die hem 
beschuldigen te zijn Papist.3 En de schutters hadden gelijk, 
Dirck Wuijtiers was in het geheim bekeerd tot het katholieke 
geloof. Het gezin Wuijtiers moest buiten de wijk gaan wonen 
en verhuisde naar de Herengracht 214.4 Dirck Wuijtiers was 
getrouwd met Catharina de Waele (1590-1657).

Uit dit huwelijk:
1.   Margaretha (1615-1667), die trouwt met Jacob Cromhout 

(1608 - 1669).
2.   Govert (1618-1668), die trouwt met Maria van der Wiele 

van de Werve (ca 1635-1691).
3.  Jacob5 (1619-1678), die ongehuwd blijft.
4.   Johan (1629-1676), die trouwt met Debora Bake (1636-

1678).6

Het lijkt alsof Hendrick Staets ‘gewoon’ de huisknecht van 
Dirck Wuijtiers was, maar niets is wat het lijkt. Er is een he-
keldicht, geschreven door L.B. met de titel: Op het verwaande 
deurschrift van H... S..., geweezene makelaar.

Had ryke Dirk u niet van snyders dis genomen,
gy waart uw leven niet tot zoo veel Staats gekomen.
En had die Fynman u niet buyten beens gemaakt,
gy waart uw leven niet van ‘s snyders dis geraakt.7

H.S. is natuurlijk Hendrick Staets, want in de tweede regel wordt 
niet voor niets de woordspeling Staats (statie, pracht en praal) 
gebruikt. En Dirk is Dirck Wuijtiers, rijke Dirk genoemd. Met an-
dere woorden, Hendrick Staets heeft het aan Dirck Wuijtiers te 
danken dat hij van kleermaker (snyders dis: de kleermakerstafel) 
is opgeklommen tot iemand van pracht en praal. En dan komt 
de aap uit de mouw: Dirck Wuijtiers heeft Hendrick Staets van 
zijn kleermakerstafel gehaald en in zijn huis opgenomen omdat 
de fynman Dirck hem buyten beens gemaakt heeft! Hendrick 
Staets is een buitenbeentje, een onecht kind van Dirck Wuijtiers! 
En L.B. kan het weten: de initialen staan voor Laurens Bake, de 
bekende dichter en broer van Debora Bake, de vrouw van Johan 
Wuijtiers. Hendrick Staets is dus haar stiefzwager. (afb. 2)

2. Laurens Bake, door Arnoud van Halen, ca 1737.
Boris Wilnitsky Fine Arts, Wenen.
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Jacob Wuijtiers
Het mecenaat speelt in het culturele leven van de zeventien-
de eeuw een belangrijke rol. Vaak gaven leden van dezelfde 
familie opdrachten aan één en dezelfde schilder, architect of 
dichter. Nu we hebben ontdekt dat Hendrick Staets tot de fa-
milie Wuijtiers behoort, is het waarschijnlijk dat er ook op an-
dere schilderijen van Naiveu leden van deze familie staan.

Op het eerste gezicht is De heilige Hiëronymus, geschilderd 
door Naiveu in 1676 (afb. 3), geen portret van een levende 
persoon, maar van een heilige uit de oudheid: Hiëronymus, 
een kluizenaar uit de derde/vierde eeuw, die zijn leven wijd-
de aan God. Naiveu schildert de heilige Hiëronymus in een 
ongebruikelijke situatie: hij knielt met tranen op de wangen, 
vol berouw, neer voor een zelf gefabriceerd altaartje met een 
Perzisch kleedje. Hij huilt om zijn geestelijke zwakte, die hij 
verwoordt in een brief aan zijn vriendin, de heilige Eustochi-
um: Ik nu, zag mij in de geest, meermalen in de danszalen van 
de Romeinse dochters verplaatst. Mijn gelaat was door het 

vasten verbleekt, en toch brandde 
mijn ziel door het vuur van begeer-
te. In het verdorde vlees vlamde de 
brand van de oneerbare hartstocht.8

De sleutel tot dit schilderij (afb. 4) 
is een papiertje, dat uit het boek op 
het tafeltje steekt. Dat papiertje zit 
er niet voor niets. Op de eerste regel 
kunnen we A s 57 onderscheiden, een 
afkorting voor Aetate sui 57, 57 jaar 
oud. Op de tweede regel staat een 
merkteken of monogram.
Wie van de Wuijtiers familie is er in 
1676 57 jaar oud? Dat is Jacob Wuij-
tiers, de ongehuwde zoon van Dirck 
Wuijtiers. En als we het monogram 
ontvlechten lezen we de letters JW de 
initialen van Jacob Wuijtiers.

En het is niet verwonderlijk dat Ja-
cob Wuijtiers wordt geschilderd 
in een pij: hij is de familie-priester, 
heimelijk priester zonder dienst te 
doen.9 Hij bedient een schuilkerk 

van de Wuijtiers op de Herengracht 332 en later verhuist hij 
naar het ouderlijk huis op de Herengracht 214. Jacob Wuijtiers 
leeft niet in Gods armoe: zijn vermogen is bijna driehonderd-
duizend gulden. Voorwerpen die op het schilderij van Naiveu 
staan afgebeeld, komen ook in zijn inventaris voor: tapijterij-
en, kandelaars, curieuze oude boekskens, een crucifix van eb-
benhout en een altaarstuk.10 Waarom liet Jacob Wuijtiers zich 
afbeelden als Hiëronymus die boete doet voor het verkeren in 
de danszalen van de Romeinse dochters en het toegeven aan 
de vlammende brand van de oneerbare hartstocht? Ik denk 
dat omdat hij een aardje naar zijn vaartje had: zijn vader Dirck 
Wuijtiers had buitenechtelijk Hendrick Staets verwekt, en uit 
de nalatenschap van Jacob Wuijtiers wordt nog jarenlang geld 
overgemaakt naar neef Wuijtiers in Groningen.11 Jacob Wuij-
tiers heeft waarschijnlijk een affaire gehad met een jongere 
vrouw, wat niet te rijmen was met zijn priesterschap. De man 
op het schilderij is geen heilige maar een zondaar!

3. De heilige Hiëronymus, Matthijs Naiveu, 1676. Rijksmuseum Amsterdam.

4. De heilige Hiëronymus, detail.
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Maria van der Wiele van de Werve, Dirck Cromhout 
en Elisabeth Wuijtiers

Het schilderij dat Naiveu in 1672 maakte (afb. 5), wordt vaak 
gezien als een bordeelscene: de oude vrouw die achter het 
paar staat zou de hoerenmadam zijn. Ze maakt het handge-
baar van een koppelaarster.12 De luit duidt er op dat de be-
speelster een vrouw van lichte zeden is.

In het verleden werd dit niet geapprecieerd en was de zoge-
naamd onzedelijke oude vrouw weggeschilderd, waarna het 
schilderij de titel ‘Musicerend gezelschap’ kreeg13 (afb. 6).

Maar de oude vrouw hoort er wel degelijk bij: zij is de mater 
familias Maria van der Wiele van de Werve, weduwe van Go-
vert Wuijtiers, de broer van Jacob (afb. 7). De vrouw met de 
luit is haar dochter Elisabeth Wuijtiers (1652/3-1717), de man 
met de hoed in de hand is haar neef Dirck Cromhout (1647-
1716). In dit geval is de luit het symbool voor liefde en harmo-
nie in het huwelijk. En de viola da gamba staat uitnodigend 
klaar voor de toekomstige partner. Het boek op het tafeltje is 
getiteld: I: Starter, de bundel Friesche Lusthof van Jan Janszn 
Starter.14 Het ligt opengeslagen bij het negende lied:

Sult ghy dan niet beginnen een reys
Waer na begeert ghy doch langer te beijen
Naeste gebuurte voldoet ghy myn eys
Heft op een Liedtgen, men sal u geleijen.15

Het gaat hier dus niet om een bordeelscene maar om een hu-
welijksaanzoek! Maria van der Wiele van de Werve is content 
dat zij een neef als partner voor haar dochter heeft gevonden. 
Zo blijft het kapitaal in de familie. Elisabeth Wuijtiers en Dirck 
Cromhout trouwen in 1672.

Rechts staat de andere dochter van Maria van der Wiele van 
de Werve, de nog ongetrouwde Catharina Wuijtiers (1657-
1686) die de wijn inschenkt. Links naast Maria van der Wiele 
van de Werve zit waarschijnlijk Agatha Cromhout (1641-1707), 
de oudere ongetrouwde zus van Dirck. Links op de achter-
grond staan de jongere zus van Maria, Jacoba van der Wie-
le van de Werve (1643/4-1676) en haar man Bartholomeus 
Cromhout (1638-1695) de oudere broer van Dirck.

Als Maria van der Wiele van de Werve in 1654 met haar buur-
man, de 36-jarige koopman Govert Wuijtiers trouwt, is zij 
nog minderjarig. Dit huwelijk is eigenlijk een motje, want haar 
eerste dochter Elisabeth was al meer dan een jaar daarvoor 
geboren. Toch is zij geen slechte partij. Maria’s grootvader 
was Jacob Poppen, destijds de rijkste man van Amsterdam, 
en haar grootmoeder was Levina Wuijtiers, de zus van Dirck 
Wuijtiers. Maria’s moeder Elisabeth Poppen is getrouwd met 
jonker Willem van der Wiele. Willem bezit het landgoed Te 
Werve bij Rijswijk en hij is Heemraad van Delfland. Als Govert 
Wuijtiers en Maria van der Wiele net getrouwd zijn overlijdt 
haar vader Willem van der Wiele: is door te veel drincken ras 

5. A brothel scene, Matthijs Naiveu, 1672. Kelvingrove Art Gallery and Mu-
seums, Glasgow.

6. A Musical Party. Kelvingrove Art Gallery and Museums, Glasgow.
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gestorven. Maria erft het landgoed, haar zus Jacoba de titel 
‘Vrouwe van Nieuwerkerk’ en Govert Wuijtiers de titel ‘Heer 
van de Werve’.
De zus van Govert, Margaretha Wuijtiers, was als gezegd ge-
trouwd met Jacob Cromhout. Jacob Cromhout is één van de 
twintig rijksten van de Gouden Eeuw met een vermogen van 
één miljoen gulden.16 De Cromhouten behoeven de Six en de 
Hinlopens in rijckdom niet te wijcken. Jacob Cromhout kocht 
vier percelen aan de Herengracht en gaf Vingboons opdracht 
om er huizen voor te ontwerpen. Vingboons was de meest 
vooraanstaande architect van weelderige huizen voor Am-
sterdamse kooplieden en patriciërs. Deze vier panden, nu 
Herengracht 364 - 370, worden nog altijd de Cromhouthuizen 
genoemd. In het huis Herengracht 366 daer ‘t kromhout in de 
gevel staat, een boomstomp, woonden Jacob Cromhout en 
Margaretha Wuijtiers met hun acht kinderen. In dit huis is mo-
menteel het museum Cromhouthuis gevestigd.

Govert Wuijtiers en Maria betrekken één van de kleinere 
Cromhouthuizen, de Herengracht 370. Zij krijgen vier kin-
deren: Elisabeth, Dirck, Catharina en Josephina Adriana. Als 
Govert op vijftig-jarige leeftijd overlijdt is Maria, pas een 
dertiger, weer in verwachting. Ze noemt het jongetje dat nog 
geboren wordt ook Govert, opdat de naam voortleeft. Maar 
Govert junior overlijdt jong. Na het overlijden van Govert Wuij-
tiers drijft Maria van der Wiele van de Werve de handel. Zij 
verhuist naar het door Vingboons ontworpen kapitale pand 
Herengracht 412. Zij is zeer vermogend en één van de vijf 
rijkste vrouwen uit de Gouden Eeuw.16 De oude vrouw op het 
schilderij dus geen madam maar een grande dame!

Elisabeth Wuijtiers en Dirck Cromhout, zoon van de inmiddels 
overleden Jacob Cromhout en Margaretha Wuijtiers, gaan wo-
nen op de Herengracht 184, een pand uit de nalatenschap van 
oom Jacob Wuijtiers. Het is een huis met een grote trappentop, 
‘Het wapen van Straetsburg’, tegenover de Warmoesgraeft 
(tegenwoordig op de hoek van de Raadhuisstraat). Zij erven 
ook het huis op de Singel ‘Daer de vogel op de geevel staet’ en 
de hofstede ‘Welna’ aan de Amstel. Zij bezitten een indrukwek-
kende verzameling boeken, prenten en tekeningen. Hun zoon is 
Godefridus Franciscus Cromhout, hun dochters zijn Elisabeth 
Jacoba, Margaretha Catharina en Maria Cromhout (afb. 9).
Dirck Cromhout koopt van Jacob Poppen en Catharina Crom-

hout het huis naast de schuilkerk De Lelie en de Cromhouts 
financieren de verbouwing van de kerk. De milddadigheid van 
het aanzienlijk Roomschgezind geslacht van Cromhout heeft 
veel toegebracht om deze kerk in stand te houden.
Catharina Wuijtiers, zus van Elisabeth, trouwt drie jaar later 
met Jacob Cromhout junior (1651-1708), ook een zoon van 
Jacob Cromhout en Margaretha Wuijtiers. Hij heeft rechten 
gestudeerd in Leiden.17 Jacob junior en Catharina wonen in 
de kleinste van de vier Cromhouthuizen, op no 368. Catha-
rina erft van oom Jacob Wuijtiers een gigantische kunstcol-
lectie, en Jacob Cromhout wordt een bekend kunsthande-
laar. Hij verkoopt niet alleen oude meesters zoals Lucas van 
Leiden, Dürer, Holbein en Gossaert, maar ook tijdgenoten 
als Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Jan Steen, Philip 
Wouwermans en Karel du Jardin. Het schilderij ‘De krui-
siging’ van Karel du Jardin, dat momenteel in het Louvre 
hangt, kwam via de kunsthandel van Jacob Cromhout op 
de markt. Catharina Wuijtiers krijgt twee kinderen, die bei-
den binnen een jaar overlijden. Catharina sterft kort na de 
geboorte van haar tweede kind, ze is negen en twintig jaar 
oud. Hoewel Jacob Cromhout erg ziekelijk is, wordt hij toch 
bijna zestig.

Ida Maria Cromhout, Catharina Cromhout en 
Agatha Cromhout

Naiveu heeft twee kraamvisites geschilderd, als eerste The 
newborn baby in 1675 (afb. 11). Uit genealogisch onderzoek 
binnen de familie Cromhout blijkt dat op 23 december 1674 
Adrianus Roest wordt gedoopt, de tweede zoon van Adriaan 
Roest (1639-1696) en Ida Maria Cromhout (1649-1692), doch-
ter van Jacob Cromhout en Margaretha Wuijtiers. Adriaan 
Roest en Ida Maria Cromhout wonen in het Cromhouthuis 
Herengracht 366. Ida Maria Cromhout zit daar in bed in de 
tuinzaal. De negen dagen na de geboorte gelden als de perio-
de van kraamvisite. Op het tafeltje staan een glazen kan met 
kandeel (mengsel van brandewijn, melk, ei, suiker en kaneel), 
een feestdrank die traditioneel bij geboorten wordt geschon-
ken. Op het tafeltje ligt een feestbrood, gevuld met gesuiker-
de karwei, muisjes, of met gesuikerde kaneelstokjes. Achter 
het bed zit niet de meid, maar haar zus Agatha Cromhout 
(1641-1707), die begijntje is en Ida Maria een bordje pap aan-
reikt. De derde zus, Catharina Cromhout (1646-1734) houdt de 
ingebakerde Adrianus Roest op de linkerarm. Haar linker voet 
rust op een stoofje. Rechts van Catharina staat Jacobus Roest, 
het anderhalf jaar oude zoontje van Ida Maria Cromhout en 
Adriaan Roest, aandachtig te kijken, en ondertussen snoept hij 
uit een schaaltje muisjes. Op de achtergrond zien we door een 
openstaande deur de mannen van de familie het glas heffen. De 
man die ons aankijkt is ongetwijfeld Adriaan Roest, de heer des 
huizes.

7. A brothel scene, detail

8. Handtekening Maria van der Wiele van de Werve
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De kapitaalkrachtige notaris mr. Adriaan Roest is geboren 
in de Warmoesstraat 174, daar waar de vergulde Clauw uit-
hangt. Adriaan Roest is lid van het Cecilia College, de invloed-
rijke broederschap ter ere van het heilig sacrament van het 
mirakel van Amsterdam18 en hij is regent van het Aalmoeze-
niersweeshuis19, het tehuis voor vondelingen en wezen die 
niet in aanmerking komen voor het Burgerweeshuis omdat 
hun ouders geen poorters zijn of niet aangesloten bij de pro-
testantse kerk. Het familiewapen van Roest, de staande 
leeuw en drie eendjes, staat op het wapenbord van de regen-
ten van het weeshuis.

Catharina Cromhout is gehuwd met Jacob Poppen, zoon van 
Jan Poppen en Elisabeth van der Wiele van de Werve. Zij 
wonen op de Kloveniersburgwal in het door Vingboons ont-
worpen imposante Poppenhuis.20 In het ondiepe huisje aan 
het eind van de tuin, waar een poortje uitkomt op de Groen-
burgwal, was een katholieke schuilkerk ingericht.21 Jacob 
Poppen is van beroep handelaar, onder andere op de Oost-
zeelanden22 en een belangrijke geldschieter voor Portugese 
Joden.23 Hij is gedeeld Ambachtsheer van Grijsoord, de titel 
die ook zijn moeder voerde.24 Ook is hij (net als vroeger Dirck 
Wuijtiers) regent van het Binnengasthuis, waarvan er altijd 
één katholiek is.25

9. Interieur r.-k. Kerk De Lelie, Hendrik Keun, 1769. Stadsarchief Amsterdam.

10. Catalogus van Jacob Cromhout zaliger, 1709. Rijks PrentenKabinet.
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Catharina Cromhout erft een plaetse aan de Vecht omtrent 
Nieuwersluis en laat daar een hofstede op zetten, die ze Over 
Holland noemen, een stukje Holland op de Utrechtse oever 
van de Vecht (afb. 12). Het is één van de grootste buitenhui-
zen aan de Vecht, ontworpen als een grachtenpand. Het heeft 
een orangerie (ontworpen door Vingboons) waarin bijzondere 
planten en vruchten kunnen worden gekweekt. Er is ook een 
theekoepel vanwaar de bewoners een mooi uitzicht hebben 

op de Vecht en waar ze zelf vanaf 
de rivier gezien kunnen worden. Ca-
tharina Cromhout en Jacob Poppen 
verblijven er ’s zomers, en als ze dan 
naar Amsterdam gaan hebben ze 
voor elke dag van de week een ver-
schillend span paarden in een onder-
scheiden kleur.26

Begijntje Agatha Cromhout, die ook 
op ‘A brothel scene’ staat, woont in 
een huis achter het Begijnhof op de 
hoek van de sluis van de Voorburgwal, 
oostzijde27. Ze is een vrome vrouw die 
haar tijd besteedt aan handwerken, 
onderwijs en ziekenzorg. Ze is zeker 
niet onbemiddeld, haar vermogen is 
tweehonderdduizend gulden28 en ze 
bezit ook nog de buitenhuizen ‘De Oij-
enberg’ en ‘De Vos’ in de Zijpepolder29.
Het Begijnhof is een katholieke en-
clave in de stad. In 1671 wordt er in 
het hof een rooms-katholieke kerk 
ingericht, naar ontwerp van Ving-
boons, in twee naast elkaar gelegen 
woonhuizen.

Bartholomeus Cromhout

Als we nu het schilderij A gentleman 
smoking in a shaded courtyard van 
Matthijs Naiveu uit 1690 (afb. 13) 
bekijken, blijkt dat hier de keuken 
van het Cromhouthuis op de Heren-
gracht 370 is afgebeeld.

De architectonische details zijn 
ook nu nog in het huis aanwezig. 
Links op de achtergrond het raam 
naar de lichtkoker tussen het voor-
huis en het achterhuis. De trap met 
pilaren en kapitelen die leidt naar 
de gang en de voordeur. Het raam 
naar de patio rechts daarvan is 
nu dichtgemaakt. De zeventiende 
eeuwse ölandvloertegels zijn in-
middels vervangen, maar nog wel 

aanwezig in de historische keuken van het Cromhouthuis 
Herengracht 366. Naiveu heeft, waarschijnlijk op verzoek 
van zijn opdrachtgever, de vrijheid genomen om de keuken 
te verfraaien met bladerdak, zodat het net een patio lijkt. 
In 1690 woont Bartholomeus Cromhout, de oudste zoon 
van Jacob Cromhout en Margaretha Wuijtiers, in het pand 
Herengracht 370. Hij is er in getrokken toen Maria van der 
Wiele van de Werve naar de Herengracht 412 is verhuisd.

11. The newborn baby, Matthijs Naiveu, 1675. Metropolitan Museum of Art, New York

12. Over Holland bij Nieuwersluis  (Rademaker, Hollandsche Arkadia, dl III no 42)
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Bartholomeus Cromhout staat 
met zijn vrouw Jacoba van der 
Wiele van de Werve, vrouwe van 
Nieuwerkerk, ook 18 jaar eerder 
op ‘A brothel scene’, en zij worden 
daar omschreven als ‘een oude 
man met een jonge vrouw.’ Ze 
schelen maar vijf jaar, maar Bar-
tholomeus ziet er wel een stuk 
ouder uit. Bartholomeus en Jaco-
ba trouwden in 1663 en dat was 
een groot feest. Het werd gevierd 
op hun hofstede aan de Vecht bij 
Maarssen, Huys ten Bosch (afb. 
14), die Bartholomeus geërfd had 
van zijn vader. Ter ere van hun 
bruiloft schreef Joost van den 
Vondel30 speciaal een gedicht:

Daer de liefde d’ eensgezinden,
CROMHOUT eeuwig zal verbinden,
en Jacoba, om een erve,
te verwachten uit haer’ stam,
VAN DER WIELE VAN DE WERVE,
hem uit liefd’ in d’ armen nam.31

Zij krijgen vele kinderen, maar 
alleen hun zonen Hendrick en Ja-
cob Cromhout overleven.

Bartholomeus Cromhout is Hoof-
dingeland van de Beemster. Hij 
staat bekend als een genereus 
man en heeft een uitgebreide bi-
bliotheek met een keur aan histo-
rische en wetenschappelijke boe-
ken. Door zijn gulle bijdragen kon 
er in Purmerend een roomse kerk gebouwd worden, die wordt 
beschouwd als één der fraaiste rooms-katholieke kerken bo-
ven het IJ.32

Als Bartholomeus Cromhout door Naiveu wordt geportret-
teerd is hij 52 jaar en weduwnaar. Hij laat zich niet als rijk, ge-
leerd of vroom man schilderen in bijvoorbeeld zijn bibliotheek, 
maar gewoon in de keuken. Hij zit ontspannen zijn pijp te roken 
bij de kachel, gekleed in een eenvoudige pandjesjas met nauwe 
mouwen en een vrij nauw sluitende kuitbroek van donkere wol. 
Volgens de gangbare mode draagt hij een hoed en pruik. Op de 
tafel staat een bakje met gloeiende kooltjes om de pijp aan te 
steken. Daarnaast een roemer, op de grond staat de kruik wijn 
klaar. In het raam rechts heeft Naiveu de vrijheid genomen om 
een stadsgezicht te tekenen. Het kapitale huis met timpaan op 
de achtergrond doet sterk denken aan dat van Maria van der 
Wiele van de Werve, zus van Bartholomeus’ overleden vrouw 
Jacoba, dat een eindje verderop aan de gracht staat.

Jacob Cromhout en Elisabeth Jacoba Cromhout
In De kraamkamer portretteert Matthijs Naiveu een kraam-
visite in het fraaie interieur van Herengracht 370 (afb. 15). Ui-
terst rechts een glas-in-loodraam met de lelie, onderdeel van 
het wapen van de familie Wuijtiers, nog uit de tijd dat Govert 
Wuijtiers en Maria van der Wiele van de Werve hier woonden. 
Het jaartal van het schilderij is onbekend, maar het gaat duide-
lijk om de geboorte van Elisabeth Maria Cromhout, rooms-ka-
tholiek gedoopt op 24 augustus 1712 in de kerk De Lely in 
Amsterdam. Zij is de dochter van Jacob Cromhout (1671-1722), 
zoon van Bartholomeus, en van zijn nicht Elisabeth Jacoba 
Cromhout (1683-1737), dochter van Dirck Cromhout. Moeder 
Elisabeth Jacoba Cromhout draagt kraamhuiken, vader Jacob 
Cromhout is gekleed in een Japonse rok en heeft een kraam-
herenmuts in de hand, een pluimmuts versierd met kant. In zijn 
andere hand houdt hij een speciaal kraamglas met daarin kan-
deel. Op het tafeltje ligt een feestbrood, gevuld met muisjes.

13. A gentleman smoking in a shaded courtyard, Matthijs Naiveu, 1690. Kremer Collection, the KremerCol-
lection.com.
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Jacob Cromhout en Elisabeth Ja-
coba Cromhout krijgen bezoek 
van Maria Cromhout (1691-1726), 
de zus van Elisabeth Jacoba, die 
zeer modieus een zogenaamde 
fleppe draagt, een satijnen jack 
waarvan het overkleed is opge-
nomen aan de achterzijde.
De vrouw die prominent rechts 
staat is niet de meid, kijk maar 
naar haar prachtig kapje met pa-
rels en haar parelketting. Zij is 
ook een zus van Elisabeth Jacoba, 
Margaretha Catharina Cromhout 
(1688-1755). Zij is de meter van 
Elisabeth Maria Cromhout. Zij is 
eenvoudig gekleed in rok en jak, 
draagt een schort en houdt een 
zilveren terrine in haar handen. 
Margaretha Catharina Cromhout 
was op 20 april ondertrouwd met 
Silvester Heereman van Zuydt-
wijck, heer van Cortenhoef, die 
echter voor hun trouwdatum 
overleed en werd begraven op 8 
juli. Daarom draagt zij parels, de 
enige sieraden die bij rouw ge-
past zijn. Zo staat de dood naast 
het nieuwe leven op het schilderij.

Jacob Cromhout is heer van Nieu-
werkerk en hoofdingeland van de 
Beemster, en een groot kunst-
minnaar en liefhebber van prach-
tige huizen. In 1717 geeft hij aan 
de 21jarige kunstschilder Jacob 
de Wit opdracht voor vele histo-
riestukken voor zijn buiten in de 
Beemster. In 1718 betrekken Ja-
cob en Elisabeth Jacoba het huis 
Herengracht 366, hun wapens 
sieren de achtergevel. Ze laten 
daar een franse sael33 inrichten 
met plafondschilderingen door 
Jacob de Wit, die daardoor in één 
klap beroemd wordt.34

Jacob Cromhout en Elisabeth Ja-
coba Cromhout laten zich door 
Naiveu portretteren als Maria 
Cromhout gezellig op theevisite komt in de Franse sael van 
hun nieuwe huis (afb. 16). Margaretha Catharina Cromhout is 
er niet bij. Zij is in 1717 getrouwd met Jacob Gilles, die een jaar 
na het huwelijk overlijdt.35

Het theedrinken was na de invoer van thee in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw in navolging van de adellijke kringen 

rond het prinselijk hof een grote rage geworden. Voorname 
burgers gaan overdag bij elkaar op visite om langdurig thee te 
drinken en te praten. Het is onderdeel van hun druk sociaal en 
vooral deftig leven.
De Cromhouts zitten aan een kostbare theetafel, tegen de 
muur staat een speciale theekast. De vrouw des huizes pakt 

14. Huys ten Bosch bij Maarssen, Busserus de Burlett, ca 1650. Universiteitsbibliotheek Leiden, Bijzondere 
Collecties Port 335* N 20.

15. De kraamkamer, Matthijs Naiveu. Museum de Lakenhal, Leiden.
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De Wuijtiers en hun verwantschap

Jan Banning Wuijtiers
* 1591 - † 1647

Heijndrick
Bartholds
Cromhout

* 1581 - † 1658

x
1604

Aagje Goverts
Wuijtiers

* 1580/1 - † 1642

Levina Goverts
Wuijtiers

* 1586 - † 1622

x
1603

Jacob Poppen
* 1576 - † 1624

Jacob Wuijtiers
+ 1619 - † 1678

Eva Goverts
Wuijtiers

* 1593 - † 1644

x
1613

Jean Baptiste de Wale
* 1585 - † 1629

Dirck Goverts
Wuijtiers

* 1588 - † 1658

x
1612

Catarina de 
Wale

* 1590 - † 1657

Jacob vd Wiele vd Werve
Heer v Grijsoord

* 1581 - † 1642

x
1606

Adriana Hanneman
* 1581 - † 1665

Jacob Cromhout
* 1608 - † 1669

x
1635

Margaretha Wuijtiers
* 1615 - † 1667

Joan de Wale
Heer van Ankeveen

* 1620 - † 1691

x
1647

Geertruijda 
Schaeck
- † 1677

Johan Wuijtiers
Heer van Assenburg

en Heemskerk
* 1629 - † 1676

x
1664

Debora Bake
* 1636 - † 1678

Elisabeth vd Wiele
vd Werve † 1671

Vrouwe v Grijsoord

x
1636

Jan Poppen
* 1617 - † 1654

Govert Wuijtiers
Heer van Werve

* 1618 - † 1668

x
1664

Maria vd Wiele
vd Werve

* ca 1635 - † 1691

Willem vd Wiele
Heer van Werve
en Nieuwerkerk

* 1612 - † 1654

x
1633

Elisabeth Poppen
* 1615 - † 1645

Bartholomeus Cromhout
* 1638 - † 1695

x
1663

Jacoba vd Wiele vd Werve
Vrouwe v Nieuwerkerk

* 1643/4 - † 1676

Agatha Cromhout
* 1641 - † 1707

Govert Cromhout
* 1643 - † 1682

Hendrick Cromhout
* 1644 - † 1707

Catarina Cromhout
* 1646 - † 1734

x
1664

Jacob Poppen
Heer van Grijsoord

* 1638 - † 1694

Dirck Cromhout
* 1647 - † 1716

x
1672

Elisabeth Wuijtiers
* 1652/3 - † 1707

Ida Maria Cromhout
* 1649 - † 1692

x
1669

Mr Adriaan Roest
* 1639 - † 1696

Jacob Cromhout
* 1651 - † 1708

x
1675

Catharina Wuijtiers
* 1657 - † 1686

Dirck Wuijtiers
Heer v Werve
* 1656 - † 1733

x
1678

Johanna Lambertina
d' Overschie

* 1653 - † 1730

Josephina Adriana
Wuijtiers

Vrouwe v Ankeveen
* 1663/4 - † 1714

Adriaan Godfried
de Wale

Heer v Ankeveen
* 1661 - † 1715

x
1683

Elisabeth Jacoba
Cromhout

* 1683 - † 1737

x
1702

Jacob Cromhout
* 1671 - † 1722

Elisabeth Jacoba Cromhout
* 1712 - † 1770
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de ketel van een hoge smalle standaard, om het 
water in een klein bruin aardenwerk theepotje te 
gieten. De thee, een exclusieve en kostbare drank, 
wordt gedronken uit hele kleine blauw-wit porse-
leinen kopjes. Op tafel staat een schaaltje koek en 
een grote porseleinen kom voor de thee-afval.

Matthijs Naiveu overlijdt in 1721. Jacob Cromhout, 
Elisabeth Jacoba Cromhout en Maria Cromhout 
zijn, voorzover wij weten, de laatsten van de fami-
lie Cromhout die door Matthijs Naiveu geportret-
teerd zijn.

Besluit
Genealogisch onderzoek toont aan dat de schilder 
Matthijs Naiveu verschillende portretopdrachten 
heeft gekregen van leden van de verwante families 
Staets, Wuijtiers en Cromhout. Vaak waren deze 
opdrachten verbonden met belangrijke gebeur-
tenissen in hun leven: de bouw van een nieuw huis, 
de nieuwe inrichting van het huis, een huwelijks-
aanzoek, de geboorte van een kind, het overlijden 
van een geliefde of zelfs boetedoening voor een 
scheve schaats. Deze schilderijen komen over als 
genrestukken, maar zijn eigenlijk portretten, ge-
situeerd in het dagelijks leven. Op de schilderijen 
staan de opdrachtgevers, waarvan we nu een aan-
tal hebben kunnen identificeren.  <<16. Afternoon tea in Holland, Matthijs Naiveu. Met toestemming van The Atkinson, Lord 

Street, Southport, UK.
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Catharina Geertruida Mulder (Katoo), dochter van Jan Corne-
lis Joseph Mulder en Alida Licht, geboren Leiden 22 oktober 
1850, naaister (1876), overleden Amsterdam 6 jul 1887, trouwt 
Amsterdam 15 juni 1876 Bastiaan Noppen, geboren Vianen 20 
april 1853.
Bastiaan had vele beroepen zoals dat van timmerman, 
aardappelhandelaar, broodbakker, broodbezorger, en ak-
tief lid van Concordia Inter Nos, eene timmerliedenvereni-
ging die deelgenoot was in de Amsterdamse Werkmans-
bond in Kattegat, overleden Amsterdam (Zeeburg) 21 juni 
1932, zoon van Adolph Noppen, (geboren Utrecht 18 maart 
1820, arbeider bij de steenoven, steenbakkersbaas en aan-
nemer, overleden Renkum 30 mei 1909) en Anna de Graaff, 
(geboren Vreeswijk 21 jan 1823, overleden Renkum 28 no-
vember 1907).
Bastiaan Noppen trouwt (2) Amsterdam 23 april 1890 (ge-
scheiden 15 januari 1909) Wilhelmina Frederica Louise Käm-
per, geboren Amsterdam 6 november 1846, dochter van Ge-
org Friedrich Kämper en Wilhelmina Frederica Bauer.
Uit het eerste huwelijk vier kinderen en uit het tweede huwe-
lijk een dochter.

Catharina Geertruida Mulder

Het smartelijk leven van Katoo
Bastiaan zei: ‘Ik was geen vrouwenhater maar wilde – als het 
kon – vrij blijven. Zo iets kan men zich voornemen maar het 
volvoeren is moeilijker – dat heb ik ondervonden. Een zodani-
ge houding schijnt juist te meer aantrekkelijk te werken op de 
vrouwen’.
Na een paar jaar ging ik met twee dames uit, die ik evenwel 
beiden vrijliet. ‘Zij waren evenwel beiden tot mij aangetrok-
ken en streden om mij met elkander’. Dat kon toch ook al niet 
lang duren en ik moest eigenlijk wel de knoop doorhakken en 
zodoende kreeg ik verkering met de dochter van mijn kost-
vrouw, de weduwe Alida Licht die rond 1860 woonde Plan-
taadje Lepellaan 158.
Om kort te gaan ben ik met de dochter Catharina Geertruida 
Mulder, gehuwd op de 15e juni 1876. Bij haar huwelijk met mij 
was zij ‘eene flinke, hupsche meid’ en ik hield veel van haar, 
maar al spoedig werd zij ziek en zo langzamerhand is dit een 
verlamming geworden. Juist een jaar heb ik haar goed gezond 
gezien en zij is de overige 10 jaren van haar huwelijk meest 
ziek geweest. Ontzettend heb ik met haar getobd en alles be-
proefd om genezing te verkrijgen. De voornaamste dokters 
heb ik bij haar gehad. Ook kwakzalvers en andere soort van 

PORTRET
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geneesbroeders. Niets heb ik onbeproefd gelaten om haar te 
behouden. Zij werd al zieker en zieker. Tot tweemaal toe heb ik 
mijn huishouden moeten opbreken. Ik ben lange tijd met haar 
inwonende geweest bij haar oom in Nieuwer Amstel. Ook een 
tijd in de Leidschestraat bij een kruier Koersen genaamd. De 
meeste tijd heeft zij in het gasthuis moeten zijn, eruit en erin.
Evenwel zonder resultaat en zij is op 7 juli 1887 in het Binnen-
gasthuis te Amsterdam overleden, in den ouderdom van 36 
jaren. Toen ik haar in het rijtuig weg bracht, zeide zij met klem 
tot mij: ‘Dit is de laatste keer dat jij me wegbrengt. Als ik het 
gasthuis nu weer verlaat, ben ik er geweest.’
Het is evenzoo uitgekomen. Zij stierf aan haar vaders kwaal, 
evenzo als haar tien broertjes en zusjes, die haar waren voor-
gegaan. Na haar overlijden is Katoo naar haar moeder ge-
bracht in de Daniel Stalpertstraat 127/boven, waar ik haar van 
daar getrouwd heb en van daaruit is zij begraven op de Oude 
Ooster begraafplaats buiten de Muiderpoort. Haar graf be-
zocht ik dikwerf. Het is er ook al niet meer.

Patiëntenregisters Binnen- en Buitengasthuis

Katoo overleefde al haar tien broertjes en zusjes die op (zeer) 
jonge leeftijd stierven: van enkele maanden tot negen jaar oud. 
De ‘lijdensweg’ van Katoo is onder meer te volgen in de patiën-
tenregisters van het Binnen- en Buitengasthuis te Amsterdam.5 
Tussen 1879 en 1887 werd zij vele malen opgenomen; in to-
taal was de duur van haar verblijf in het binnengasthuis bijna 
vijf jaar (1668 dagen)! Tijdens een van haar verblijven werd 

zij overgebracht naar de kraamafdeling om op 23 november 
1882 te bevallen van haar dochter Anna Catharina; na 18 da-
gen werd zij weer naar de ziekenzaal gebracht. Uiteindelijk 
stierf zij aan bloedvergiftiging.

Het gezin waar Catharina Geertruida Mulder deel 
van uitmaakte

Jan Cornelis Joseph Mulder, geboren Leiden 18 januari 1827, 
van beroep visser, geëmployeerde, pakhuisknecht, viskoper 
en overleden Amsterdam 11 october 1871 (Lepellaan 158). Hij 
was zoon van Thomas Mulder en Cornelia Otgaar. Jan Mulder 
trouwt in Leiden op 13 februari 1850 met Alida Licht, geboren 
Leiden 26 februari 1827. Zij overleed op 30 juli 1906 en was 
dochter van Wilhelmus Balthasar Licht en Johanna Overveld.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Geertruida Mulder, geboren Leiden 22 oktober 

1850, naaister, overleden Amsterdam 7 juli 1887 (in het 
Binnengasthuis nr.10; wonende Lauriergracht 33).

2.  Jan Jacobus Mulder, geboren Amsterdam 9 juni 1854 
(Haarlemmerdijk 535), overleden Amsterdam 27 novem-
ber 1854 (Haarlemmerdijk 535).

3.  Johanna Mulder, geboren Amsterdam 29 januari 1857 
(Groote Oostenburgerstraat 776), overleden Amsterdam 
26 mei 1857 (Groote Oostenburgerstraat 776).

4.  Jan Cornelis Joseph Mulder, geboren Amsterdam 21 okto-
ber 1859 (Zeeburgerdijk 211), overleden Amsterdam 16 fe-
bruari 1860 (Zeeburgerdijk 211).

5.  Jan Cornelis Joseph Mulder, geboren Amsterdam 23 aug 
1861 (Zeeburgerdijk 211), overleden Amsterdam 16 apr 
1864 (Lepellaan 158).

6.  Jan Willem Balthazar Mulder, geboren Amsterdam 2 jun 
1864 (Plantaadje 158, overleden Amsterdam 22 feb 1874 
(negen jaar; Plantaadje 158, kanton 1, buurt 5).

7.  Cornelis Jacobus Mulder, geboren Amsterdam 6 jun 1866 
(Plantaadje 158, buurt V), overleden Amsterdam 24 augus-
tus 1876 (Daniel Stalpertstraat 119).

Volgens de aantekeningen van Bastiaan Noppen waren er nog 
vier kinderen uit dit huwelijk. Zij moeten overleden zijn voor 7 
juli 1887.

Hans P. Noppen

Het portret van Catharina Geertruida Mulder is gemaakt omstreeks 1885 
door F.W. Besijn & Co te Alkmaar. De foto is gevonden in het negende dag-
boek van Bastiaan Noppen.7

4. Aantekening geboorte 
Anna Catharina.

5. Multple Selvae Pyaemia (bloedvergif-
tiging)6

3. Binnengasthuis, bezoekdag4

2. Binnengasthuis gezien vanaf het Rokin; omstreeks 19003
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Noten
1. Amsterdamsche Werkmansbond (AWB). Opgericht in 1868 op initiatief van 

enige vakverenigingen; de AWB had een nauwe band met het ANWV (Algemeen 
Nederlandsch Werkgevers Verbond); doel was de exploitatie van een gebouw, 
waar vergaderingen gehouden konden worden en de opleiding en ontwikkeling 
van werklieden

2. Bewerkte tekst uit het achtste dagboek van Bastiaan Noppen.
3. Florence Nightingale Institute (http://fni.nl/i/765/het-binnengasthuis-in-am-

sterdam).
4. Zie noot 3.
5. Https://archief.amsterdam/indexen/. Het Binnen- en Buitengasthuis vormden 

de grootste openbare verpleeginstellingen binnen het negentiende-eeuwse 
Amsterdam. In de negentiende eeuw waren er verschillende afdelingen voor 

mannen en vrouwen, aparte verbandafdelingen voor gewonden, een kraam-
afdeling, en later ook voor gynaecologie, voor besmettelijken, oogziekten, 
huidziekten, geslachtsziekten en geesteszieken.

6. Pyemie. Een vorm van bloedvergiftiging door de absorptie in het bloed van 
morbide zaken meestal uit een wond of lokale ontsteking. Het wordt geken-
merkt door de ontwikkeling van meerdere abcessen in het lichaam, en gaat 
gepaard met onregelmatig terugkerende rillingen, koorts, overvloedig zweten 
en uitputting.

7. Bastiaan Noppen heeft op bijna zeventigjarige leeftijd (1922) op basis van zijn 
mogelijk dagelijks bijgehouden notities zijn herinneringen op schrift gesteld. 
Hij noemde zijn schriftjes: ‘Les memoires d’un ouvrier’. Van de waarschijnlijk in 
totaal 29 schriftjes zijn er 12 teruggevonden.

104354 Dhr M.J. van Andel Haarlem
132404 Dhr W.H. Ballman Maastricht
121269 Dhr Dr P. Bangma Amersfoort
113345 Dhr A. de Barse Rotterdam
130342 Dhr J.J.A. van Den Berg Culemborg
128455 Dhr J.J. Beukeboom Weesp
118963 Dhr H.A.M. van Beurden ‘S-Hertogenbosch
114285 Dhr G.E. Bod Son
126832 Mw E.S. van Den Brink-Slim Beekbergen
127153 Mw C.W.L. Bronwasser Bergen Op Zoom
132939 Mw J.H. Brouwer Slochteren
107445 Dhr H. Bruil Krommenie
132839 Dhr F. Burger Amersfoort
112660 Dhr M. Damman Bussum
131755 Dhr C.C.B. Dibbits Amersfoort
125887 Dhr W. Donatz Schoonrewoerd
122865 Dhr C.A.P.H. van Druten Rotterdam
116528 Dhr Drs J.P.R. Duisterwinkel Lochem
126176 Mw Ch. Dukers Born
125001 Dhr J.J.A. Elsenaar Utrecht
128224 Dhr H.L.M.G. ter Elst Veghel
121041 Dhr P.J.M. van Enckevort Sevenum
121943 Dhr Ing C.F. Falch Harderwijk
116466 Dhr J. Fokkens Oosterwolde Fr
135698 Dhr A. Fransen Kesteren
102050 Mw L. Gerbehij Haarlem
129934 Dhr J.A.C.M. van Gestel Someren
115755 Dhr Th.M. van der Gulik Hoorn NH
114111 Mw M. van Haaren-Hoebe Almelo
133039 Dhr J.G. Haarhuis Almelo
129471 Dhr P.M. Hartog Vijfhuizen
135121 Dhr W.L. Hengeveld Boskoop
116267 Dhr L.L.M. de Heusden 
  gez van de Sluijse Amersfoort
115612 Dhr G. Hofstee Hilversum
115621 Dhr C.T.M. Horn Rosmalen
122765 Dhr P.J.A. Hurkmans Asten
135709 Dhr P.J.M. Janssen Reeuwijk
128690 Dhr H. Kapinga Amsterdam
126067 Dhr C.E. Kind Oosthuizen
133426 Dhr A.H. Kloek Lelystad
104536 Dhr N.A. Kosters Sleen
123041 Dhr P.P.A.J. Kroese Eindhoven

132556 Dhr G.W.H. Lubben Pijnacker
130523 Dhr J. Leushuis Borne
124599 Mw A.M.W. Luif Amsterdam
129708 Dhr P.A. Luppe Emmen
117915 Dhr A.F.J. van der Maas Kortenhoef
120674 Dhr Drs D.F. van der Mei Vorden
129213 Mw V. Meijer Wilnis
121874 Mw W.A. Meijers ‘S-Hertogenbosch
103874 Dhr J.G.M. Oude Nijhuis Losser
131538 Dhr H.N.G. van Oss Oss
107168 Dhr Dr G.G. Persijn Leiden
131556 Mw A.H.J. Ploegmakers
  -Talens Delft
123254 Dhr Drs V.F.L. Pollé Enschede
110502 Dhr B. Prins Alphen a/d Rijn
135449 Dhr G.W. Puts Veldhoven
106364 Dhr H.J. Ramakers Abbekerk
132355 Dhr Dr J. Ridderbos Assen
102572 Dhr J.A.M. van Rijsbergen Haarlem
118776 Dhr Ir L.A.R. Sandbergen Breda
113248 Dhr C.A. Scharten Rotterdam
131051 Dhr C.A. Schuckink Kool Zeist
126175 Dhr C.H.J.M. van der Sman Bleiswijk
131595 Dhr C. Smoor Brunssum
101212 Dhr Drs F.A.A. Stapels Rijswijk ZH
119513 Dhr Ir H.A. Stiphout Den Haag
136124 Dhr D. Tangeman Hoorn NH
134521 Dhr E. van Toledo Renesse
135503 Dhr M.M.P. Tonen Venray
131881 Mw J.H. van der Toorn
  -den Hertog Hoek van Holland
121996 Mw J.M. Valkenburg-de Vries Maarn
125497 Dhr Y. Vellinga Vries
106101 Dhr J.N. Vermeulen Harlingen
128701 Dhr J.A. van Vledder Wijk bij Duurstede
115812 Dhr W.M. van Warmerdam Spaarndam West
131696 Dhr R.W.H. van der Weijden Doorwerth
121545 Mw R. van de Westelaken
  -van Nieuwburg Den Dungen
107221 Mw C.J. Wijgergangs Berlicum NB
104769 Mw C. Woudsma-de Koning Weesp
124850 Dhr A.J. Zweekhorst Vaassen

Overleden leden 2018
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Johannes Gijsbertus Wijnands, zoon van Johannes Gijsbertus 
Wijnands (1839-1880) en Maria van Berling (1831-1900), ge-
boren Utrecht 5 april 1871, behanger, overleden Apeldoorn 26 
maart 1937 trouwt Amsterdam 21 juli 1892 Elisabeth Johanna 
Gräber, geboren Amsterdam 19 november 1860, overleden 
Apeldoorn 22 april 1932, dochter van Johan Jacobus Wilhelm 
Gräber (1831-1910) en Helena Hansen (1831-1910).
Er tussenin hun oudste, naar hem en zijn vader vernoemde, 
kleinzoon Johannes Gijsbertus Wijnands (1922-2013). Uit over-
levering is bekend dat het gezin, met hun vier kinderen, naar 
Apeldoorn is verhuisd en dat hij daar als behanger met enige 
regelmaat werkzaamheden verrichtte op Paleis Het Loo.
De foto is gemaakt tijdens een familiebijeenkomst in Apeldoorn 
omstreeks 1925 door een onbekende fotograaf.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Helena Petronella Wijnands geboren Amsterdam 12 

mei 1893, overleden Apeldoorn 11 december 1976.
2.  Johannes Gijsbertus Jacobus Wilhelm Wijnands geboren 

Amsterdam 7 april 1895, overleden Amsterdam 25 augus-
tus 1982 schoonvader van de inzender.

3.  Gijsbertus Wilhelmus Wijnands geboren Amsterdam 20 
februari 1897, overleden Amsterdam 27 september 1974.

4.  Rudolph Wilhelm Wijnands geboren Amsterdam 28 febru-
ari 1900, overleden Amsterdam 21 juni 1990.

Vermeldenswaard is nog dat de drie zoons, geheel volgens 
de in die tijd geldende regels, hun eerstgeboren zoon hebben 
vernoemd naar hun vader en dit geval dan ook nog naar hun 
grootvader.
Dit waren dus van:
2 – Johannes (Jan) Gijsbertus Wijnands geboren Amsterdam 
22 mei 1922, overleden 12 augustus 2013 Eureka – Californië – 
USA.
3 – Johannes (Jan) Gijsbertus Wijnands geboren Apeldoorn 23 
September 1928, overleden 11 maart 2012 Wieringerwaard.
4 – Johannes (Joop) Gijsbertus Wijnands geboren Apeldoorn 
13 september 1926, omgekomen bij het vliegtuigongeluk dat 
op 4 december 1974 plaats vond, toen het vliegtuig waarin hij 
als boordwerktuigkundige werkzaam was, in Ceylon (het hui-
dige Sri Lanka) verongelukte.

Ruud van der Roest

Johannes Gijsbertus Wijnands  
en Elisabeth Johanna Gräber
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een teken van afscheid voor hun zoon en broer, die na zijn hu-
welijk op 23 augustus 1922 in Amsterdam met zijn echtgeno-
te Jeanne Fanny Vivet geboren Saloniki – Griekenland 6 mei 
1895, overleden Graulhet - Frankrijk 16 maart 1962, definitief 
naar Frankrijk is vertrokken waar hij een leerlooierij was be-
gonnen die hij daar met veel succes verder heeft uitgebouwd.

Ruud van der Roest

Cornelis Willem Jacobus Auener, zoon van Cornelis Auener1 
(1833-1912) en Elisabeth Clementia Josephina Daane2 (1835-
1907), geboren Amsterdam 1 juli 1868, pakhuisknecht, overle-
den 22 mei 1948 trouwt Amsterdam 18 juli 1894 Johanna Wil-
helmina Ristjouw, dochter van Johannes Franciscus Ristjouw 
(1827-1906) en Johanna Kiefer3 (1842-1929), geboren Amster-
dam 27 juli 1868, overleden Amsterdam 3 november 1929 met 
rechts hun dochter Johanna Wilhelmina Auener (1896-1970).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Jacobus Auener geboren Amsterdam 

18 april 1895, overleden Lavaur – Tarn – Frankrijk 17 de-
cember 1989.

2.  Johanna Wilhelmina Auener geboren Amsterdam 5 au-
gustus 1896, overleden Amsterdam 12 november 1970 – 
schoonmoeder van de inzender.

De foto is in 1922 in Amsterdam gemaakt door M.H. Laddé als 

Cornelis Willem Jacobus Auener  
en Johanna Wilhelmina Ristjouw

Noten
1. Zie Gens Nostra 67 (2012) p. 73
2. Zie Gens Nostra 67 (2012) p. 73
3. Zie Gens Nostra 68 (2013) p. 262
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MARIAN KALB

Oortmeijer, een familie
geschiedenis in Alkmaar

Oortmeijer is een weinig bekende achternaam. Nagenoeg zeker is de naam uit 
Duitsland afkomstig en maakt vervolgens hoofdzakelijk geschiedenis in Alkmaar. 
Het is de familienaam van mijn moeder en in deze bijdrage leest u hoe en met wie 
deze geschiedenis is begonnen en hoe de uitbreiding van de familie verlopen is. 
De geschiedenis in Alkmaar begint met een jongeman, genaamd Jan Hendrikse 
Oortmeijer. Rond 1755 duikt hij op in Alkmaar en is hij inwonend bij zijn oom Hendrik 
Straatmeijer. Waarom Hendrik Straatmeijer hier was en wat hij hier deed heb ik niet 
kunnen achterhalen. Overigens woonde er ook nog een broer van Jan Hendrikse 
Oortmeijer in Alkmaar.

1. Het pand Achterdam C392, het geboortehuis van mijn opa. Links Josephus Bernardus Oortmeijer, zoon van Hendrik Oortmeijer en Geertruida 
Straatemans. Dan diens zoon (mijn opa) Josephus Hendrikus Franciscus Oortmeijer. Voor de deur hun vrouw en moeder Catharina Bak, het eerste meis-
je na de tonnen is vermoedelijk de oudere zus van mijn opa: Geertruida Wilhelmina Johanna Oortmeijer.
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Op 13 maart 1778 maakt Hendrik Straatmeijer zijn laatste 
testament, herroepend al de vorige met name het testament 
met zijn gewezen vrouw Anna Schoenmaker, ‘die hem maliti-
eus heeft verlaaten en niettegenstaande herhaalde adver-
tentien in de publique couranten gedaan, niet is terug geko-
men’. Geheel bij toeval vond ik haar terug in Delft (afb. 2).

Volgens het testament kwam Hendrik uit de buurt van Lipps-
tadt: ‘Wijders legateert hij Testateur aan zijne broeders en 
zusters kinderen, welke op zijn overlijden int leeven en in 
Munsterland bij Lipstad zijn Testateurs geboorteplaats off 
elders aldaar woonagtig zijn tesamen eens hondert guldens 
om ieder pro rato te verdeelen en hooft voor hooft zijn portie 
te genieten’.
Ook is het volgende te lezen: ‘Voorts verklaarde hij Testa-
teur te legateeren aan de kind off kinderen van zijn neev Jan 
Hendrik Oortmeijer alhier bij hem woonagtig, een huijsje off 
kamertje staande en geleegen binnen dese Stad agter de 
vesten tegens de Stal van Abel van der Linden omme dit, als 
een gedagtenisse van hem te hebben, en de vrugten daar-
van komende tot hun genoegen, soo lang zij minderjarig zijn 
onder directie van de natemeldene voogden, te imployeeren 
willende dat het Collateraal daarvan uijt zijn boedel moet 
worden voldaan.’

Verder gaande met slechts het vermoeden dat Jan Hendrikse 
Oortmeijer ook uit dezelfde buurt als zijn oom afkomstig zou 
zijn en dat de familierelatie mogelijk erop wees dat zijn moe-
der een zus van Hendrik Straatmeijer was, heb ik op diverse 
Duitse genealogische sites een oproep met mijn vermoedens 
geplaatst. Dit leverde de reactie van de Wadersloher Fami-
lienverein op, dat Jan Hendrik Oortmeijer vermoedelijk uit 
het gehucht Benteler (Wadersloh) kwam. Daar waren op 14 
juli 1739 gehuwd Joan Henrig Ortmeier en Anna Margaretha 
Stratmeijer (Strathues). De Status Animarum 1751 Wadersloh 
bevestigt dat uit dit gezin een zoon Jo(hann)es Henricus Ort-
meijer op 20 november 1741 in Wadersloh is gedoopt.
Jan Hendrikse Oortmeijer werd begraven op 29 januari 1782 
in Alkmaar. In het begraafboek werd genoteerd ‘op 32-jari-
ge leeftijd’ in 1782 en zou hij dus circa 1750 geboren zijn. Een 
beet je groot verschil met 1741, maar niet onmogelijk.
Bij zijn huwelijken kloppen leeftijd en geboortejaar wel goed 
met elkaar.
Of de Alkmaarse Jan Hendrikse en de Wadersloher Joes Hen-

ricus inderdaad een en dezelfde persoon zijn blijft echter een 
vermoeden.
Volgens het Historisch kadaster Alkmaar lag het geërfde 
huijsje aan de Moralebrug (huis en erve en stalling), het huis 
bewoond in 2 p[ar]t[e]n elk 6 st. p.w. en de stal zelf gebruikt, 
samen tax ƒ50 (oude verponding was ƒ5). Kadastrale ligging 
A1154? Datering: 1730 Vp262 bron: Redres. Tegenwoordig 
heet deze verbinding tussen de Lindegracht en de Singel: La-
moraalsluis, bij de doop van de kinderen 2 en 3 genaamd Ad-
miraaleSluijs.

I.  Jan Hendrikse trouwt (1), Alkmaar 4 april 1773 Jannetje 
Jans Molensteeg(h), oud ongeveer 33 jaar, dus geboren 
omstreeks 1740, overleden (in het kraambed)/begraven 
Alkmaar 23/28 november 1776, trouwt (2), 11 april 1779 Alk-
maar Anna Maria of Marijtje (Jans) G(e)udeker, geboren 
omstreeks 1750, overleden Alkmaar 30 januari 1786. Anna 
hertrouwt Alkmaar 19 januari 1783 Pieter (Jansz) Ka(a)per, 
geboren circa 1746, overleden 1801.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hendrik (Henricus) Oortmeijer, geboren Alkmaar 6 

maart 1773, volgt II.
2.  Elisabeth Oortmeijer, geboren en gedoopt Alkmaar 

(St. Matthias) 9 mei 1774, begraven aldaar 9 juni 1774.
3.  Joannes Oortmeijer, geboren en gedoopt Alkmaar (St. 

Matthias) 22 oktober 1775, begraven aldaar 4 decem-
ber 1775. In het kerkelijk begraafboek staat genoemd: 
Hendrik Jansz Oortmeijer. Dit moet wel fout zijn want 
de oudere broer Henricus (Hendrik) trouwt in 1803 en 
overlijdt in 1845!

2. Huwelijksinschrijving Delft 27 oktober 1782: Frans Straatman met Anna Schoenmaker, die zich uitgeeft als weduwe van Hendrik Straatmeijer

3. De Lamoeraalsluis
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4.  Maria Oortmeijer, geboren en gedoopt Alkmaar (St. 
Matthias) 23 november 1776, begraven aldaar 25 april 
1784. Nota: de moeder is bij de geboorte overleden, 
opmerking in begraafboek Kerk: Roomsche weeshuijs.

Uit het tweede huwelijk:
5.  Joannes Oortmeijer, gedoopt/begraven Alkmaar 15 ja-

nuari/13 juni 1780.
6.  Joannes Oortmeijer, geboren/begraven Alkmaar 17 

juni 1781/27 februari 1783. Overlijdensaangifte gedaan 
door de stiefvader Pieter Jansz Kaper.

Er zijn in totaal dus zes kinderen geboren, waarvan alleen de 
oudste, zoon Hendrik Oortmeijer, volwassen is geworden en dus 
weer de enige Oortmeijer in Alkmaar. Hij is waarschijnlijk opge-
voed door zijn stiefmoeder en haar tweede echtgenoot, aange-
zien zijn ouders respectievelijk in 1776 en 1782 zijn overleden.

II.  Hendrik Oortmeijer, geboren op ‘t Scharloo in herberg/
café Jerusalem, gedoopt Alkmaar (St. Matthias) 6 maart 
1773, trouwt Alkmaar 23 januari 1803 met Engelina (En-
geltje, Aaltje, Angela) van de (van) Roer (Droer), geboren 
Gennep 22 september 1780, overleden Alkmaar 29 maart 
1863, dochter van Adolf van de (van) Roer (Droer) en Mar-
garetha van Koenen.

30 mei 1805: Schepenen van Alkmaar verklaren dat Hen-
drik Oortmeijer bekend heeft schuldig te zijn aan Jan Pieter 
Goudsblom, Simon Kleef, Lourens Bergen en Jan Haersel-
horst, regenten van het R.K. Wees- en Armenhuis, de somma 
van 600 gulden, wegens de koop van een huis en erve aan de 
oostzijde van het Ritsevoort, belend ten O. Jan Pieter Gouds-

blom, ten W. Hendrik Mulder, te betalen in 12 termijnen. Het 
echtpaar heeft daar een bedrijf en ze krijgen elf kinderen, 
waarvan vier zonen de familie Oortmeijer verder uitbreiden.

Uit dit huwelijk:
1.  Joannes Oortmeijer, geboren Alkmaar 22 januari 1804, 

overleden aldaar 4 februari 1817.
2.  Maria Margaretha Oortmeijer, geboren Alkmaar 

circa 1805, overleden aldaar 7 juni 1891, trouwt Alk-
maar 7 mei 1837 Carl Ihno Muller, geboren Jemgum 
(Oost-Friesland) 1 augustus 1805, overleden Alkmaar 
22 november 1855, zoon van Lüppo Lüttmers Müller 
(Mulder) en Engel (Angelika, Angela) Maria Balbiani.

3.  Joanna (Jansje) Oortmeijer, geboren Alkmaar 6 januari 
1808, overleden aldaar 12 maart 1815.

4.  Margaretha Oortmeijer, geboren Alkmaar circa 1810, 
overleden aldaar 8 december 1881, trouwt (1) Alkmaar 
8 mei 1836 Antonius Hintzen, gedoopt Alkmaar 19 sep-
tember 1801, overleden aldaar 24 maart 1856; trouwt (2) 
Alkmaar 17 mei 1857 Joannes Keet, geboren Schagen 6 
februari 1795, overleden Alkmaar 4 juli 1866, weduwnaar 
van (1) Maria Margaretha Geurts en (2) Cornelia van der 
Hulst; trouwt (3) Alkmaar 15 mei 1870 Cornelis de Vos, 
geboren Huybergen en Hogerheide 12 maart 1813.

5.  Hendrik Oortmeijer, geboren Alkmaar 29 augustus 
1811, volgt III.

6.  Engelina Oortmeijer, geboren Alkmaar 21 oktober 1813, 
trouwt aldaar 27 juli 1845 Arnoldus Cortie, geboren 
Alem (Gld.) 25 maart 1803, overleden Alkmaar 6 april 
1869, weduwnaar van Catharina Praalder (1807-1844).

3. Hendrik Oortmeijer 4. Geertruida Straatemans
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7.  Adrianus Oortmeijer, geboren Alkmaar 22 oktober 
1813, woonde aan het Ritsevoort in het van zijn ouders 
overgenomen pand en was kuiper, overleden aldaar 
23 februari 1899, trouwt (1) Alkmaar 27 juli 1845 Maria 
Anna Catharina Fiesser (Visser) (Fiescher), geboren 
Grave 15 mei 1812, overleden Alkmaar 19 april 1870, 
dochter van Johannes Fischer (Fiesser) (Visser) en Jo-
hanna Engelina Biefo (Bivo) (Biefoo) (Herbivo) (Pivo); 
trouwt (2) Alkmaar 30 april 1871 Alida Maria Ruijs, ge-
boren aldaar 5 februari 1834, overleden Amsterdam 
4 december 1910, dochter van Cornelis Ruijs en Elisa-
beth Bruin. Hieruit nageslacht. 

8.  Levenloos geboren dochter Oortmeijer, Alkmaar 9 juni 
1815.

9.  Petrus Johannes (Pieter) Oortmeijer, geboren Alkmaar 
7 oktober 1816, timmerman, overleden aldaar 7 juni 

1860, trouwt Alkmaar 3 mei 1840 Cornelia Zonderhuis, 
geboren aldaar 22 juli 1818, overleden aldaar 7 februari 
1855, dochter van Mattheus (Matthijs, Mathias) Zon-
derhuis (Zonderhuijs) en Cornelia Spigt (Spegt). Hier-
uit nageslacht.

10.  Johannes Bernardus Oortmeijer, geboren Alkmaar 
6 juli 1818, kleermaker, overleden aldaar 19 mei 1867, 
trouwt (1) Alkmaar 11 juli 1847 Maria van Weede, ge-
boren aldaar 26 januari 1823, overleden aldaar 16 april 
1857, dochter van Hendrik van Weede en Johanna Le-
lieveld; trouwt (2) Alkmaar 31 januari 1858 Maartje 
(Maria) Houwer, geboren Graft 24 september 1824, 
overleden Alkmaar 22 februari 1911. Hieruit nageslacht.

11.  Bernardus Oortmeijer, geboren Alkmaar 4 juni 1823, 
ongehuwd overleden aldaar 11 november 1844.

III.  Hendrik Oortmeijer, geboren Alkmaar 29 augustus 1811, 
kuiper aan de Achterdam C400, overleden aldaar 24 
januari 1889, trouwt Alkmaar 12 mei 1839 Geertruida 
Straatemans, geboren aldaar 7 september 1816, over-
leden aldaar 27 april 1886, dochter van Matthijs (Mat-
thaeus) (Leonardus) Straatemans en Anna (Antje) Hout-
kamp.
Uit dit huwelijk:
1.  Wilhelmina Anna Engelina Oortmeijer, geboren Alk-

maar 30 maart 1840, overleden aldaar 10 november 
1875, trouwt Alkmaar 10 januari 1869 met Gerardus 
Soecker, geboren Alkmaar omstreeks 1833.

2.  Engelina Maria Margaretha Oortmeijer, geboren/over-
leden Alkmaar 14 juni 1841/21 juli 1843.

3.  Anna Maria Oortmeijer, geboren/overleden Alkmaar 
18 juli/4 oktober 1842.

4.  Hendrik Josephus Oortmeijer, geboren Alkmaar 19 
september 1844, kuiper aan de Achterdam, overleden 
Limmen (Mariastichting) 7 februari 1926, trouwt Ou-
dorp 31 mei 1874 met Geertje Huiberts, geboren Heer-
hugowaard 21 september 1844, overleden Alkmaar 29 
november 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.  Josephus Bernardus Oortmeijer, geboren Alkmaar 4 
januari 1849, volgt IV.

6.  Anna Geertruida Oortmeijer, geboren/overleden Alk-
maar 1 januari/21 juli 1852.

7.  Engelina Maria Oortmeijer, geboren/overleden Alk-
maar 12 december 1853/14 oktober 1854.

8.  Cornelia Maria Oortmeijer, geboren/overleden Alk-
maar 10 juli/4 augustus 1856.

9.  Lourentius Bernardus Oortmeijer, geboren/overleden 
Alkmaar 10/26 augustus 1859.

Via kind 5 gaat mijn afstammingsreeks van moederskant ver-
der. De lijnen van de andere drie broers Oortmeijer zijn inmid-
dels uitgestorven.

Volgens het adresboek 1879 waren twee familieleden Oort-
meijer als kuiper werkzaam aan de Achterdam. Op nr. C392 

5. Achterzijde originele foto Hendrik Oortmeijer. Deze foto en die van zijn 
vrouw zijn gemaakt door Abraham Swaab. Volgens het bevolkingsregis-
ter van Alkmaar heeft deze ‘Photograaf van wijlen Z.K.H. Prins Hendrik 
der Nederlanden’ korte tijd in Alkmaar gewoond. Circa 1881 verlegde hij 
zijn werkterrein meer naar het noorden en verhuisde naar Den Helder. 
Hiervan uitgaande is het aannemelijk dat de foto’s in Alkmaar zijn ge-
maakt ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijk in mei 1879 van Hendrik 
en Geertruida.



102  –  Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 2

was de kuiperij van Hendrik Josephus. Deze neemt echter het 
bedrijf over van zijn ouders op nr. C400 en doet zijn eigen be-
drijf over aan zijn broer Josephus Bernardus Oortmeijer (zie 
foto hieronder). Hun moeder Geertruida Straatemans runde 
vlakbij met haar moeder een bleekerij die zij in 1848 overnam.

Aan het Ritsevoort A641 zat de kuiperij van Adrianus Oort-
meijer, geboren Alkmaar 22 oktober 1813, en een oom dus van 
de mannen aan de Achterdam. Dit bedrijf komt in het adres-
boek van 1890 niet meer voor.

De Achterdam is bij de meeste Alkmaarders nu beter bekend 
als een straat van lichte zeden. Tot enkele jaren terug zaten 
hier de dames achter het raam!

IV.  Josephus Bernardus Oortmeijer, geboren Alkmaar 4 januari 
1849, kuiper aan de Achterdam C392, overleden aldaar 28 
juni 1907, trouwt Alkmaar 1 mei 1887 Catharina Bak, geboren 
Krommenie 26 juli 1850, overleden Wervershoof 4 maart 
1929, dochter van Joseph Bak en Johanna Klos (ook wel Klots).

Mijn overgrootvader was geen hardwerkende kuiper. Dat liet 
hij, naar mijn moeder vertelde, liever over aan zijn vrouw ter-
wijl hij in het café zijn borreltje haalde. Het genot van de drank 
heeft hem ook links een glazen oog opgeleverd, reden dat hij 
altijd met de rechterkant van zijn gezicht op foto’s staat. Na 
zijn overlijden zet zijn vrouw het bedrijf nog enige tijd voort 
met behulp van een knecht genaamd Cor Kaal. Het was voor 
de moeder van mijn opa Josephus hard werken om de kuiperij 
voort te zetten. Er waren er veel toentertijd en aan het begin 
van de vorige eeuw kwam de industrialisatie opzetten.

Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Wilhelmina Johanna Oortmeijer, geboren 

Alkmaar 25 juni 1888, overleden Blokker 11 februari 
1978, trouwt Alkmaar 26 november 1912 met Petrus 
Anthonius Hendricus Janssen, geboren Venray 5 juni 
1883, overleden Blokker 14 september 1975.

6. Advertentie van G. Oortmeijer geb. Straatemans na overname van de 
blekerij van haar moeder.

7. Het pand Achterdam C392, het geboortehuis van mijn opa. Links Jo-
sephus Bernardus Oortmeijer, zoon van Hendrik Oortmeijer en Geertrui-
da Straatemans. Dan diens zoon (mijn opa) Josephus Hendrikus Francis-
cus Oortmeijer. Voor de deur hun vrouw en moeder Catharina Bak, het 
eerste meisje na de tonnen is vermoedelijk de oudere zus van mijn opa: 
Geertruida Wilhelmina Johanna Oortmeijer.

10. Hendrik Josephus Oortmeijer met zijn echtgenote Geertje Huiberts bij 
hun 50-jarige bruiloft op 31 mei 1924. Eind dat jaar zou Geertje overlijden, 
waarna Hendrik verhuist naar Limmen waar hij in 1926 is overleden.

8. Josephus Bernardus Oortmeijer 9. Catharina Bak
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2. Josephus Hendrikus Franciscus Oortmeijer, geboren 
Alkmaar 12 september 1893, volgt V.

V.  Josephus Hendrikus Franciscus (Joop) Oortmeijer, gebo-
ren Alkmaar 12 september 1893, overleden aldaar 6 okto-
ber 1976, trouwt Alkmaar 20 mei 1919 Adeleida Cornelia 
Maria Aulbers, geboren Alkmaar 23 februari 1893, overle-
den Venray 9 februari 1989, dochter van Bernard Hermann 
Aulbers en Hendrica Christina Jacobse.

Mijn opa zag het kuipersvak totaal niet zitten en was er, zover 
ik hem heb gekend, ook beslist de persoon niet naar. Hij werd 
koster van de r.-k. Kerk aan het Verdronkenoord en hierdoor 
kreeg hij opdrachten voor levering van rouwcirculaires, bid-
prentjes etc. Via de amateur toneelvereniging ‘Vondel’ (op-
gericht in 1900) kende hij F. Meijer van Putten die werkte bij 
drukkerij Sanders in de Hekelstraat. Meijer van Putten ging de 
opdrachten voor de koster uitvoeren en zo kon mijn opa zijn 
eigen kostje verdienen. De activiteiten breidden zich steeds 

12. Glasdia 25-jarig bestaan POA waarop familieleden Meijer van Putten en Oortmeijer, alsmede het personeel toentertijd. Zittend 4e van rechts mijn 
opa en rechts naast hem mijn moeder en haar jongere broer.

11. Toneelvereniging Vondel
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verder uit en tijdens de repetities van de toneelvereniging 
ontstond het plan dat ze samen een drukkerij zouden be-
ginnen.
De kuiperij maakte plaats voor de eerste drukkerij aan de 
Achterdam. Van diverse zijden - en met name van de kant 
van de familie Bak - werd de samenwerking financieel ge-
steund en konden steeds grotere persen (eerst op han-
daandrijving) worden aangeschaft. Meijer van Putten was 
de drukker en mijn opa fietste stad en land af voor het 
klantenbezoek. POA was geboren: Van Putten en Oort-
meijer Alkmaar.

In 1914 werd opa opgeroepen in verband met de mobilisa-
tie, maar na ruim drie jaar kreeg hij verlof vanwege de flo-
rerende zaak.
In 1918 werd de Achterdam verlaten en verhuisde het druk-
kerijdeel met Meijer van Putten naar het Verdronkenoord 
en werd aan de Payglop de Kantoorboekhandel POA ge-
vestigd. Daarvan is nog een gedenksteen te zien in de muur 
van het betreffende pand.
Vlak daarna (mei 1919) werd er ook getrouwd en het echt-
paar Oortmeijer ging wonen boven de zaak in de Payglop.
In 1939 woonde opa met zijn beide kinderen aan de Nieuw-
landersingel.
Hij was zeer langdurig actief betrokken bij plaatselijke, re-
gionale, landelijke en zelfs internationale organisaties op 
het gebied van middenstand, de kerk en kantoorvakhandel.

Uit dit huwelijk:
1.  Catharina Hendrika Julia (Tine) Oortmeijer, geboren 

Alkmaar 9 mei 1920. Zij is mijn moeder.
2.  Bernardus Josephus (Ben) Oortmeijer, geboren Alk-

maar 18 maart 1921. Deze oom heeft één zoon en 
drie dochters, waarvan één jong gestorven.

Ben zette de POA N.V. in de Payglop voort. Het verliesge-
vende drukkerijdeel was eerder al afgestoten (ging zelf-
standig verder) en Meijer van Putten ging uiteindelijk fail-
liet. De POA N.V. bleef altijd een familiebedrijf, totdat mijn 
oom met pensioen ging. De aandelen werden verkocht, 
maar de nieuwe eigenaren bleven bestaan onder POA N.V. 
In 2002 werd nog aandacht besteed aan het 90-jarig be-
staan in de Alkmaarsche Courant. Enkele jaren geleden is 
het bedrijf vrij roemloos ondergebracht bij kantoorboek-
handel Otto.

U begrijpt dat ik vanwege de privacy verdere gegevens 
van mijn directe familie hier niet opneem. De familiege-
schiedenis eindigt hier. Opmerkelijk is dat die geschie-
denis zich vanaf het begin steeds alleen in Alkmaar 
heeft afgespeeld. Maar ook dat in nagenoeg alle gene-
raties de familie zich kon voortzetten via slechts één 
zoon Oortmeijer. Mijn generatie zal echter de laatste 
zijn in Alkmaar want mijn neef - woont in Alkmaar - heeft 
geen nageslacht. Na bijna driehonderd jaar is het klaar 
in Alkmaar.  <<

13. Glasdia POA aan de Achterdam in 1912. In de deuropening Tinus Meijer van 
Putten en met hoed Joop Oortmeijer. Met fiets een loopjongen.

14. Glasdia kado personeel 25-jarig jubileum in bezit van familie Meijer van 
Putten.

15. Glasdia winkel Payglop ca. 1935
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BOEKRECENSIES
De in deze rubriek besproken boeken zijn, tenzij anders vermeld,  
te raadplegen in het Informatiecentrum, Kosterijland 3-5, 3981 AJ Bunnik.  
Schriftelijke informatie kan gevraagd worden via info@ngv.nl, of  
Postbus 50, 3980 CB Bunnik

TON BRUIJNIS  
HANS VAN FELIUS 

 Ї Mr Dr. R.G. Louw: Amsterdammers en Waterlanders; Uit-
gave in eigen beheer; ISBN 978-94-022-4703-9; 548 p.; 
geen ill.; index.

Dit boek bevat 26 genealogische artikelen betreffende 
Amsterdam en Waterland, waaronder een viertal genea-

logieën. De meeste 
van deze artikelen zijn 
eerder gepubliceerd 
in het Mededelingen-
blad van de afdeling 
Zaanstreek-Waterland 
van de NGV. Aangezien - 
naar de verwachting van 
de auteur - dit medede-
lingenblad niet meer zal 
verschijnen, heeft de au-
teur besloten enkele niet 
eerder gepubliceerde 
artikelen zelf in een boek 
op te nemen. Dat betreft 

een artikel over de Amsterdamse oorsprong van het Broekse 
geslacht Vink, waarin de genealogie van deze familie is gere-
construeerd mede aan de hand van de geschiedenis van een 
in 1496 gestichte vicarie. Verder een artikel over de Inwoners 
van Broek in Waterland in de Amsterdamse (onder)trouwre-
gisters. En tenslotte de genealogie Gla(a), die aanvangt met 
Jan Harmensz Gla en Willem Harmensz Gla, beide zoons van 
Harmen Jansz, die in 1604 in Amsterdam trouwde met Janne-
tje Willems.
Dit mooi uitgevoerde boek is een rijke bron voor onderzoe-
kers van wie de (genealogische) wortels zijn gelegen in de re-
gio Zaanstreek-Waterland. (TB)

 Ї Tom Bezemer: Altijd weer brood op de plank, feit en fic-
tie rond de stamreeks van Thomas Bezemer. Uitgave in 
eigen beheer 2013; ISBN 978-949109860-4; 418 p.; ill; in-
dex ; informatie: tombezemer@hetnet.nl

In een prachtig uitgevoerde uitgave geeft de auteur een ver-
rassende inkijk in het leven van zijn voorouders, de familie 
Bezemer. Twee maal wijkt de stamreeks af van hetgeen ge-
bruikelijk is: om de naam Bezemer te volgen moest namelijk 
uitgeweken worden naar de vrouwelijke lijn, omdat de naam 
van de moeder werd overgenomen als familienaam.
Met veel inlevingsvermogen weet de auteur feiten en ficties 
rond personen van wie de persoonlijke verhalen met de tijd 
zijn verdwenen, weer voor het voetlicht te brengen. Daardoor 

zijn boeiende en soms 
ook aangrijpende verha-
len rond de stamreeks 
Bezemer ontstaan.
Het eerste deel van het 
boek bevat beknopte 
genealogische gegevens 
over de eerste zeven ge-
neraties die tot heden 
bekend zijn (van 1365 tot 
circa 1600). Deze gene-
raties leefden in de regio 
van Capelle aan de IJssel 
en de informatie over 

hen is ontleend aan het onderzoek dat door andere betrouw-
bare onderzoekers is verricht. Terecht waarschuwt de auteur 
daarbij tegen het gebruik van de talloze genealogische web-
sites, waarop samenstellers van stambomen zonder bronver-
melding gegevens publiceren die veelal klakkeloos weer van 
anderen zijn overgenomen. Ter illustratie werkt hij de specu-
laties uit rond ene Ocker Johannessohn Bezemer, afkomstig 
uit Esslingen in Zuid-Duitsland.
Het tweede gedeelte van het boek bestrijkt de periode van-
af het moment dat de Bezemers van deze stamreeks vanuit 
Capelle aan de IJssel naar Schiedam vertrokken. Dit deel van 
het boek is gebaseerd op eigen onderzoek van de auteur en 
bestrijkt de periode vanaf circa 1600 tot heden. De hoeveel-
heid informatie die de auteur heeft weten op te diepen over 
het wel en wee van zijn voorouders is indrukwekkend en op 
levendige wijze weet hij die informatie om te zetten in een 
prettig leesbare verhalen. De auteur - die zelf nog dichtbij de 
laatste generatie staat - heeft daarnaast een aantal persoon-
lijke verhalen opgenomen die hij de naam ‘Taalbeeld’ heeft ge-
geven, waarin woorden de beelden vervangen.
Vooral de afwisselingen van feiten en ficties, waarbij de fic-
ties duidelijk herkenbaar zijn in de tekst, maakt het boek tot 
een boeiend verhaal over de geschiedenis van de stamreeks 
Bezemer. (TB)

 Ї Frans van Heijningen e.a.: Rondom Kootstra, de nazaten 
van Wlcke Fockeszn en Foeck Wybedr. Uitgave in eigen 
beheer Nuenen 2017; ISBN 978-90-813744-4-6; 278 p.; ill; 
index; informatie. f.vanheijningen@onsnet.nu

Deze uitgave betreft deel 1 van de trilogie ‘Rondom Kootstra’ 
waarvan de delen 2 en 3 nog in bewerking zijn bij de auteurs. 
Volgens de auteur is deel 1 de basis voor alle andere boeken 

mailto:tombezemer@hetnet.nl
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over ´Rondom Kootstra´. 
In dit deel wordt de lijn 
gevolgd vanaf de vroegst 
bekende rechtstreekse 
voorouders in de manne-
lijke lijn, die begint met 
Focke Wlckes die rond 
1520 moet zijn geboren. 
Zijn zoon Wlcke Foc-
kes is rond 1585 boer in 
Terwispel en daarnaast 
ook dorpsrechter. Oor-
logsgeweld gaat aan de 
familie niet voorbij: eerst 

de Spanjaarden en in latere tijden zijn het de Fransen die de 
buurten en de inwoners terroriseren. De voorouders zijn be-
hoorlijk reislustig en vertrekken van Terwispel naar Lippen-
huizen en Hemrik. Vanuit Hemrik vertrekt voorvader Klaas 
Wiebes naar Opeinde en tenslotte naar Noorder Dragten. 
Saapke Gjalts, de vrouw van deze Klaas, neemt in 1812, kort 
na het overlijden van haar man, de achternaam Kootstra aan. 
Daarmee wordt volgens de auteur de basis gelegd voor alle 
Kootstra’s in de trilogie ‘Rondom Kootstra’.
Deel 1 van deze trilogie bevat zoals de titel al aangeeft, de genea-
logie van Wlcke Fockeszn en Foeck Wybedr. De auteur heeft in 
deze genealogie een systeem van door – en terugverwijzen aan-
gebracht waardoor het ‘vinden’ van de ouders en de nazaten van 
een bepaald persoon eenvoudiger is. Desondanks blijft het soms 
een gepuzzel om de generaties in het boek goed te kunnen vol-
gen. Veel aandacht heeft d e auteur besteed aan de woonplekken 
van de Kootstra voorzaten, zodat de nazaten op dezelfde plek-
ken kunnen staan als waar hun voorouders hebben geleefd. (TB)

 Ї Arnold Spee, Gerard Spee en René Spee: Familie Spee 
van Baarlo deel 1, deel 2 en deel 3. Amsterdam 2018; 
ISBN 978-90-822620-2-5 (boek1), resp. ISBN 978-90-
822620-3-2 (boek 2), resp. ISBN 978-90-822620-4-9 
(boek 3); ca 300 p. per boek; ill; index per boek; informatie: 
aspee@telfort.nl.

De vondst van een tweetal ordners met daarin het verloren 
gewaande archief Spee van de heer A.F. van Beurden, be-
staande uit 97 dichtbeschreven velletjes, heeft geholpen om 
het begin van de familie Spee terug te vinden tot 1249. De 
eerste Spee was ene Henricus Spede, geboren omstreeks 
1220 en in 1249 vermeld als domein heer van een vroonhof bij 
Blerick.
Rond 1400 splitst de familie Spee zich in drie takken, te weten: 
1. de tak Baarlo Kessel, 
2. de tak Venlo-Roermond en 
3. de tak van (Maas)Bree. 
In drie boeken wordt de familie Spee van van de tak Baarlo 
beschreven vanaf 1440. Dan hebben Henrick Spee en Lysbeth 
Heer Arntdochter een huis met hof op een stukje land in Baar-
lo. Later wordt daar een deftige hofstede, de Speenollenhof, 
gebouwd, waar de familie tot omstreeks 1750 woont. Vanwe-

ge verwoestingen, aan-
gericht door de Spaanse 
successieoorlog aan het 
begin van de achttiende 
eeuw, vertrekt de fami-
lie Spee naar Roermond 
en Grevenbicht (deel 1), 
naar Ouddorp en Som-
melsdijk (deel 2) en naar 
Gouda (deel 3). In die re-
gio’s wonen nazaten van 
Henrick Spee tot op de 
huidige dag.
Grote en kleine gebeur-

tenissen in het leven van de beschreven personen passeren 
de revue en worden veelal geschetst tegen de historische 
achtergrond en geven daarmee veel kleur aan de levens van 
de voorouders. Bovendien zijn de boeken zijn rijk geïllus-
treerd met kopieën van oude documenten, tekeningen en 
oude foto’s, waardoor de historie nog meer tot leven komt. 
Kortom: de boeken bevatten een schat aan informatie over de 
familie Spee van Baarlo. (TB)

 Ї Henk Haen: Bakkersambacht en bakkersfamilies in 
Udenhout; Uitgave in eigen beheer, Udenhout 2018; ISBN 
978.90.809385-4-0, 126 p.; ill; geen index.

De bakkers van Udenhout zijn niet alleen ‘gewone’ bakkers, 
maar zijn allen gevormd als gelovige Rooms-Katholieke bak-

kers, die aanvankelijk 
uitsluitend katholiek per-
soneel in dienst namen. 
In het eerste gedeelte 
van het boek beschrijft 
de auteur de rol van 
brood in de geschiede-
nis, de bereiding van het 
brood door de eeuwen 
heen, brood in de Bijbel 
(‘ons dagelijks brood’) en 
spreekwoorden en ge-
zegden over brood.
In het tweede gedeelte 
van het boek worden 22 
Udenhoutse bakkers-

families van 1750 tot 1990 voor het voetlicht gebracht. De 
meeste van hen waren gevestigd tegenover de kerk, waar het 
kerkvolk regelmatig kwam. Sommige bakkersfamilies waren 
meerdere generaties lang bakker en het bedrijf ging over van 
vader op zoon. Zo ging het ook met de bakkerij van de familie 
Haen, waarbij vier zoons van de oprichter het bakkersvak in-
gingen en ook twee kleinzoons aanvankelijk bakker waren. De 
auteur is er in geslaagd over het bakkersambacht en de bak-
kersfamilies een lezenswaardig boek te maken en dit vorm te 
geven in en mooi verzorgde publicatie. (TB)

mailto:aspee@telfort.nl
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PORTRET

Uit de eerste relatie:
1. Agatha van der Woude geboren Nieuwer Amstel 27 juli 

1886, overleden Amsterdam 7 december 1969.
Uit de tweede relatie:
2.  Hendrika Cornelia (Riek) Cats geboren Nieuwer Amstel 13 

december 1890, is 12 januari 1914 geëmigreerd naar Ame-
rika, overleden Richmond Hill – NY USA 15 mei 1981.

3.  Johannes Adam (Jan) Cats geboren Nieuwer Amstel 8 
maart 1892, overleden Wassenaar 24 november 1984.

4.  Hendrik Cats geboren Nieuwer Amstel 27 november 1894, 
overleden Nieuwer Amstel 16 februari 1895.

Uit de derde relatie:
5.  Hendricus van der Woude geboren Amsterdam 25 juni 

1902, overleden Amsterdam 29 december 1902.
6.  Trijntje (Catrien) van der Woude geboren 25 november 

1903, overleden Amsterdam 9 januari 2002, moeder van 
de inzender.

7.  Johanna (Jo) van der Woude geboren Amsterdam 12 april 
1906, overleden Amsterdam 6 december 1936.

8.  Geertruida Maria (Truus) van der Woude geboren 31 de-
cember 1907, overleden Eindhoven 13 mei 1998.

Hendricus van der Woude, zoon van Johannes Adam van der 
Woude (1822-1866) en Agatha Hennink (1824-1906), geboren 
’s Gravenhage 10 juli 1859, gasfitter, voorman Gemeentelijke 
Waterleiding Amsterdam, overleden Amsterdam 14 februari 
1941 trouwt (1) Nieuwer Amstel 2 juni 1886 (huwelijk is ont-
bonden Amsterdam 24 maart 1892) Wilhelmina Hoetmer, 
geboren Nieuwer Amstel 29 juni 1865, overleden Amsterdam 
23 november 1944, dochter van Klaas Hoetmer (1837-1908) 
en Neeltje Spek (1846-1902); relatie (2) van 1890 tot 1896 met 
Cornelia Cats, geboren Velsen 18 november 1863, overleden 
Nieuwer Amstel 9 februari 1896, dochter van Pieter Corne-
lis Cats (1825-1889) en Maartje Hagedoorn (1828-1917). Zij 
trouwt Velsen 20 september 1888 Jan van den Berg, geboren 
Olterterp (Opsterland) 8 januari 1863, overleden Nieuwer Am-
stel 30 oktober 1889, zoon van Alle Jans van den Berg (1830-
1906) en Antje Engberts van der Meulen (1832-1885); trouwt 
(3) Amsterdam 2 oktober 1901 Geesje Ekkelboom, dochter 
van Teunis Ekkelboom (1) (1842-1931) en Trijntje Bezembin-
der (2) (1850-1900), geboren Vledderveld 29 december 1868, 
overleden Amsterdam 14 februari 1947 (zie GN 67, 2012).

Hendricus van der Woude  
en Geesje Ekkelboom
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9.  Agatha Hendrika (Aag) van der Woude geboren Amster-
dam 26 februari 1910, overleden Alkmaar 1 januari 1996.

10.  Hendricus (Henk) geboren Amsterdam 4 januari 1912, 
overleden Weert 21 juni 1987.

11.  Geesje van der Woude geboren Amsterdam 24 februari 
1914, overleden Amsterdam 22 oktober 1917.

Toen na de oorlog in 1949, de in 1914 geëmigreerde, zuster 
Riek voor het eerst na vele jaren was overgekomen uit Ame-

rika werd met haar camera deze foto van de vier zusters ge-
maakt die zij, éénmaal weer thuisgekomen, als kaart naar 
haar halfzusters heeft gestuurd. Na 35 jaar Amerika was zij 
het Nederlands nog steeds niet verleerd laat ze blijken.

Ruud van der Roest

Foto’s van een onbekende fotograaf.

Van links naar rechts: Aag, Truus, Catrien en Riek voor Buiksloterdijk 190 te Amsterdam.

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.

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger versche-
nen nummers, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst 
Bestellingen, p/a Postbus 50, 3980CB Bunnik, of per e-mail via  
info@ngv.nl (onder vermelding van de volledige referentie). De aanmaak 
van fotokopieën kan aan beperkingen onderhevig zijn. Tijdschriften wor-
den niet uitgeleend.
De hier gepresenteerde rubriek tijdschriften is verzorgd door het team 
Tijdschriften, bestaande uit: Jos Kaldenbach (Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Groot-Brittannië, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Austra-
lië, Nieuw-Zeeland,) Bert Kamp (België, Luxemburg, Frankrijk, Italië) en  
Rob Dix (Nederland, Scandinavië en coördinator).

TIJDSCHRIFTEN

Nederland
Alkmadders, jg. 36, 2018 nr. 141. D. van der Meer: Verhalen over 
de Tweede wereldoorlog; J. Biemond: De geschiedenis van 
Kaageiland (1) [vanaf 14e eeuw, kerk 15e eeuw, fort, bevolking, 
neergang 18e eeuw, grote veranderingen 20e eeuw]; F. van Rijn: 
Een politiek dier in hart en nieren [interview met Koos Bakker 
Baszn.]; J. van der Willik: Jansen, aannemers/timmermannen in 
Rijpwetering [historie familiebedrijf; Jansen, Rotteveel].

 Idem, 2018 nr. 142. G.-J. van Beek: Het woon- en atelier-
schip De Zwerver [W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950]; A. Bak-
ker: De lijnbaan van Oude Wetering (2) [verv., 1720-1850; van de 
Wetering, Timmers, Krook, Heins]; J. Biemond: De geschiede-
nis van Kaageiland (2) [historie sinds 1400, kaarten, boerde-
rijen, beurt- en broodschippers; Heemskerk, Nell, Kortekaas, 
Koelewijn, Paling, van Nieuwkoop].
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Amstel Mare, jg. 29, 2018 nr. 108. P. Paris: Randwijcklaan 13 
[Buitenveldert, architectuur; Warners]; T. Klawer: Geschiede-
nis van de RK Kerk in Buitenveldert [vanaf eind 14e eeuw, na 
reformatie schuilkerk, later nieuwe kerk; Achtienhoven, de 
Jong, Nanning, Bom]; P. van Schaik: De historie van de lokale 
algemene geschiedschrijving.
 Idem, 2018 nr. 109. D. Boustanji e.a.: Meindert Hinlopen 
[(1907-1999); predikant, gevangengezet in Dachau]; G. Linde-
man: De Amstel als band tussen Amstelveen en Amsterdam; 
P. van Schaik: Een vroege ZZP’er: de schillenboer [historische 
schets].

Amstelodamum, jg. 105, 2018-2. R. Hijink, G. Vermeer: Het 
Monument van Joodse Erkentelijkheid, teken van trots en 
schaamte [de Hartogh, Weijl, Kattenburg, Wertheim]; J. Ferket: 
Thomas Asselijn als criticaster van de Amsterdamse samen-
leving [(1620-1701), uit Dieppe].
 Idem, 2018-3. W. Schoonenberg: Het ‘kromme door-
braak-plan’ uit 1912 [stedebouw]; J.K. Kokke: Meubelpaleis 
Jansen op het Spui [familiebedrijf, sinds 1892]; S. Remmerts 
de Vries: Tempel der kunst [theatergeschiedenis].

Aold Hoksebarge, jg. 51, 2018-1. E. Ooink: Een oorlogsmonu-
ment van Haaksbergen in Enschede [namen slachtoffers]; 

F. Leferink: Meester 
Antoon Wielens (1900-
1983) [markante per-
soonlijkheid; de Jong, 
Schilderman]; H. Schol-
ten: Kinderen opgevan-
gen na WOI [uit Honga-
rije; ten Bruggencate, 
Seidl, Hammer, Nagy, 
Navratil]; H. Slotman: De 
huizen van de Blanken-
burg (14) [verv.; Stren-
gers, Wijlens, Vogelsang, 
Bouwman, Laarhuis]; H. 
Kormelink: Het trieste 
verhaal van de roof-

moord op pastoor Leus [1864; Lubberdink, gauwdieven: Leh-
man, Duivelshof, Hulsbeek; doodstraf en gratieverzoek].
 Idem, 2018-2. B. ten Bruggencate: Hoe de gemeente van 
kunst ging houden [te Wierik, Nab, Leppink, van der Haar 
(1867-1938), Bernink, Voskamp, Aarnink]; W. Nijhof: Buiten-
gebied inspiratiebron voor diverse kunstschilders [Ruis-
dael, ten Bruggencate, van Kregten, Schrijnder, Rooden-
burg]; E. Ooink: ‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart’ [molens] 
en: Herplaatsing jachtpaal Twickel bij erve de Veldsnijder 
(Stepelo) [Velthuis, ter Hedde, Greven]; H. Slotman: Blan-
kenburgerstraat nrs. 179, 178 en 177 op de Kaart van 1830 
(15) [verv.; sinds 1600; Smit, Loesink, Havink, Dievelaar, 
Kok, Vollenbroek,Eijsink, Overbeke, ter Welle, Ansink]. 

Archievenblad, jg. 122, 2018-3. V. Weterings: Erfgoed in de kij-
ker. Leren van succesformules; M. Wevers e.a.: Van kranten 
tot scheepspapieren en processtukken: rijkdom en verrijking 
van digitale bronnen voor onderzoek; N. Werring: Archief- of 
museumstuk: een depot als schatkamer of vergaarbak?
 Idem, 2018-4. W. van Dijk: Maarten Hell: ‘Eenvoudige vra-
gen zijn het moeilijkst te beantwoorden’; F. Tuinstra, M. de 
Vos: Inventariseren anno 2018 (2) [verv.].
 Idem, 2018-5. R. de Jong: Joodse bronnen over Nederland-
se vluchtelingen in Suriname; G. Kruithof: Linked Open Data 
bij het Nationaal Archief [verbetering bereikbaarheid archief-
bronnen op internet, voorbeeld Thorbecke]; G. Stroo: Tobago, 
een vergeten Zeeuwse kolonie; G. Stroo: De veelzijdige oogst 
van George Auguste Vorsterman van Oyen.
 Idem, 2018-6. V. Weterings: De kracht van het verhaal. 
Storytelling in de erfgoedsector; S. Suer: Een originele kopie 
of een kopie van het origineel; Y. Vetjens: Digitalisering en au-
teursrecht.

Arent thoe Boecop, 2018 nr. 107. Themanummer Huisschilders 
van Elburg [historie schildersvak, opkomst vakonderwijs, El-
burgse schildersbedrijven, muurschilderingen Vischpoort; 
lijst namen schilders en periode].

De Aschpotter [Sassenheim], jg, 22, 2018 nr. 42. I. Oijevaar: 
Rusthoff, een park met geschiedenis [aangelegd in 19e eeuw 

in Engelse landschaps-
stijl, open voor publiek 
1923; Charbon, Luzac, 
Zocher]; A. Lelijveld: In 
memorandum: Petrus 
J.M. van der Lans (1940-
2018) [bekend wielren-
ner en ondernemer; met 
kwst. met 15 kwn.; Bur-
ger, de Bruijn, Schoone, 
Elfering, Kaptijn]; A. 
Scholten e.a.: Toen en 
nu (23) [vergelijking met 
kaarten uit 1900, 1615, 
1662 en 1746]; P. Lange-

veld: Lustwarande Huis ter Wegen [Clinkenberch, van Lan-
schot, de Moor, Berewout, Rooseboom]; A. Lelijveld: De fami-
lie Hoogkamer, een grensgeval [grens Lisse en Sassenheim 
liep dwars door woonhuis en bollenschuur; bouw- en bewo-
ningsgeschiedenis]; A. Lelijveld: Portret uitgelicht: Maria A.J. 
Eldering (1905-2006).

De Baron [Kesteren e.o.], jg. 1, 2018-3. J. Honders: De heerlijk-
heid Leede en Oudenwaard [over de koe als symbool in het 
wapen]; J. Honders: Een station met twee bazen [Kesteren]; C. 
van Esterik: Over stambomen en appels die soms ver van de 
boom vallen [interview met Frans Nieuwenhof, genealoog]; 
Kwartierstaat van Evert van Blijderveen [(1900-1954), 32 
kwn., van Gelderen, Hendriksen, van Eldik, van Woercum]; J. 
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Honders: Vervolg op de Vosseneng in Meerten [Lijnslager, van 
de Weiden]; C. van Esterik: Over de prijs van pannen, poets-
doeken en een daggelder; R. van Doorn: De huzaar ut Heuse 
[Stunnenberg, Fintelman].

De Bewaarsman [Hoogland], jg. 23, 2017-2. G. Hilhorst †, G. Raven: 
Krachtwijk. Een middeleeuwse boerderij aan de Eem [tijnshof 

van het Regulierenkloos-
ter te Utrecht 1415; van 
Krachtwijk, Erix, van 
Voorst, van Padtbrugge, 
Steenkamer]; R. Hopster: 
Van kerkschuur tot ka-
tholieke zuid-as (3) [verv.; 
van Thienen, van Rooij-
en, Pieck; Wittert]; A. ter 
Beek: De Eemlandse pol-
derkaart van 1666 [land-
meter van Groenouw]; 
H. Prins: Verkenners in 
Hooglanderveen.

Idem, 2018-1. G. Hil-
horst, G. Raven: Boelen-

hoef en Breevoort [uit 1354; Boelen, Bijler, van Lewen, van Lok-
horst, van Liesvelt, van Dronckelaer, van de Kerckhoven, 
Padtbrugge, Thiens]; H. van Middelaar: ‘Het is hier op dit dorp zo 
eenzaam’ [uit dagboek van de Arnhemse evacué Riet van der 
Brugge, 1942]; H. Prins: Verkenners in Hooglanderveen (2) [verv., 
historie scouting 1959-2017].

Blesewic, 2018 nr. 78. Themanummer Waterbeheer in onze 
regio door de eeuwen heen: de Rotte [leenmannen 13e eeuw; 
Bokel, van Wena, van Matenesse, van Bronckhorst, van Ho-
gendorp, Gevers Deynoot].

Bolswards Historie, jg. 8, 2018-1. O. van der Meer: Vesting 
Bolsward [historie, kroniekschrijvers en prenten]; J. Sangers: 
Help, de gashouder verzakt! [soap uit 1909; Tromp]; P. Mul-
der: Slagerij Anema, al meer dan een eeuw in Bolsward [fami-
liebedrijf, 4 gen.]; J.J. Sangers: 1966: 125 jaar Van der Plaats 
Bolsward [winkel in koloniale waren; Heeres]; P. Mulder: Van 
Witmarsumer Veerhuis tot Posthoorn, meer dan twee eeu-
wen horeca! [de Hoop, Visser, Weidema, Jelgersma, Boersma, 
Veldman, Homminga].

Bie t Schildt [Siddeburen e.o.], jg. 18, 2018-1. G. Timmer: 
Dodenherdenking 2017 in Hellum [Bollegraaf, Zuidema]; 
A. Wildeman: Herinneringen aan Hellum van Wilko van 
Koldam [interview, familie sinds 1811, 5 gen.; ontwikkeling 
onderwijs in het dorp, oorlogstijd]; J. Steenhuizen: Muziek-
band Ellen en The Moodmakers, 1961-1997 [interview met 
Jan en Ellen de Vries-Döling]; A. Wildeman: Sproeivliegbe-
drijf Fokkens in het Siddebuurster Oostwold (2) [verv. be-
drijfshistorie].

Bulletin [Vriendenkring Museum Hoeksche Waard], 2018 nr. 
134. Genealogie & streekhistorie [nieuwe aanwinsten Oud 
Recht. Arch. Piershil en Zuid-Beijerland; lijst nieuwe en aange-
vulde streekgenealogieën].

Bussums Historisch Tijdschrift, jg. 34, 2018-1. Themanummer 
onderwijs en scholen. G. Hent, N. Verhagen: Lager onderwijs in 

Bussum [historie, typen 
scholen, instituten Rood-
huyzen en Brandsma/
Juliana]; H. Jonker: Voor 
meisjes uit ‘den gegoeden 
burgerstand’ [Roodhuy-
zen, van Hulsteijn, Veer, 
van Eeden]; J. Schippers: 
Julianaschool 1907-2017 
[historie]; hierna worden 
verschillende scholen be-
sproken; N. Krijnen-van 
Gog: Rooms-katholieke 
kerk slachtoffer van in-
braak in 1756 [zilverwerk 
gestolen; Schaap].

Cronicke van den lande van Philippuslandt, jg. 18, 2018 nr. 31. 
J. Stouten: Vervlogen tijden [diensttijd in Nieuw-Guinea 1960-
1963]; M. Wolse, P. van Hoeve: Episodes uit de eeuw van Kom-
mer Quist [*1919, exm. Noorthoek, x Reijngoudt; interview]; 
W. Overbeeke: Het ‘vergeten bombardement’ dat ik nooit zal 
vergeten [oorlogservaring van een schipperszoon, 31-3-1943]; 
J. Mol: Memories van M.M. Vermeij-Filius (4) [verv.]; Fam. van 
Driel: VadersErfGoed [dorpstimmerwerkplaats]; D.J. van Da-
len: De weg der veranderingen [wandeling door de historie van 
de polder]; H. Rijstenbil e.a.: Partij voor Algemene belangen 
(1962-1994) [roerige politieke geschiedenis];

Dwars op [Voorhout], jg, 21, 2018 nr. 62. M. van Buul: Leven 
aan, op, in en bij ‘t Soldaatje [familiegeschiedenis Korte-
kaas 1888-heden; met kwst. 31 kwn.; van Alkmaar, Warmer-
da, Wijnands, van Rooijen, Mooijekind]; E. van der Hoeven: 
Schoonoord en Wittert van der Aa [fabeltje weerlegt, familie 
Wittert v.d.Aa was géén eigenaar noch bewoner van deze bui-
tenplaats]; A. van Noort: Een Voorhouts oorlogsdrama. De rol 
van NSB’er Speet [verantwoordelijk voor de arrestatie van 
pastoor Warmerdam, kapelaan Stoelinga, pater Tethard en 
onderwijzer Verstege]; K. den Elzen: Automobielbedrijf Bier-
man. De gloriejaren in Voorhout [bedrijfsgeschiedenis]; K. 
den Elzen: Familie Vester in Voorhout: anderhalve eeuw een 
prominente rol [uit Brittannië ca. 1646, via Weert naar Voor-
hout; ondernemers, actief in politiek en kerk; Leibert, Oomen, 
Prins]; M. Prins: Annie van der Hulst, al 85 jaar op pad in Voor-
hout [familieherinneringen; Romijn, den Dubbelden, Does].

Eigen Perk [Hilversum], 2018-1. J. de Ley: ‘Een gemoeddelijke 
agrarische kolonie, die zichzelf bestuurt’ [Tuinwijk bij Zonne-
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straal; van Zutphen, van 
Hamel]; K. Bestebreurtje: 
Siriusstraat: vier huizen, 
vier verhalen [WOII; Bor-
chardt, Broekman, Karel-
sen, Sonépouse];

Idem, 2018-2. J. Groe-
neveld: De brinken van 
Hilversum [beeldvor-
ming over brinken en 
brinkdorpen, 12 brinken]; 
J.S. de Ley: Arbeiders, 
van Eeden en Hilversum 
[overleden redactrice 

van het blad (1947-2018), met bibliografie]; L. Peters: Van 
N.S.F. bedrijfskoor naar concertkoor (1943-2018) [historie; 
lijst van dirigenten].

Het Feyne Kwartier [Goeree-Overflakkee], jg. 23, 2018-2. Uw 
stamboom op de website zetten [voorbeeld: van Kempen]; De 
voorouders van onze oudste donateur [Pieter in ‘t Veld *1918; 
stamreeks 10 gen., vanaf 1590, en kwst. 5 gen.(kwn. 1-31); Kor-
teweg. Mooijaart, Nattekaas, van der Welle, Kranendonk, Har-
dendood]; E Lassing: Genealogie en schilderijen [19e eeuw; 
Canselaar, Kunst, Wijgchel, Troost, Emaus]; Kwartierstaat 
Maatje Lena Koese (3) [verv. kwn. 128-255; Verschuur, van 
Cassel, Laauwe, Witte, Kardux, van Ees, Mierop, Kasseband, 
Ruigentuin]; E. Lassing: Uit de archieven [smokkelaars Hol-
land-Zeeland].

Geestgronden [Egmond], jg. 25, 2018-1. H. Stam: Blij met weinig 
(1) [herinneringen]; L. Lassche: 25 jaar Stichting Historisch Eg-
mond (1); B.I. Min: Lamoraal van Egmond en Hendrik van Brede-
rode [initiatiefnemers droogmaking Ger- en Egmondermeer].

Genealogisch Erfgoed Magazine [GEM], jg. 26, 2018-2. Zoe-
ken in oude telefoongidsen; J.W. Koten: De aardappel [intro-
ductie van het gewas, invloed op de samenleving]; R. Vennik: 
Enno Doedes Star, een vergeten zeeheld [(ca. 1611-1707); Bol-
huis, Pars]; D. Kranen: Abraham Prikkie’s op- en aanmerkingen 
[Smalt, Linse]; J.D. Wassenaar: Gedenkteken voor Willem van 
Oranje in Leeuwarden; H.M. Lups: Beroepen van vroeger [Za-
delriemenmaker-zeeldraaier]; Wapenregister [9 wapens]; KB: 
Voedseldistributie en volksoproer tijdens de Eerste Wereld-
oorlog.
 Idem, 2018-3. L. de Jong: Onderzoek in Belgische archie-
ven; J.W. Koten: Standen in de lange 19e eeuw (1815-1940) 
[verschillen in taal, kleding, schoeisel, opleiding etc.]; Mil-
joenen teksten digitaal doorzoekbaar [Nederlab, diachroon 
onderzoek]; J.W. Koten: Het Zuid-Limburgs burgemeesters 
verzet [1940/41; Koten]; D. Kranen: Margaretha van Oosten-
rijk, hertogin van Parma en Piacenza [*1522; regentes; pion op 
het politieke schaakbord in Europa]; Wapenregister [9 nieuwe 
wapens]; H.M. Lups: Beroepen van vroeger [zeemtouwer-zeil-
naaldenmaker].

Gen. [CBG], jg. 24, 2018-1. G. van Breugel: Wat brult daar? [he-
raldiek, over taligheid en interpretatie; Rietstap, Sint-Pol, van 
der Straten]; J. Verkleij: Zoeken naar Alberdina B. [19e-eeuwse 
migratiegeschiedenis; een aantal jaren in Zuid-Afrika; Bolk, 
Wegerif]; M. Rijk: Een fiets, een fabriek een familie [Gazelle, 
sinds 1892; oorspronkelijk molenaars uit Linne bij Osnabrück; 
Kölling, Greve, Arentsen, Breukink, van der Kloot-Meijburg]; L. 
Wessels: Verborgen familieverhalen achter cijfers en tabellen 
[interview met Oscar Gelderblom over het project Kasboekje 
van Nederland]; S. Laemers: Muntmeester met een smetje 
[Clemens van Eembrugge (ca. 1538-na 1597)]; D. Smit-Maar-
schalkerweerd: Een zeventiende-eeuws kasboek en de strijd 
om een erfenis [1616-1634; Thijs, de Bacher, Boel]; T. Pollmann: 
De onmisbare vrouw achter de toonbank [de belangrijke rol 
van middenstandsvrouwen tussen 1920-1970; Gall, Köhne, 
van der Meulen]; C. Boter: Het ontstaan van de Nederlandse 
huisvrouw [vrouwenarbeid rond 1900; Sassenhof, Dam]; P. van 
Cruyningen: Boeren als beleggers [bankieren op het Zeeuwse 
platteland 1780-1850; over kredieten en leningen; Erasmus, 
Capon, Verhage, Verduijn, Bekaar, van Cruijningen]; J. Berk-
hout: ‘Van honger vertrokken, onbekend waarheen’. Het rom-
melige leven van Simon Hendrikus Berkhout (1870-1938); R. 
van Drie: Nieuwe privacywetgeving en stamboomonderzoek.

Idem 2018-2. M. Joosten: Het verhaal van de vergeten psy-
chiatrische patiënten in WO II; I. Hoogendijk: ‘Mijn hart is vol 

verlangen naar hen die 
mij hebben verlaten’ 
[Hoogendijk, een Neder-
landse familie in 
Oost-Pruisen 1922-1947]; 
E. Bleker: Het monniken 
werk van een recher-
cheur [interview met Arj-
en Buikstra, maakt 
stamboom van het hele 
dorp Zuidland]; L. Brou-
wer: Hoe Fries is De 
Vries? [familienamen in 
Friesland en omgeving; 
naamkunde]; M. de Na-
tris: De klanten van Edu-

ard Fuchs [fotograaf te Leeuwarden 1859-1870; fotografisch 
klantenboek]; H. Snel: Friezen in Amsterdam [statistische be-
nadering, periode 1600-1800; kettingmigratie; Iges, Peijl, 
Zanou]; J. Roep e.a.: De stamboom van een eiland [genealo-
gisch onderzoek op Ameland vóór 1811; valkuilen]; T. Kuipers: 
Van Antje Ongewosken tot De IJzeren Dominee, 18e eeuwse 
bijnamen in Franeker; T. Mulders: Gemarkeerd [tatoeages als 
uiting familieverleden; holocaust]; V. Weterings: Tekeningen 
naar het leven [museumstukken]; E. van der Plicht: De wegwij-
zer naar 95 miljoen scans [interview met Jacques Verheijden; 
Zoekakten]; A. Janssens: Amsterdamse doodsoorzaken 1854-
1940 [onderzoeksproject; bron wordt gedigitaliseerd]; G. van 
Breugel: Van den Broeck en het familiegeheugen [genealogie 
en wapenkude; afstammingspretenties].
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 Idem, 2018-3. D. Gabb: Het beloofde ‘Grote Zuidland’ [emi-
gratie van Amsterdam naar Australië rond 1910; Roelofs, Lec-
ker, de Vries]; J. de Koning: Garmt Meima en de emancipatie 
van de kleine luyden [levensverhaal]; R. van Drie: DNA voor 
dummies [uitleg, basisprincipes, controleoverzicht]; Vaders 
vinden [DNA mogelijkheden]; H. Breuer: Het DNA dat nooit 
werd doorgegeven; Lodewina Schey (1671-1747); W. Penninx: 
Mijn naam is jouw naam [aantonen verwantschap tussen ver-
schillende families Penninx/Pennings via DNA-onderzoek]; B. 
Lenselink: Vissen naar neven en nichten [combinatie autoso-
maaal DNA- en kwartierstaatonderzoek]; P. van der Woude: 
De zoektocht naar mijn pake [familiegeheim na 135 jaar ont-
rafeld; onbekende overgrootvader blijkt via DNA-onderzoek 
een Stellingwerf te zijn]; M. Larmuseau: Drie DNA-mythes 
doorgeprikt [‘koekoeks’-graad, Spaans DNA in Nederland 
en aanwijzen herkomstregio]; W. Schackmann: ‘Verachterde 
en door ellende verlaagde menschen’ [kolonies van de Maat-
schappij van Weldadigheid]; V. Weterings: Kleine voorwerpen, 
grote verhalen [slot Zuylen]; Th. Stokkink: De notaris en de 
vondeling [familieverhaal van een vondeling die haar familie 
terugvindt; Borret, de Sobrie]; G. van Breugel: Terroris terror 
[wapen van Rossum].

Gens Germana, jg. 44, 2018-1. J. Kaldenbach: Oost-Pruisische 
chirurgen in Zweden [12 personen; Heijn, Kleinpfennig, Kuhn, 
Offenberg]; A. Schröder: What’s in a name (2) [verv.; Schräder, 
Dregers, Hörst(en), Loose].
 Idem, 2018-2. C.R.H. Snijder: De Duits-Nederlandse 
scherp rechtersfamilie Schneider-Snijder, 1510-1791 [wapen, 
kwst. 1-29; van Gelder, Diepenbrock, Vogt, Bröcker(s), Kocx, 
Farnecke]; D. Lens: Reizen per postkoets in Duitsland (1) [regio 
Bad Langensalza].

Geschiedenis van Ursem, jg. 38, 2018-1. Oorlogsherinneringen 
van Ben van Eerden [Dekker, Hassing, Heidekamp, Timmer, 
van Veen, de Boer; met kwst. Van Eerden-Timmer, 63 kwn.]; 
Honger en winter [van Breugel, van Tiel]; Frans Knappstein 
[herinneringen]; Represaille in Amsterdam voor de bevrij-
ding van vijf Ursemmer gevangenen aan de Noordervaart [de 
Groot, Jonker, de Koning, Swenger]; Pieter, oorlogsheld van 
Rustenburg [Peereboom].

‘s-Gravendeel door de eeuwen heen, jg. 24, 2018-2. A. Visser: 
Diensttijd (1) [herinneringen]; H. van der Giessen: Opleiding 
en beroepskeuze [herinneringen]; P. Pot: Graven in het ver-
leden van Rijkestraat 24 [probleem huisnummering 1830, 
eigendomsoverdrachten 1819-1830; bewoners]; Werkgroep 
Volksverhalen: De bokkensprongen van Arie Benders; J. Mol: 
Scheepvaart en de haven (4) [verv.; van der Weijden]; W. van 
Velzen: Was juffrouw Prillewitz nu welkom of niet [vacature 
openbare basisschool 1880]; J. Visser: Genealogie Verkerck 
[4 gen., ca. 1580-1740; in ‘t Veld, Mookhoek, van der Linden, 
Snaaijer, Baan]; D.W. Gravendeel: Vroege volgels (8) [verv.; van 
Beveren, Quartel, Hallingh, Cloot, Blokkius, Verdonck].
 Idem, 2018-3. W. van Velsen: Schriften voor de gemeen-

te [1861, volle schriften 
moeten naar de ge-
meente want gesub-
sidieerd!]; A. Visser: 
Diensttijd (2) [verv.]; W. 
van Velsen: François van 
Walsem, zoon van ds. Jo-
han [*1880, predikant, in 
1912 naar Indië, bureau 
voor bestrijding vrou-
wenhandel]; H.Aardoom: 
Maria Libosan [pseu-
doniem van Eva Lonke-
been, *1766]; N. Mol: Mijn 

jeugd [*1945]; W. van Velsen, J. Visser: Werkgroep genealogie 
[3 gen. Goud(t), 1745-1875]; D.W. Gravendeel: Vroege vogels 
(10) [verv.; verpachtingen 1599; van der Grift, Mergaert, van 
IJsselmonde, Merckens, Hoornaer]; A. Draak-Liefaard: Was 
vroeger alles beter? [vergelijking situaties].

Gruoninga, jg. 57, 2012. G. Schansker e.a.: Zestiende eeuwse 
Gronings-Drentse betrekkingen: de families Syrsema en Ele-
velt [genealogie 7 gen., ca. 1400-1700; wapenafbeeldingen; 
Lunsche, Hiddinge, Aeykuma, Vriese, Torninge, Buiting]; P.J.C. 
Elema: Knouwels en Ludolphi [genealogie 6 gen., ca. 1600-
1892; Knowles/Knauls, Perin, Meiknecht, Dijcker, Tromp, 
Steenhuizen]; O. Nienhuis: Familiekronieken Clant, Gramaye 
en Van Heerma [herkomst, verspreiding en transcriptie; 5 kro-
nieken, 1585-1731; 3 genealogische schema’s: Clant (Ompteda, 
Coeninck, de Mepsche), Gramaye (van Goltstein, van Voorst, 
van Heerma) en Aggama]; A. Veldhuis: De nakomelingen van 
Johan Smale (*ca. 1490) [uit Groningen en Emden; 5 gen., ca. 
1490-1680; Smaal, Hoepenbinder, Frone, Frix, Buckhorst, 
Eppius, Suirinck]; J.P.A. Wortelboer: Zwanendriften in de pro-
vincie Groningen (1814-1837) [historie en overzichten, lijsten 
van houders]; A. Veldhuis: Met eene krankzinnigheid bezogt. 
Comptoirs bode Wolter Geerts Smit [(1721-1774), gebeurtenis 
1763; levensloop, ouders en nageslacht; Bolhuis, Lesterhuis, 
Mensens, Winterswijk Kutsch]; J.P.A. Wortelboer: Familiewa-
pen Noordhoff. Een vliegende vogel vangt altijd wat. Met in-
dex.

Hangkouserieën [Hillegom], jg. 26, 2018 nr. 76. J. van der Valk: 
Herinneringen aan het Armen- en Wesshuis te Hillegom [in-
terview met de 99-jarige en laatste bewoonster Rie/Miek 
Scheepmaker-de Graaf]; J. Zeilemaker: Hart voor hout bij de 
Hillegomsche Houthandel [de Vreugd, Groustra, Steijger]; A. 
Maas: Flessenpost aangespoeld in Hillegom? [ingemetseld in 
en villa, onderzoek datering en schrijver: 1985, F. Hulsbosch, P. 
Geutskens]; M. Bultink: Villa Con Amore, met liefde bewoond 
[Roelvink, de Brabander, Visser].

Heemkunde Hattem, 2018 nr. 154. E. de Jonge: Hattem in de 
zeventiende eeuw (8): De tafel of bank van lening [verv.; 1598-
1700; Bomhoff, Dalmein, van Aerssen, Schoemacker, Rade-
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maecker]; H. Koopman: Is het nu IJsel of IJssel?; G.J. Lieffers: 
Gerrit Jan Lieffers (1868-1950) [huwt 1895 Aaltje van Dijk, 
exm. Jonker]; J. van Dalfsen: Bram van de Loosdrecht [inter-
view met goud- en zilversmid]; M. van der Leeuw: Historisch 
kadaster van het schependom van Hattem (22) [verv. van Vlie-
genstein; Wijnen, van der Zwaan, van de Waa, Rothuis, van As-
selt, Sievers, van der Worp, Deppe]; Fotoarchief.
 Idem, 2018 nr. 155. G. Scholten: De Christelijk Gemengde 
Zangvereniging Jubilate Deo bestaat 75 jaar; G. Kouwenho-
ven, E. Andeweg: De Zwarte Kip [bedrijfshistorie advocaatfa-
briek; van Olffen, Rijks]; M. van der Leeuw: Historisch kadas-
ter van het schependom van Hattem (23) [ten Holte, Muller, 
Renshof, Buissecool, van Vlierden, van der Maten, van der 
Sluijs, van Barneveld].

Heemtijdingen [Woerden e.o.], jg. 54, 2018-1. T. Versélewel 
de Witt Hamer: Commanderijen van de Johanieter Orde (1): 

Woerden [historie sinds 
11e eeuw, verspreiding, 
reformatie, slepend con-
flict; van Woerden, van 
Stoutenburg, van Zuden, 
Wittiken, van Oorschot, 
Taets, Vasterd, Stelle, 
van Zuilen, Quint]; J. Ges-
tman Geradts: Woerden 
en de hertog [Erik II van 
Brunswijk, van Weldam, 
van Saksen, van Lotha-
ringen, van Borsselen, de 
Hooghe]; H. Kuiper: De 
burgemeesterswoning 
op Rietveld [Kol de Haan, 

Brunt]; W.J. Raven: Spiegelbeeldkopie... fluitje van een cent? 
[merkwaardige zaak die aanleiding gaf tot de wet op het au-
teursrecht (op werken van architectuur en beeldende kunst) 
in 1912; Karsdorp, Molenaar, Fluit/Fluijt].
 Idem, 2018-2. D.M. Kwakkel: Ontwikkeling en pretentie van 
een Haanwijkse hofstede [historie, eigenaren en gebruikers; 
Botter van Snellenburg, Vermeer, de Back, Verweij, van der 
Neut]; T. Versélewel de Witt Hamer: Commanderijen van de 
Johannieter Orde (2): Oudewater [verv.].

Heerlijck Ni-js [Wehl], 2018 nr. 64. G.A.H. Lukkassen: Hinrich 
Hermann Sellien [(1789-1844), soldaat uit Lübeck; Salijn, 
Lemcken, Vouturon, van Haaren, Goorman]; W. Berendsen: 
Van Barneveld van Mathena [zeer gegoede familie, erfge-
naam van de De Bellefroids; Veldhuijs, van Voorst tot Voorst].

Heraldisch Tijdschrift, jg. 24, 2018-1. J.-K. B.H. Kwisthout: 
Chastelein [heraldiek op prenten, portretten en porselein; 
vergelijkende studie; Pesser, Michiels, van Quaelbergh, van 
Outhoorn, van Hoorn, de Haan]; R. Hartemink: De wapens van 
Nederlands-Brazilië [voor Nieuw-Holland, de vier regent-
schappen en een aantal steden of dorpen]; Wapenregistra-

ties [Heersink, Hommes, 
van Kommer, Langedijk]; 
N.J.M. Biezen: Het wa-
pen van Vladeracken 
op twee zegelstempels 
[Bellaerts, van Best, van 
Uden, van Nuwelant, 
Heym, van der Aa van 
Randerode, van Bok-
hoven, van Staecken-
broeck]; Het wapen van 
Egmond.
Idem, 2018-2. B. Gro-
thues: Duitse steden 

en hun gemeentewapen;  R. Hartemink: Het Nederlandse/
Nassause wapen in het wapen van twee Poolse gemeenten; 
F. Roelvink: Nassau-heraldiek in de Grote Kerk van Breda 
[vergelijkende analyse wapens op de grafmonumenten van 
Engelbrecht I en II met het wapenboek Nassau-Vianden]; R. 
van Dijk: Het Musée des Blasons ‘Regis Germain’ [impres-
sie van wat er allemaal te zien valt]; Het wapen Odink op een 
kaars [gerechtelijk uitspraak nu bindend geworden]; R. van 
Dijk: Jeanne d’Arc (du Lis) en haar familiewapen rond 1430; R. 
Hartemink: Typisch Nederlandse symbolen en de Nederland-
se overheidsheraldiek. Achterkant: wapenbord Jacobus II van 
Luxemburg.

De Historie [‘s-Graveland e.o.], jg. 35, 2018-1. J. Wertheim: De 
bewoners van ‘Villa Curtevenne’ [ Lemmers-Nassau LaLecq, 
Ipenburg, van den Broeck, Lamberts]; G. van Rijn-Luijer: Ge-
meentelijke herindeling van alle tijden [de Kempenaer, Nes 
van Meerkerk]; G. van Rijn-Luijer: Van huizen gesproken [Hovi-
us, Rouwendaal, van Rijn].
 Idem, 2018-2. K. Voorn: De inundatie van 10 mei 1940 
[historie; evacuatie]; W. Fecken: Eerste steenlegging [1876; 
Boeschoten]; J. Inmeerzeel: Station Kortenhoef [1915]; G. van 
Rijn-Luijer: Van huizen gesproken [Theebe].

Historisch Purmerend, 2018 nr. 47. J. Otsen: Drukkerij-uitge-
verij Nooy, familiebedrijf in Purmerend [bedrijfsgeschiedenis 
1924-1980]; P. Jonker: Monument voor gefusilleerde verzets-
mannen [Breetvelt, de Graaf, Schipper]; W. Licht: Licht op mijn 
familie [Licht, Lankelma]; S. Besseling: De oorsprong van het 
Purmerendse patriciaat [Eggert, Wolffs, Kuijpers, Louris, 
Recx, Vinck, Utenhage, Bakker]; B. Vlak-Mol: Jan ‘Stoet’ Bak-
ker, schilderachtige man op klompen [koopman-scharrelaar 
in allerhande goed, fervent schaatser op de Jaap Edenbaan; 
Leemburg]; J. Otsen: Het regentenhuis van Philippus Boon 
[op de Gouw, 1733; Munnick, de Veth, Looten, van Ruijtenburg, 
Six]; R. Luiks: Toon Capel (92): nog steeds een strijdbaar mens! 
[interview; werkte in de grafische industrie en de politiek, lid 
CPN]; De voorouders van... René en Yvonne Koer [familie af-
komstig uit Badbergen bij Osnabrück, 8 gen., 1811-heden; Oor-
lans, Radmeijer, Sijbrens, Heiloo].
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Historische kring Bemmel, jg. 28, 2018-2. A. Stuart, R. Hae-
gens: Verdeling van het landgoed ‘t Huis te Bemmel en Hotel 
Nas [1815, 1840; Aalbers, Gerritsen, van Eden, Heijmans, Nas]; 
P. Oostervink: Het ‘geheim’ van boerderij De Woerdt te Res-
sen [inpandige waterput; Jansen, Romeijn, van Olst, Pors]; A. 
van Oijen-Brussen: Het leven van Dineke Peren (2); A. Stuart: 
Internet wetenswaardigheden [Gelders archief, archief Dom-
kapittel, storytelling]; R. Derksen: Carolus Antonius Ludovicus 
baron van Hugenpoth tot Aerdt [burgemeester van Bemmel 
1854-1856; kwst. 23 kwn. (de Franse families ontbreken); Fla-
ment, Bentinck tot Breckelenkamp, van Doetinchem tot Ran-
de, van Hövell tot Westerflier]; R. Haegens: Retourtje Haal-
deren-Acht voor de familie Wismans [evacuatie 1944-45; van 
Luijtelaar].

Historische kring Eemnes, jg. 40, 2018-1. B. Snel: Het boeren-
leven in Eemnes rond 1950 [interview met Joop en Fie Blom]; 

J. Groeneveld: Herinne-
ringen aan een truck in 
de woonkamer van Laar-
derweg 58 [Schouten]; 
H. van Hees: Eemnesser 
merklappen [Blom, van 
Essen, Loseman, van de 
Bunt, Hoogeboom, de 
Graaf, Taling, Nieuwen-
huizen, Glazemaker]; R. 
van der Schaaf: Verza-
meling foto’s bebouwing 
Eemnes [opbouw beeld-
bank; Wakkerendijk]; H. 
van Hees: Bakkers in 
Eemnes door de eeuwen 

heen [van der Voort, Kuinder, Sluijter, Hilhorst, Luijf, Slippens, 
van IJken, Ruizendaal].
 Idem, 2018-2. H. van Hees: Bakkers in Eemnes door de 
eeuwen heen (4) [verv.; Haan, Heek, Romijn, Perk, Verweerd; 
met relatieschema!]; J. Groeneveld: Afscheidsalbum voor bur-
gemeester Rutgers van Rozenburg [kunstwerk van Gretha 
Pieck uit 1916, fam. Pieck-Binnendijk]; E. van Andel: Geschie-
denis van het pand Wakkerendijk 226 [voormalige pastorie; 
bronnen voor overdracht, kadaster, bouwtechnisch onder-
zoek; lijst (hulp-)predikanten/bewoners 1605-2005].

Historische Kring Loosdrecht, jg. 45, 2018 nr. 199. Interview 
met Frans Jonkhart, Loosdrechter [botenbouwer]; Erica Deen 
[(1924-2014), gevlucht Joods meisje, via Lemele belandt in 
Perth/Australië]; J. Mol: Aanvullingen op de Loosdrechtse 
geschiedenis [Paviljoen Loosdrechtsche Rade;Westerweel, 
Pinkhof-Waterman]; F. Brand: Van huwelijkscadeau tot kring-
loopvoorwerp [Oost, Vogel].
 Idem, 2018 nr. 200. D. Mur: Loosdrechters in dienst van de 
VOC [Pos, van Leeuwen]; J. Mol: Het tweehonderdste nummer 
(1) [historisch overzicht].

Holland [Historisch Tijdschrift], jg. 50, 2018-1. A. Nobel: Vijftig 
jaar Holland Historisch Tijdschrift [historie]; B. de Pater: Hol-
land 1968-2018. De stad heeft zich herpakt; T.L. Bernfeld: Be-
schermde vrijheid. Portugees-joodse vrouwen in de Holland-
se Gouden Eeuw [voorbeeld: Leonore (alias Rachel) de Alvaro 
da Costa]; Ch. van Rooden e.a.: Krakende kattenvrouwtjes en 
banketbakkers [diversiteit en dynamiek van kraken; Pleuntje 
van Poelgeest].
 Idem, 2018-2. Themanummer Hollanders in Amerika 
[Hollands Amerika (interview), Holland en Nieuw Nederland 
(handel, kolonisatie en oorlog), ‘Our small Marshall-plan’ (lief-
dadigheidswerk Amerikaanse vrouwenclub in Den Haag 1945-
1990)].

De Indische Navorscher, jaarboek 2017. E.E. van Hutten: Pa-
renteel van Gerrit van Hutten (1784-1822) en Johanna Catha-

rina Maurits (?-1821) 
[met wapen; 6 gen. 
1784-heden; Scheffer, 
Lisnet, Oostenbroek, 
Hamstra, von Oven/
van Waning, De Leau, 
van de Haar, Rubbens, 
‘t Hoen]; R.G. de Neve: 
Parenteel van Hendrik 
Munter (1774-1819) en 
Johanna van Hutten 
(1782/83-1847) [7 gen., 
1774-heden; Brodhaag, 
van den Steenhoven, van 
Dillewijn, van Schaik, Le 
Sueur, Rethmeier, Klop-
rogge, Chavannes]; A.J. 

Lans: Parenteel van Johann Rufi (1798-1851) en de inlandse 
vrouw Saima [uit Zwitserland; 6 gen., 1798-heden; Lans, Krul, 
Brohet]; R. Mostert: De nakomelingen in Ned.-Indië van Pieter 
Joseph Lorentzen (1819-1867) en de inlandse vrouw Sahjan, 
bij de doop genaamd Louisa Médée [uit Antwerpen; 5 gen., 
1819-heden; Holst, Stumpf, Marcks, Klaassens, Maussart, 
Trense]; R. Vissers e.a.: Parenteel van Jacobus Johannes Bel-
le (1827-1887) en Maria Hendrika de Bruin (1839-1900) [met 
geneagram 7 gen. vanaf 1643, alleen de 3 Indische generaties 
uitgewerkt; Pompe, Renard, Ahrens, van Dorp, van Zalingen, 
Girard, Schlechter, Keasberry]; R.G. de Neve: Parenteel van 
Johan Arnoud Renaludus Caspersz (1788-1849) en Elisabeth 
Wilhelmina Bach (1798-1859) [uit Groot Willebroek (Antwer-
pen), naar Colombo; 9 gen. 1717-heden; Strobach, van der Plas, 
Posno, von Römer, Prins, Stuffken, Maasland, Draijer, Snell, 
Heijmering, Filet, Sijthoff, van Arcken]. Met register familie-
namen.

Jaarboek Amstelodamum, 2017 nr. 109. M. IJsselstijn, R. Rut-
te: Meer dan honderdtwintig steden en ruim veertig misluk-
kingen [500 jaar stadwording in NL, 11e-15e eeuw]; J. Gawron-
ski: Ontstaan uit een storm [de vroegste geschiedenis van 
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Amsterdam]; P. Henderikx: De Amstel van de Omval tot de 
Blauwbrug, gegraven of vergraven?; R. Jayasena: Amsterdam 
1200-1390, stadswording aan de monding van de Amstel; C.L. 
Verkerk: Amsterdam 1275 [tolprivilege].

Jaarboek Taxandria, 2017 nr. 89.

De Kleine Meijerij, jg. 69, 2018-1. N. Smits†: Wetenswaardig-
heden rond de Rendierhoeve (1) [historie voormalig Trappis-

tinnenklooster]; H. van 
Helvert: Herinnering 
aan Kees Verhoeven 
1926-2017 [met kwst. 31 
kwn.; van den Oever, den 
Ouden, van der Zanden, 
Santegoeds]; K. Wel-
mers: Nieuwe informatie 
over de Joodse begraaf-
plaats in Oisterwijk op 
komst [Cahen, Sueskind]; 
A. van Dorp: Beelden 
uit de mobilisatiejaren 
1914-1918 (17): Udenhout 
(3) [verv.; Janse, van der 
Voort].

 Idem, 2018-2. M. van der Waals: René van Linden. Herin-
neringen aan een Oisterwijkse rijwielhersteller; N. Smits: We-
tenswaardigheden rond de Rendierhoeve (2) [verv.]; Webtips: 
Historische encyclopedie over Den Bosch [www.bossche-en-
cyclopedie.nl; met veel informatie over personen en beeldma-
teriaal uit de Meierij]; J. van der Loo: Luuske Liebregts-Bee-
rendonk: tiende honderdjarige in Udenhout [korte biografie]; 
W. de Bakker: 104 jaar oud in Oisterwijk in 1540 [Aleit Wan-
gen; korte historie, akten, caritas]; A. van Dorp: Beelden uit 
de mobilisatiejaren 1914-1918 (18): Berkel-Enschot (3) [verv.; 
Weijters, Brekelmans]; H. Haen: Kindermoord met recht en 
onrecht [1875; van de Zande].

De Kostersteen [Bennekom], 2018 nr. 144. K. Heitink: Twee 
Bennekomse oorlogsslachtoffers in het spergebied maart 
1945 [Aalbers, Jansen]; J. Zeelenberg: De Groenestraat in Ben-
nekom [historie sinds 1656]; A. Nooij: schoenmakersfamilie 
[corr. en aanv.; Post, Otten, van Renes].
 Idem, 2018 nr. 145. K. Heitink: De Panoramahoeve als le-
venswerk [geschiedenis 1921-1976; Linn]; A. Nooij: Boerderij 
De Bosbeek, een rijksmonument in het dal van de Bosbeek 
[Quarles van Ufford, Loverink, Hesselink]; A. Nooij: Joodse 
vluchtelingen en onderduikers nabij de Bosbeek [Löwenthal, 
Ostermann, Manasse, Lowinski, Flatow].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 52, 2018-3. Met bijlage Open Mo-
numentendag 2018. P. Frederiks, P. Koch: Schatten van Vech-
ten-Fectio [Romeins castellum en achterland]; F. Magdelyns: 
150 jaar Staatslijn H [historie].

Krommernieër Kroniek, 2018 nr. 89. W. Esman: Gereedschap-
makerij van Harlingen [bedrijfshistorie; Boschman, Kaagman]; 

J. Brasser: Herinne-
ringen aan de Tweede 
Wereldoorlog: inunda-
tie; H. Lieshout: Kapper 
Maas verdwenen uit de 
Lijnbaan [Steentjes]; J. 
Schots: Concertzaal en 
kleuterschool aan de 
Zonnelaan.

Idem, 2018 nr. 90. A. 
Rijks-Leguijt: Een hoofd-
rol voor Elly Rozemeijer 
en haar vader Bab Dae-
nen [een fotoalbum over-
leefde WO II; identifica-
tie portretten]; A. 

Rijks-Leguijt: Dorp in rep en roer: voedselvergifitiging [1956, 
verlammingen, afloop]; W. Esman: J.L.C. Gordijnhal, de 
sporthal en zijn naamgever [biografie Gordijn]; A. Rijks-Le-
guijt: Jan Piet Aafjes (1911-1983) [melkboer, wethouder en be-
stuurder].

De Kroniek [Graft-de Rijp en Schermer], jg. 35, 2018-2. C. Ney-
Bruin: De Spaanbrug [historie; Spaan, Veldhuis, van Dam]; F. 
Hoek: Jo Kruger, architect met Grafter roots [*1914, exm. Van 
Petten]; F. Hoek: Van ‘t een komt ‘t ander [briefkaarten betref-
fende Ned.-Indië; Dekker, Scheringa, de Jong]; D. Beets: De 
Starnmeer, vergeten zaken, dingen en namen [historie].
 Idem, 2018-3. F. Hoek: Groot Noord-Hollandsch Begrafe-
nisfonds [historie sinds 1845; Pfijfers, Langeveld, Harrebo-
mée, Boonacker]; E. Berkhout: ‘Rissie is er...’ [Winkel van Sinkel; 
Ris]; F. Hoek: Over het kanaal zetten [historie; Spek, Krom]; C. 
Ney-Bruin: De museummolen 50 jaar... [Leenstra, Posch].

Kroniek van Oudorp, 2018 nr. 13. M. van Hooff: Het onderwijs 
en de school (4) [verv.]; A. Veel: De Oudorpse leerfabriek 1920-
1925 [bedrijfshistorie; Freitag, Heertjes, Apeldoorn]; C. Hout-
man: Geschiedenis van de ruïne van kasteel de Nieuwburg 
[verwoest 1517; van Egmond van de Nijenburg, Heerman van 
Oegstgeest; Cordfunke]; D. Veel: Nico Wester. Een bijzondere 
Oudorper [priester (1930-2008)]; J.J. Vethaak: Mijn herinne-
ringen aan de Kanaaldijk, tegenwoordig Randersdijk geheten; 
P.M. van Veen: Een hulp- of bijschool op den Omval, ook wel 
armenschool genoemd [historie 1793-1864, met kaarten; (van) 
Dam, Dammes, Schut]; D. Veel: Oudorps koor Zanglust 50 
jaar [historie]; J. Kaldenbach: Het geslacht Tamis [11 gen., ca. 
1735-heden; Zijp, Bet, Kager, Blankendaal, Put].

Lek en Huibert Kroniek, jg. 20, 2018-3. W. van Zijderveld: De 
overzetveren van Lexmond [van Brederode van Bolswaard, 
Speltenburgh, Bijen, den Hartog, Leers, van der Hoeven, 
Peek]; M. Wittebol: Privacy: toen en nu.

http://www.bossche-encyclopedie.nl/
http://www.bossche-encyclopedie.nl/
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Leusden toen, jg. 33, 2017-1. K. van Otterloo: De kist van de ba-
ron [landgoed Voskuilen; Gevers, Brewer von Fürth (wapen), 
van Hardenbroek van Ammerstol, van den Bosch]; R. Bos-
scher: Hoe ik mij Asschat en omgeving herinner; L. van Burg-
steden: De blauwe jurken van Stoutenburg en Zandbrink [por-
tretten met relatieschema; van Lilaar, van Beurden, Brantsen, 
Cunaeus].
 Idem, 2017-2. C. ter Kuile: Militaire-vliegtuigverliezen in 
de buurt; A. Schothorst: Wie waren deze jonge mannen, waar 
kwamen zij vandaan, waar en hoe zijn de familieleden gevon-
den? [Smith, de Garis, Evans, Mackenzie, Murdoch e.a.]; C. ter 
Kuile: De ondergang van Stirling R9197 [met verhalen oogge-
tuigen].
 Idem, 2017-3. Red.: Het wapen van de gemeente Leusden 
[met herkomst en wapenkaart voorgangers Stoutenburg, 
Achterveld, Lockhorst]; J. Verduin: Gedelibreer over een 
schoolhuys in Leusden [1777/79; Buys Schimmel, Hopman]; 
J. Huurdeman: Van taal- en rekenles in schuurtjes naar Multi-
functionele Centra; H. Bloemhof: ‘Huisje met tuun’ herinnerin-
gen aan de Aschatterweg; Du Pree].

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 46, 2018-1. A.S.M. 
Patelski: Genealogie van Bokkerijder Caspar van Mechelen 

uit Opscheumer [7 gen., 
1601-1846; van Libeek, 
Lemmens, Thomas, Op-
hal, Schifflaer, Bruels, 
Keutjens, Sleijpen, Wint-
hagen, Sparla, Trachten].

Idem, 2018-2. W.H.G. 
Hermans: De familie Aer-
thijs en de oprichting van 
de parochie Ospel in 
1864 [herkomst naam, 6 
gen. ca. 1669-1919; Vaes, 
Ghijsen, Verborgh, Ho-
ricks, Truijen]; B. Russel, 
J. Maenen: Frans Karel 
Joseph Russel in conflict 

met de Nederlandsche Zuider-Spoorweg Maatschappij [(1823-
1899), notaris, x Loomans; conflict over onteigening gronden 
1893]; A.S.M. Patelski: Aanvullingen op de genealogie Van Me-
chelen [pastoor vergat doop in te schrijven en naamsverbaste-
ringen]; H.J.L.M. Boersma: Dopen van kinderen van Maasschip-
pers te Luik 1673-1702 [o.a. Nolens, Bours, Morrees].

Mars et Historia, jg. 52, 2018-1. K. Nieuwenhuizen: De Slag bij 
Vlaardingen [tussen de graaf en de keizer, 1018]; K. Schulten: 
Het gevecht bij Elandslaagte op 21-10-1899 [Boerenkrijg in 
Zuid-Afrika, beeldvorming en werkelijkheid; Hollanderkorps 
en Duitse korps; Piet Joubert (Slim Piet), Krüger, Kock, White, 
Coster]; A.C. Tjepkema: Kunst en vliegwerk [personeel en or-
ganisatie vooroorlogse Indische militaire luchtvaartdiensten]; 
B. Elias: De Amersfoortse sociëteiten en de militairen; T. Dek-
ker: De Geneeskundige Dienst op de Grebbeberg [1940].

 Idem, 2018-2. E. Ruis: Spionnennest Rotterdam [Both, Har-
tog, Gneist, Dierks, Snoek, de Jong]; S. de Korte: Utrechtse 
studenten en de Tiendaagse Veldtocht 1831; A.C. Tjepkema: 
Kunst en vliegwerk (2) [verv.; personeel en organisatie bij Indi-
sche militaire luchtvaartdiensten].

Mededelingen [HK West-Betuwe],jg. 46, 2018-1. J.M. Debois: 
Het grafmonument voor Jacobus van Borssele en Maria de 
Varick [met fragm.-kwst.; van Borssele van der Hooghe, de 
Campomenoso]; H.G. Dijk: De oudste molens van Acquoy; G. 
de Kruijff: De ‘Culemborgse’ inscripties van Aernout van Bu-
chel [van der Mark, Lalaing, van Essenstein, van Rennenberg, 
van Wees].

Met gansen trou [Onsenoort], jg. 68, 2018-3. J. van Hulten: Ro-
omrijden voor de Drunense melkfabriek [historie]; A. van der 

Lee: Een recent geveilde 
vondst van Jan Osse-
waarde uit de Drunen-
se duinen [(1905-1923), 
amateur-archeoloog]; 
P.C. de Jongh: De veld-
wachter van Vlijmen 
schrijft [brand 1911; van 
de Wiel, Vogel, Hollan-
der, Rozen].

Idem, 2018-4. Marien 
de Wit, oorlogsslachtof-
fer uit Drunen [(1908-
1940), exm. Pulles, ge-

sneuveld als soldaat; herinneringen, levensschets, bronnen 
voor onderzoek].
 Idem, 2018-5. B. Meijs: Kasteel Onsenoort en zijn laatste 
bewoners [van Ouden, van Wijck, van Malsen, de la Court, 
Half-Wassenaar]; N. Dircksens: Joodse gemeenschap in Heus-
den in relatie tot de begraafplaats Heesbeen, een historische 
plek [Broekhuijsen, Elias, de Jongh].
 Idem, 2018-6. P. van Oosterhout: In het land der verdwe-
nen kastelen [van Berne, van Immerseel, Montmorency]; A. 
van der Lee: Door de hond of door de kat gebeten... [diefstal-
len en vernielingen door geallieerde militairen bij conserven-
fabriek.

Misjpoge, jg. 31, 2018-1. J. Sprenger: In memoriam: Salvador 
Bloemgarten en zijn stamboomonderzoek; M. Everard: Rosa 
Manus (1881-1942) [feministe in command; kwst. 15 kwn.; Is-
rael, Enthoven, Ezechiels]; R. van Geuns: Meer dan een kwart 
eeuw kalmte: Meijer Ossedrijver (1880-1943) [beschreven 
worden 3 gen.]; H. Snel: Joodse huwelijken in Amsterdam (6): 
Echtscheidingen in de 18e eeuw [Barends, Salomons, Elias, 
Meijer, Cohen, Ouds].
 Idem, 2018-2. M. Maas: Louis Goldsteen (1876-1940), ope-
ra- en concertzanger [levensschets, ‘Dornay’; met kwst. 15 
kwn.; Culp, Kan, van Cleef, Itallie, Blitz, Fijtsma]; B. Schijf: Mar-
jorie Harriet Bottenheim. Bibliothecaresse bij het Rijksmuse-



Gens Nostra 2019 - Jaargang 74 nummer 2  –  117 

um [1896-1983]; H. Snel: Sjabbat en de ondertekening onder 
een geboorteakte [onderzoek, steekproef 1860, conclusies].

De Nederlandsche Leeuw, jg. 135, 2018-1. H.J.J. Vermeulen: 
Mitsen en maren bij twee grafstenen De Cock [interpretatie 

kwartieren op de graf-
stenen van Adriaan de 
Cock van Isendoorn 
(†1556) en Gijsbrecht 
de Cock van Opijnen 
(†1391); met relatiesche-
ma’s; van Sterkenburg, 
van Brakel, van Heus-
den, van Rossem, van 
Gronsveld, van Buren, 
van Schalkwijk, van 
Lichtenberg, van Arkel]; 
B.P. Tuin: De Hollandse 
herkomst van zeepzie-
der Jan Jansen de Olde 
en de familie Quintus 

te Groningen [uit Leiden; afstammingsreeks; Ripperts, van 
Turnhout, in den Spiegel]; B.P.F. Huenges Wajer, Th.A.J.W. Wa-
jer: De familie Welman op de Banda-eilanden [uit Eisenach; 
4 gen., 1683-1792; Telghuys, Engel, Harder, Perzooy, van der 
Hum, Rensing]; R.A. van der Spiegel: Een vreemde oorkonde 
[uit 1283 volgens afschrift uit 1375; dienstaantekening kan on-
derzoekers op het verkeerde been zetten; van Teilingen, van 
Haarlem, van IJsselstein]; Aanvullingen en verbeteringen [van 
Alkemade 1200-1782 (met de kapelanieën in Warmond en die 
van Alkemade en correcties op fragmenten); de nazaten van 
Gerrit van Berlikum (oudste generaties Friese Kuycken her-
zien (met eggenwapens en fragmentparenteel); Van Culem-
borg, Schriek, Dumon].
 Idem, 2018-2. R. van den Heuvel: De moeder van Dirk van 
Malburg en haar voorgeslacht [kwst. 6 gen., 14e-15e eeuw; de 
Borchgrave, Bokelaer, van Ypelaer, van Oede]; T.A.J.. Wajer, 
B.P.F. Huenges Wajer; Het Zeeuwse geslacht de Waeyer uit 
Scherpenisse [5 gen., ca. 1582-1770; Crijns, Campe, Loncke, 
van der Hagen, de Ridder, Bedaff, Dume, Vesaert]; R.A. van 
der Spiegel: De herkomst van de naam van graaf Floris; C.P. 
Briët: Henrietta Elisabeth Carolina Merkus (1826-1888) [na-
men moeder, adoptie en legitimatie]; R.A. Van der Spiegel: 
Proost Jan was geen van Foreest [van Kirsbergen]; R.A. Van 
der Spiegel: Recensie Van Oostrom Nobel streven [met ver-
wantschapschema, heraldiek, fouten in boek; van Brederode, 
Potter, van der Goes, Engelbrechts, Zoet, Kokelenberg]; Aanv. 
En verbeteringen: Genealogie van het geslacht van Malburg.

‘t Olde Guet [Vredewold], 2018 nr. 28. H. van der Wijk: Dr. Heu-
kelman en de familie Simmelink [beide uit Lochem naar Mar-
um vertrokken; 2 afstammingsreeksen 6 gen. 1657-1934; ten 
Have, ten Oever, Tiaank, van Campen, Leefers, Olthuijs, Bec-
king, Bos(man)]; G. Braam: Petroleumventers Jan Siebolt en 
Jannes Elsinga [vader en zoon, familiehistorie 20e eeuw, met 

stamreeks 9 gen., 1730-heden; Engwerda, Sinninghe, van de 
Wal, Tuinen, Brandsma]; G. Teeuwen: Het 1000 Woningenplan 
[Wagenaar, Boer, Hoving]; C. Olijve: De unieke foto’s van juf Nel 
Brander [onderwijshistorie jaren ‘50]; J. Kuiper: Herinneringen 
aan het Boereveld (1).

‘t Onderschoer, jg. 40, 2018-1. G. Lutters: Roomse klok in de 
protestantse kerk van Denekamp [klokkengieter Johan Swijs, 
1728; architect Lambert Corfey (1668-1733)]; B. Brookhuis: 
Miep Spekhorst: ‘Het Singraven is mijn leven’ [interview]; J. 
Knippers: Met de stoomtram Bello door het Roderveld [tracé 
Oldenzaal-Denekamp; Hoogklimmer, Gelderman, Havekes]; 
J. Gortemaker: Herinnering aan het Singraven en mr. Laan  
(slot); M. Roelofs: Roemruchte geschiedenis van kegelclub 
Tot Ons Plezier [1936; Nijmeier, Masseling, Benneker, Hövels].
 Idem, 2018-2. Hoe nu verder met het markeboek Dene-
kamp? [1788-1878; inmiddels getranscribeerd, hertaald en ge-
digitaliseerd]; G. Lutters: Een gebeurtenis uit de kinderjaren 
die je niet vergeet [WO II; Günneman, Schutmann]; B. Brook-
huis: Conclusie archivarissen: ‘Meneer Laan was een vriende-
lijk man’ [archief huis Singraven]

Ons Voorgeslacht, jg. 73, 2018 nr. 707. B. van Dooren: In en om 
het land van Arkel. Betwijfeld en onbetwijfeld voorgeslacht 

van Neeltje de Groot 
[specifieke problemen 
met bronnen in dit ge-
bied; Boxman, Craeij, 
Vassen]; H.M. Kuypers: 
Serendipiteit [akten uit 
Goudriaan 1553-1623; 
van Ellert Cornelisz 
naar Ellert Michielsz]; 
K. van Dijk: 10e penning 
De Lier 1557 [transcrip-
tie bron; Proest, Buijs, 
Lapper, Sassebout, Ber-
ckel, Braber, van Almon-
den, Bom]; J. Vervloet: 
West-Brabants archief 

[Willemstad, oud notarieel archief 1640-1744; mensen van el-
ders].
 Idem, 2018 nr. 708. T.E. De Vroom: Pieter Visbach en zijn 
familie in Den Haag [4 gen., 1631-1753; Mimcus, van Kamerick, 
van Heesteren, Groenesteijn, Twingen]; J. Vervloet: West-Bra-
bants Archief te Bergen op Zoom [ONA Zevenbergen 1594-
1734; 65 akten in regestvorm, veel mensen van buiten Zeven-
bergen; van Couwelil, Marlo, Paludanus, de Hoek, de Bertry, 
van Bockholt, Cnaep]; L.M. van der Hoeven: De morgentalen 
van Vriesecoop en Schoten 91529) [meest onder patroniem; 
Costers, Bont, Ruijsch, van Langer, van der Speck]; L.M. van 
der Hoeven: Nogmaals ‘De geslachtlijst van Joost Jacobsz van 
Oudewater’ [aanv.]; L.M. van der Hoeven: Begraven in Brand-
wijk 1688-1689 [aanv. op de DTB uit de rekeningen van kerk-
meesters]; J. Heemskerk: Vraagtekens bij jaartalaanduiding 
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in het trouwboek van Zevenhuizen [betreft 1663=1667, blz. 81 
t/m 83 van de DTB]; J. Vervloet: Quotisatie over Middelharnis 
van 1733 en 1742 [betreft 81 pers., met beroep en klasse-inde-
ling en ophoging taxatie(!)].
 Idem, 2018 nr. 709. P.J.M. van Boheemen: Eerste gene-
raties van familie van Bohemen – van Boheemen [7 gen., ca. 
1430-1688; herkomst van boerderij Vrederust in het ambacht 
van Monster 1544, familie ook gegoed in Loosduinen en Eie-
kenduinen; familienaam vanaf 1636; met geneagrammen en 
kaarten; Couck, van Bleijswijk, Heul, Vercroft , van Velsen, van 
der Mark, Groenewegen].
 Idem, 2018 nr. 710. T.E. de Vroom: Familie Neufeglise in 
Leiden, waar kwamen zij vandaan? [3 gen., ca. 1650-1819; le 
Gillon, Dat, Bernaerd, de Douzi/Dozy, Nourtier, Pikaar/Picard, 
Graafschap]; H. den Hertog, B. de Keijzer: Het register van de 
Heilige Geest van Nieuwpoort, 1438-1620 [uitleg bron, 59 ak-
ten; volledige transcriptie; Wacker, Braem, Verbeeck, Oom, 
Boscoop, van der Putte, Plack, Rib, Zas, Stam, Treur].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek, jg. 35, 2018-1. P.M. & R.M.J. Seesink: Seesink in relatie 
tot Bergh [then Moller, Seesink, Vogel, Elshof]; E. Reuzel-Ger-
ritsen: Diverse kwartierstaten Hulshof (2): van Gerrit Willem 
Hulshof [verv.; vóór 1600: Roeterinck, Beefting, ten Knuve, 
Hacke Cuijper, Zentvelt ten Boomkamp, ten Poll]; H.B. Navis: 
Dienstplicht en wat men deed om er onder uit te komen! [rem-
plaçants of plaatsvervangers; Navis, Haanck]; G.J. Goorman: 
Vlogtman in Overijssel, ‘een wandelende tak’ [ook Vlugtman; 
data in: Wijhe, Holten, Markelo, Laren, Lochem]; J.A. Bak-
ker-ten Have: Parenteel van Derk Peters Klein Mensink (3) 
[verv.; Weppelink, Scheperkamp, Vriesekolk, Dijkman, Brus, 
Wenneker, Weekenstro, Wunderink, Nengerman, Pekkeriet]; 
G.J. Goorman: Flierhof, een ondergedoken naam [ook Fleer-
hof, in Oolde onder Laren; Bartelink, Scholtenkamp]; A. Gerrit-
sen: Conversatie, slagerij en bouwvak: hun betekenis toen en 
nu [verklaring in onbruik geraakte begrippen]; E. Reuzel-Ger-
ritsen: Diverse kwartierstaten Hulshof (2): van Mathilda Ger-
harda Cornelese [van Raaij, Schriek, Ketterink, Bouwmees-
ter sive Olminkhof, Klein Kiskamp, van Meerwijk]; H.B. Navis: 
Boerderij/bijnaam in Voor-Beltrum [boerderij Huikert, verbas-
tering van c.q. verbasterd tot: Heuffeks, Havekes, Hauwkert 
en Hauwkat, gebruikt voor families Klein Gunnewiek, Ste-
vens, Stoverink].
 Idem, 2018-2. J. Hiddink: Boerderij en familie Bolsen-
broek in de Winkelshoek in Zelhem (1) [sinds 1533; Ver dijck, 
van Hagen, Roessinck, Agelinck]; J.A. Bakker-ten Have: 
Parenteel van Derk Peters Klein Mensink (4) [verv.; Braak-
hekke, Oltvoort, Loman, Baankreis, Groot Bluimink, Schek-
man, Haijtink]; W. Groot Enzerink: Drie generaties Weenink. 
Van kolonist naar kolonel naar consul-generaal [1806-1953; 
Groot Bramel, Kroon]; E. Reuzel-Gerritsen: Diverse kwartier-
staten Hulshof (3) [verv.; Hofmeijer, van den Bungelaar, van 
Schrieck (uit Emmerich), Nibbelinghs, Deuijs, Tichelavond, 
Tijtinck, Tepperiaen]; R. Sesink: Waarom Seesink? [6 boerde-
rijen van die naam rond Varsseveld, historie]; S. Hunink: Ver-

klaring en verspreiding van de naam Hunink en afgeleiden in 
de regio Achterhoek-Westfalen [boerderijnaam, oudste ver-
melding 1308 in Lindvelde onder Borculo, in Westfalen sinds 
930 bij Coesfeld; verklaring spellingsvarianten, naamsver-
klaring]; Vragen en antwoorden [puzzel Palsenborg/Hooge-
lucht].

Oud-Dordrecht, jaarboek 2018. Dicke in Dordt. Een onder-
nemende familie [omvangrijke familiegeschiedenis, 19e-20e 
eeuw; uit Schmidtsheide onder Elberfeld (D); von Bremen, 
Kreilo, Starck, Kemper, Kloete, de Lange, van de Weg].
 Idem, 2018-1. F. Hoyer: Verteld Verleden. Herinneringen 
aan Herman Josinahof 1 [Mesman, van Strien]; H. Blok: Cri-

minaliteit in Dordtse 
cafés 1749-1800 [Tiel-
lemans Recourt, Hart-
man, de Jonge, de Vos, 
van Eysden, Houben van 
Embden, Mulder, Ver-
hulst]; G. van Engelen: 
Kindertransporten in en 
na de Eerste Wereldoor-
log [Hongaarse kinderen 
in Dordrecht; Toth, Lajos, 
Kalman, van de Weg, 
van der Loo, Verzijl]; R. 
Haan: Via Heisterbach 
en Crabbehoff naar het 
eeuwige leven [abdij 
en landgoed, lokatie-

onderzoek; van Balen, van Slingelandt, Schellincx, de Bruyn, 
Blussé, Staring]; L. Helms van Eis: De ontaarde zoon [Willem 
Heijmans, *1638, exm. van Bergen; in 1665 op schip van VOC 
gezet]; J.M.A. Van Wageningen: In de voetsporen van Mat-
theus van Nispen [kaartenmaker; Tempelmans Plat]; H. van 
Heeren: Ende want wi ter warheyt verstaen, dat groot noot 
doet diken [herdijking van de Groote Waard, Land van Altena, 
Heusden, Strijen, Waalwijk, Tiesselinswaard en andere waar-
den]; K. Sigmond: Schtsen uit Dordtse akten (27) [diefstal en 
duivelskunsten, 1572; van Oesterwyck, Heythoven]; M. van 
Vliet: Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (5) [verv.; Don-
kers, Alquier, Stoop, Spaan, Schoonenberg].

Oud-Rhenen, jg. 37, 2018-1. K. Kuypers: Prattenburg toege-
voegd aan de Cuneralegende [19e eeuwse fabel ontrafeld; 
van Asch van Wijk]; T. Blokland: Twee Zaanse schilders in 
Elst [Willem en Chris Jansen, 1932/34]; H. Deys: Een nieu-
we bestemming voor de Gasthuiskapel [historie plannen]; 
M. Boosten: De duizendjarige linde van Achterberg [begin 
boomchirurgie; van Leefdaal]; J.M. Doorman e.a.: De Eerste 
Wereldoorlog voelbaar in Rhenen; R. Terlouw: Herinneringen 
aan de Prins Bernhardstraat; J.M. Doorman: Nieuwe foto’s 
van stellingbouw en legeroefeningen in Achterberg [voorbe-
reiding slag om de Grebbeberg]; T. Maas: Generaalsput weer 
even zichtbaar [C.J. Smissaert de Jonge (1705-1775)].
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Oud-Scherpenzeel, jg. 30, 2018-1. Markante Scherpenzelers: 
Teus Valkenburg [1868-1953, directeur weverij De Driekleur, 

lid schietvereniging, 
huwt zijn achternicht 
Teuntje van Schuilen-
burg, 3 gen. beschreven]; 
Bijen houden in de 
Gelderse Vallei [Mar-
tin Wolswinkel, inter-
view; stamboom 5 gen. 
1790-heden; historie bij-
enhoudersorganisatie]; 
Jack Nieuwenhuizen: 
veearts in Scherpenzeel 
van 1952-1975 [inter-
view]; Wim van Roekel 
[aanv. op themanummer].

Idem, 2018-2. A. Stui-
venberg: Moeder Inkenhaag [(1837-1912); baker van Scherpen-
zeel; Tins]; G. Hogendoorn-Hooijer: Gré Hooijer en De Drie-
kleur [stoomweverij; herinneringen]; H. van Woudenberg, W. 
van den Berg: Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners: 
Oud Willaer [vermeld sinds 1357; van Sterckenberch, van Twil-
ler, van Dompseler, van Westrenen van Noortwijck, van Over-
eem, Ruitenbeek, van Ginkel].

Oud Wageningen, jg. 46, 2018-2. F. Wiersum: Midzomerbele-
ving op de Westberg [o.a. Grafmonument De Constant Rebec-
que]; B. Kernkamp: Villa Veluvia, ‘sieraad van bouwkunde’ [van 
Dam van Snelrewaard, Wertheim-Hertzveld, van den Bosch, 
Leccius de Ridder]; P. Leenknegt: Een houtdraaierij op stoom 
aan de chique Herenstraat [de Voogt]; C. van den Anker: Opge-
dolven [Beekhof (1888-1956), exm. Bos].

De Proosdijkoerier, jg. 34, 2018-1. S. Veerhuis: Het interbellum 
van burgemeester Padmos [* 1879, met kwst. 31 kwn.; de Jon-

ge, Postema, Wiertsema, 
Priemus, Kamstra]; J. 
Meulstee: Register van 
aangiften voor de ver-
veningen in Vinkeveen 
en Demmerik [1861]; J. 
Frankenhuizen: Ook 
Kudelstaart hoorde er 
bij [18e eeuw, kaarten 
rechtsgebieden, land-
schapsafb.]; D. Koeleman: 
‘De Rondeveense pol-
ders’, een aanvulling [mo-
lens, schuilkerken, kaart 
1782]; C. Woerden: De 
Thamerkerk [1834, kaart, 

landschapsafb.; Gysius, Muylaart, van Sypestein, Bredius]; A. 
Kok: De bouwmannen van het geslacht Kok [herkomst naam, 10 
gen. 1575-heden; van Es, van Veen, van Rossum, Miltenburg].

 Idem, 2018-2. P. van Buul: De betekenis van het algemeen 
kiesrecht (1) [100 jaar kiesrecht]; S. Veerhuis: Het interbellum 
van burgemeester Padmos (2); F. Compier: Vinkeveen en Wa-
verveen in 1933 (3) [verv.]; C. Woerden: Harry Günther, een ver-
geten componist en organist; A. Bloed, P. Koster: Piet Gijzen 
sr. bespeelde 65 jaar het Waverveense orgel.

Scydam, jg. 44, 2018-2. J. van Bergen en Henegouwen: Van 
kaartenbak naar wifi [100 j. openbare bibliotheek]; W. Snik-
kers: Grote bedrijvigheid ver van de stad [het Hoofd, voorha-
ven; Besemer, Penning, Lucas, van Engers, van Koesveld, van 
Emden]; R. Maarleveld: Monument voor een stadsdokter [Bol-
mers]; L. Meijer: Toen[ interview met bep Boelrijk; ziekenhuis]; 
Th. Reyman: Een tapijt van jenevermerken [brandijzers]; M. 
Ames: Kermis met een financiële strop [Schiedam 700].

n Sliepsteen [Enschede], jg. 34, 2018 nr. 133. B. Lambeck: 
Voetbalvereniging De Tubanters 1897 120 jaar jong [historie]; 
F. Biersteker: Pionieren in het Crematorium Twente [gesticht 
1971; historie]; E. Lurvink-Nijkamp: Van leerling-tekenaar tot 
directeur van Machinefabriek De Bruijn: A.C.M. Nijkamp [bio-
grafie]; G. Bekkering: Bruna portret, Duitse roofkunst? [kunst-
schilder (1822-1906); Verbeek, Ledeboer].
 Idem, 2018 nr. 134. G. Bekkering: Spaanse griep. Meer do-
den dan in twee wereldoorlogen [1918/19; lokale gevolgen]; 
J. Brummer: Donkerwolke Pelterijen [pelterij of bonthandel; 
Overmaat, Donderwolke]; G. Schafraad: Lasondersingel 138 
[bewoningsgeschiedenis; ten Bruggencate, Hedeman, Over-
duin]; J. Brummer: Van koperslager tot ondernemer/uitvinder 
[Slot, Zwijnenberg]; D. Flierman: G.J. van Heekpark [historie 
van park en naamgever; van Heek, Wattez, Ekker];

De Sneuper, jg. 31, 2018-2. G. Mast: Eendenkooien in Westdon-
geradeel [7 kooien, oudste 1563; van Aylva, Donjema, Potma, 

van Schratenbach, van 
Walta, van der Kooij]; F. 
Thuijs: NO-Friezen in 
Amsterdamse confes-
sieboeken (1) [Riewert 
Jansz van Ameland, 
1721]; R. Tolsma: Tjes-
sens te Holwerd [edel-
lieden, 16e-17e eeuw; 
van Heringa, van Bonga, 
van Scheltema, van Ha-
rinxma]; R.J. Broersma: 
De dorpswapens van 
Waaxens, Wetsens & 
Wierum; K. Bangma: 
Dood Wierummer vis-

sers in WO I in de doofpot [door zeemijnen; Post, van der Zee, 
Visser, Prins]; W. Boswijk, H. Zijlstra: De tweede liefde van 
Lisck van Eijsinga [nieuwe informatie uit vriendenboek Anna 
van den Boetzelaar en een rechtszaak voor het Hof van Fries-
land in 1615; Meckema, Brahe, van Aylva, van Humalda, van Ga-
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lama, Cuijck]; T. Gras: Help! We slaan op de rotsen bij Ameland 
[stranding van twee Zweedse schepen 1928, reddingsactie, 
berging en onderscheiding; Doeksen, Hofker, Toxopeus].

Speuren en Ontdekken [Ouder-Amstel], jg. 34, 2018 nr. 119. J. 
Gaasterland: Boerderij De Drie Fonteinen en de apostel Pau-
lus [afgebrande boerderij 1809; Cornelis, Stam, Brandt, van 
der Kluit]; A. de Boer: Monument, de actualiteit van geschie-
denis [de Antoniushoeve; van Schaik]; W. van der Velde, P. de 
Nooij: Fija Koolhaas-Eikelenboom: Ik zet mijn schouders er 
onder [historie bakkerij Koolhaas]; R.P. Siekerman: ‘De boer-
derij’ Ronde Hoep Oost 12 [Homan, Regtuijt]; A. Boomars: 
Dezelfde plek... in een andere tijd [molen de Dirk Simon; lijst 
molenaars 1754-1936]; P. van Schaik: Jacobus J. Weijenberg 
[(1848->1891), onderwijzer, boekhandelaar en drukker, christe-
lijk gereformeerd; Bolhuis, Grauw].
 Idem, 2018 nr. 120. M. de Bruin, J. Compier: De Waverse 
kermis, het Waverfeest, bestaat 80 jaar!; L. Hingstman e.a.: 
IJsclub Volharding 100 jaar; T. van Noorden: Hoe komt (de) 
Waver aan haar naam?; R.P. Siekerman: Het Willem Truyen-
lant en het Callenlant [met kaarten en pachters; de Rij]; S. 
Bon: Het leven van de familie Bon op Groenendaal [20e eeuw]; 
A. Boomars: Bedrijvigheid langs de Waver, beurtschippers, 
middenstand en kermisklanten in Waver en Stokkelaarsbrug 
[1764-1940; Uhlkenforth, Delsen, Breur, Bleekendaal, Blan-
ken, Albers, Prins, Kempers]; J. Gaasterland: De school en het 
schoolmeestershuis in Waver [Sikken, Verwoerd, Swerver, 
Huisman, van Deukeren]; F. Zwerver: Chirurgijns langs de Wa-
ver [Eijkens, Spijker, Swerver]; J. Gaasterland: Hoe rijk was Rij-
ke Waver in 1916? [naamlijsten met beroep en aanslag]

De Spuije [Beveland], 2018 nr. 103. F. de Klerk: Strafkampen 
op de Bevelanden 1945-1947 [bronnenonderzoek historie 

en achtergronden; An-
driesse, Smallegange, 
van Boven]; L. van Driel: 
De muze in het kamp 
[Campert, Beversluis, de 
Laat, Bartelse]; K. van 
den Bovenkamp: Ko-
ninklijke aandacht voor 
Waarde [diverse gele-
genheden; Schouwenaar, 
Levien, Goud]; A.J. de 
Looff, P.C. van Voorst 
Vader†: Liefde en on-
min op Noord-Beveland: 
Aart van der Maas (1750-
1817), landman, en zijn 

relatie met Johanna Liefbroer (1777-1847) [hij was zeer gegoed 
en gehuwd, hoge boetes voor 2 buitenechtelijke kinderen].

Stad & Ambt [Almelo], jg. 26, 2018-2. G. Brouwer: Stad ont-
komt aan bloedbad [verv. patriotse en Franse tijd]; J. Nijhoff: 
Rietschool: plaats van herinnering [oorlogstijd]; G. Brouwer: 

Het muzikale verzet van Nico Bruyn [beiaardier, speelde tot 
1943 – toen de klokken door de Duitsers werden weg gehaald 
- ‘wij willen Holland houden’ en dergelijke liederen]; H. Bec-
ker: Koopmans, de geschiedenis van een Almeloos modehuis 
[1872-1978; 4 gen. Becker]; H. Holtmann: Een Almeloos Joods 
meisje werd begraven met Duitse militaire eer [Wilhelmina 
Emma Mendels (*1940), ondergedoken bij familie Bolink, ver-
ongelukt door Duitse colonne in 1944]; H. Krol: Burgemeester 
in oorlogstijd [Mr. M. Sichterman, 1925-1945].
 Idem, 2018-3. G. Brouwer: ‘Vreeselijke cycloon’ treft ook 
Almelo [1927; historie]; H. Holtmann: Henriette Elizabeth Hei-
mans [(1892-1975), eerste vrouwelijk gepromoveerde his-
torica van NL]; G. Brouwer: Dansen om de Vrijheidsboom (3) 
[verv.]; H. Holtmann: Bornsestraat 112, een bijzonder woonhuis 
[Bendien, Rueter]; H.C. Krol: Herinnering aan bewoner villa 
Ootmarsumsestraat 85 [Bijl de Vroe].

Stad & Lande, jg. 55, 2018 nr. 152. Themanummer Transport en 
verkeer op Schouwen-Duiveland. Uut de pepieren [verv.; Lon-
que, Cau, Ockerse, de Guijter]; J. de Jonge: Met de Spoorboot 
mee [Cau, de Bruyne, Verschuur, Verdoorn, Krello].

De Stamboom [Alblasserwaard], jg. 20, 2018-2. Z. Erke-
lens-Aanen: Chirurgijn Jacob van Lodenstein [(ca. 1760-1825; 

in dienst van de VOC, 
later in Sliedrecht, Rot-
terdam en Veere]; J. 
Mouthaan: Niet ieder-
een kwam terug van de 
vaart naar Indië [1761; de 
Groot, Suijderstroom], 
en: Een minister met 
Sliedrechtse roots [met 
kwst. 63 kwn.; Slob, 
Klapwijk, van Muilwijk, 
Koorevaar]; Kwartier-
staat Arie van Tilburg 
[verv., kwn. 2866-3895; 
de Quasteniet, Starren-
borg, van Wijngaarden, 

Vermeulen, van Batenburg, Oostende, Klop, van Riemsdijk].
 Idem 2018-3. Wist u? [schilderij van de vereniging blijkt 
lokale bestuurder; Visser]; Z. Erkelens-Aanen: Pieter Alblas 
en Maarten de Jonge: zwagers [18e eeuw; beiden huwden een 
dochter van ds. Haeck; over gezinnen, kerk en onderwijs]; Aan-
vulling en vervolg kwartierstaat van Arie van Tilburg [kwn. 
3896-7689; den Harder, van der Meij, Trompet, Guijs, Doe-
dijns, van Ardenne, Braencker, Sterrenberg].

De Stelling [Weststellingwerf], jg. 37, 2018 nr. 144. G. Bakker: 
Nakomelingen van Klaas R. Bakker (1796-1848 (2) [verv.; Mul-
der, Elzinga, Wijnsma, Roeles, Berkenbosch]; H. Deems: Auto-
busdiensten in/door Weststellingwerf vóór 1938; L.H. Oosten: 
Het scheepje van Dirk Roelofs Oosten (1790) [diefstal of men-
selijke fout?, rechtspleging].
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 Idem, 2018 nr. 145. J. van der Knokke: Emigratie in de ja-
ren ‘40 van de 19e eeuw vanuit Peperga naar Noord Amerika 
(1) [Lenstra, Meinders]; S. Hogenkamp: Het verhaal achter 
een vondst [bandstempel Album Amicorum van Nicolaas van 
Zeyst (1563-1617) uit 1588; van Beyma, Cunaeus, Lycklama]; G. 
Bakker: Nakomelingen van Klaas Bakker (1796-1848) (3) [verv.; 
Menger, Zandman, Landman]; H. Deems: Getuigenverklarin-
gen inzake de dronkenschap en het overlijden van Albertje 
Andriesdr Folkerts te Noordwolde (1806); L.H. Oosten: Yse-
brant Dirks Oosten (1758-1828) een smokkelaar? [te Spanga, 
grensgebied Friesland-Overijssel; rechtszaak 1784].

Streekarchief Eiland IJsselmonde, jg. 33, 2018-1. H. Aardoom: 
Verhalen uit de Vierschaar: er werden toen geen vragen ge-
steld [geheimzinnige ‘adoptie’, 1795]; M. Verhoef: Bekend op 
IJsselmonde: Kees Korbijn [met kwst. 63 kwn.; IJsseldijk, 
Baardwijk, Hof, de Bruin, Vet, Boer, Kooijman].

Tussen de Voorn en Loevestein,  jg. 54, 2018 nr. 163. J. van Wil-
ligen: De klok van Brakel, maar waar hangt precies de klepel? 
[2x gegoten uit het hetzelfde brons; wie was de schenker in 
1422? (Steesken van Brakel Janssoen)]; T. Blom: Hoe de heer-
lijkheid Nederhemert in de familie bleef [Quadt van Wickrath, 
de Graeff, Turck, van Vittinghof]; K. Metz: Van Voorden, een 
echte Bommelse onderneming [smederij, sinds 1694 tot 2017; 
bedrijfshistorie].

Tussen Vecht en Eem, jg. 36, 2018-1. H. Mous: Op den Kerk-
brink groot gekakel [protesterende vrouwen 1918; aardappe-

loproer]; F. Booy: Lode-
wijk van Deyssel en Jan 
Lodewijk Pierson sr. en 
jr. [briefwisseling tussen 
en over schrijvers]; E. van 
Mensch: De Topografi-
sche Militaire Kaart uit 
omstreeks 1850 [nieuwe 
periode in Nederlandse 
overheidskartografie]; I. 
Hoogendijk: Coöperatie-
ve verenigingen tussen 
Vecht en Eem, periode 
1880-1920 [overzicht en 
diversiteit].

Idem, 2018-2. J. van 
Tuin: Sint Vitus, een geschenk en een probleem [unieke ge-
welfschilderingen na de Reformatie niet weggewerkt, volko-
men afwijkende volgorde en interpretatie van gebruikelijke 
afbeeldingen]; J. Groeneveld: De kaart van omstreeks 1539 
over de Gooise grenskwestie [vooral probleem in Oostveen]; 
H. Mous: Een schamel stulpje. Domela Nieuwenhuis in Hilver-
sum (1903-1919) [huis en werk]; H. Michielse: Liudger (742-
809) – een vergeten grootheid uit de buurt [prediker uit een 
Fries aristocratisch geslacht met uitgebreide bezittingen in 
Vecht en Gooistreek, stichter van abdij van Werden]; D. van 

der Meulen: Caroline van der Hucht-Kerkhoven en haar kring. 
Steeds op de bres voor vrouwen, kinderen en dieren.

Tweestromenland, 2018 nr. 175. T. Stuart: Wijchen: 3 x 80 [Hen-
drina van Uden (1864-1945) en haar kinderen]; A. Maters: Het 
Album Amicorum van Walraven van Stepraedt [(ca. 1576-1615), 
huwt 1609 Caspar van Merwyck tot Kessel; analyse van het 
album, portretten en wapens]; P. de Zeeuw: De Februari-over-
stromingen van het jaar 1799 [beschrijving rampzalige gevol-
gen, afbeeldingen]; J. van den Berg: Kwartierstaat J.A. van den 
Berg [(1909-1996), 31 kwn.; van den Bronkhorst, Lam, Gijsbers, 
van den Hoogen, van den Haselkamp].
 Idem, 2018 nr. 176. J. Kolen: Rebelse Jonkers. De korte le-
vens van de ‘kinderen van Batenburg’ [Dirk en Gijsbert van 
Bronckhorst-Batenburg; onthoofd te Brussel 1568]; T. Stuart: 
Wijchen: 3x80 [verv.; Janssen-Arts]; P. van de Geer: Het Album 
Amicorum van Aleijd van Arnhem, vrouwe van Winssen [hof-
dame van Charlotte de Bourbon 1579; exm. Van Speulde, huwt 
1583 Johan van Gendt; van Oranje, Matthias van Oostenrijk, 
van Marnix, van Horne, de Bernuy, van den Bergh, Pieck]; J. 
Heisen: Kwartierstaat van A.A. van Hulst [(1905-1971); Huls-
man, van Thoor, van Oss, van de Geer, Bouwmans, Chattillon, 
Merkus, van Mullekom].

Uitgelicht [Noord-Hollands Archief], 2018 nr. 10. Speciale 
editie n.a.v. 700-jarig bestaan Janskerk. A. de Bruin: Pareltjes 

[uit het archief van de 
Jansheren]; W. de Wagt: 
Andries van Souwen, 
de laatste Jansheer [(ca. 
1550-1625); van der Gou-
de]; K. Pompe: De bezoe-
ker in de digitale lift [ver-
andering dienstverlening 
archief]; N. Vriend: Wat 
zit er onder het topje 
van de ijsberg? [expe-
riment digitaal door-
zoekbaar maken van 
handgeschreven archief-
stukken]; A. de Bruin: De 
collectie Provinciale At-

las Noord-Holland; M. Bouman: Cultuursocioloog P.J. Bouman, 
schrijver met een filmische blik.

Van ‘t Erf van Ermel, 2018 nr. 86. J. de Kroon: Boerderijen op 
Veldwijk (4) [van Loo, van der Sande, Toes]; B. van den Brink: 
Oorlogsherinneringen aan een Duitser in Drielanden [Trap, 
Denneman]; G. Hofsink: Harmen Meurs, kunstenaar in Speuld 
[verv.]; H. Loedeman: Hendrikus van Spiek bij Ben en Hermien 
Stenvers [interview]; G. van Loo: Opnieuw sloop klooster van 
‘s Heeren Loo [historie instelling]; H. Gerards: Abraham Du-
pont en Maria Christina van Kampen [gezinshistorie].
 Idem, 2018 nr. 87. J. de Kroon: Boerderijen op Veldwijk (5) 
[verv.; Sevenga]; A. Buddingh-Keur: Oorlogsherinneringen van 
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een Ermelose; Th. Koster: Foto-beeldbank niet meer te be-
zoeken [ van internet gehaald als gevolg van AVG]; G. Hofsink: 
90 jaar Ermelose schaakhistorie [Timmer, Euwe]; G. Hofsink: 
Oud schilderij Ermelo ontdekt [Huszár, Teijlingen]; S. Schrie-
ver: 44 jaar drogisterij van Slooten (2) [verv.].

Van Zoys tot Soest, jg. 39, 2018-1. J. de Mos: De Postweg in 
Soesterberg (slot); D. Top: Berend Jan Boevink (1881-1972) – 

chef van de ‘montage’ op 
vliegkamp Soesterberg 
[uit Zutphen, exm. Bos-
man]; J. de Mos: Tammer, 
een Soesterbergse on-
dernemersfamilie [sinds 
1770, afkomstig uit Bree-
denbroek (bij Dinxper-
lo; verhalende familie-/ 
bedrijfsgeschiedenis; 
Krejenbrinck, Tambel, 
Overeem, van Weren-
steijn, Wijnen]; J. Kuipers: 
Huisartsen in Soest in de 
20e eeuw.

Idem, 2018-2. T. Hart-
man: De ‘eerste’ steen van Huize Sint Jozef [1868; Moormann, 
Lipman, Sinkel, Krans, Pabst]; P. Verhoeven: Een historische parel 
op de Bunt [historie oude boerderij]; T. Hartman: De Zonnehof 
[bewoningsgeschiedenis; Romijn, Meijers, Kuijper, Muller, Tam].

Vechtkroniek, 2018 nr. 49. R. Bink, J. Jonker-Duynstee: 100 
jaar smederij Niessen in Vreeland [uit Buren 1740-1865, via 
Harmelen en Vleuten naar Soesterberg, sinds 1918 in Vree-
land; familiebedrijf]; A. Smid: Het korte leven van de Loenen-
se Kaasmarkt; M. kennis, W. Mooij: Postkantoor opgeleverd 
zonder grendels en luiken [diefstal of inbraak komt in deze 
streek nimmer voor!?]; S. Griffioen: Het Nieuws uit Loenen 
[nieuwsblad; Mijderwijk]; R. Arink, A. Smid: Aan het woord: 
Annie Visser [interview, jeugdherinneringen]; W. van Schaik: 
Utrechtse dorpsbesturen in de turbulente jaren 1780-1830 
[geschiedenis]; W. van Schaik: Het Nigtevechtse dorpsbe-
stuur 1820-1830; A. Smid, S. Verster: Het Mickery theater [op-
gericht 1965; ten Cate, Verkade, Staverman].

Veluwse Geslachten, jg. 43, 2018-1. Geheel vernieuwde uitga-
ve. P. van den Born: Tynsen (cijnsen) [geschiedenis, tekst en 
uitleg, voorbeelden; Collert, Ham]; J.P. van Zeggelaar: Kwar-
tierstaat Gerrit van Zeggelaar [Somerwill (uit Engeland), 
van de Peppel, van Voorthuizen; WAARSCHUWING voor alle 
kwartieren vanaf gen.XII: De gepretendeerde afstamming 
van Karel de Grote is nergens verantwoord met literatuur en 
bron opgave. Met name het kwartier von Freusburg is – tot 
nu toe – volkomen fake! Ook de aansluiting van Beatrix van 
Meurs op Diederik II van Meurs en Alveradis van Chiny als 
echtgenote van Herman II van Cuijck zijn onbewezen. Voorts 
wordt er in de lijn van Voorthuysen nogal wat op los gefanta-

seerd, zo bijv. kwnr. 28 
‘de rekenkamer van het 
Arnhemse RA’ waar na-
tuurlijk wordt bedoeld 
de rekenkamer van het 
Hof van Gelre dat wordt 
bewaard in het Gelders 
Archief te Arnhem, in 
kwnr. 224 wordt Den 
Bosch er met de haren bij 
gesleept, in kwnr. 28672 
wordt ‘ene Heer Evert 
van Voirthuesen’ ge-
bombardeerd tot Ridder 

zonder enige kennis te hebben genomen van de verhoudingen 
tussen de ridderschap van Veluwe en de ambtsjonkers van 
Veluwe, bovendien wordt bij deze ridder uit 1400 ‘terugverwe-
zen’ naar Anna Gerrit Wolffsdr (kwnr. 3586) die 130 jaar(!) later 
leefde. Dat schept dus geen enkel vertrouwen in de juistheid 
van de hogere kwartieren van Voorthuysen. Hetzelfde geldt 
voor de overgang van genoemde Anna Gerrits Wolfs via Ger-
rit Wolfs naar het burgemeestersgeslacht de Wolffs (later de 
Wolff van Westerode genoemd), zie NP 1911:347 alwaar een 
duidelijke waarschuwing wordt gegeven bij de stamreeks de 
Wolff]; R.J.A. van Ark: 125 jaar Restaurant ‘De Keet’ in Heerde 
[historie, herkomst naam aan de hand van kadastraal onder-
zoek; met genealogie van Neck en van Ark, 6 gen. 1853-2017; 
van Voorst, Schrijver, van Assen]; G. Woertman: DNA-blog 1; 
G.J. Broekhuis: Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen (3) [gen.
VIII-X, kwn.128-1011].
 Idem, 2018-2. F. Jantzen: Jonker of Poll Jonker? [het slui-
penderwijs ontstaan van een dubbele achternaam in de 19e 
eeuw; met parenteel 5 gen., 1783-heden; Witteveen, Boks, 
zur Kleinschmiede]; R. van Drie: Nieuwe privacywetgeving en 
stamboomonderzoek; J.F. Van der Wal: Vernoemingsreeks: de 
voornaam Josina [twee reeksen van 5 en 3 gen., ca. 1700-he-
den; van der Wal, Overbosch, Huijbregtsen, Zimmerman, 
Rubsaam, van Dort, Pauw]; G.H. Klopman: Het geslacht van 
de Vosse [toponym van twee boerderijen in Markluiden, 15e 
eeuw, afgeleid van de naam de Vos (van Steenwijk) die de zg. 
‘vossentijnsen’ hief; 10 gen., 1665-heden; Wijnbergen, Wich-
mans, van Dragt, Slijckhuijs, van Putten, Coers]; E. de Jonge: 
Commentaar op kwartierstaat Van Zeggelaar [kwst. ge-
plaatst in VG 2018-1; middeleeuwse kwartieren Van Voorthuy-
sen stuk voor stuk weerlegd onder verwijzing naar bronnen; 
zie ook het voorwoord ‘Van de redactie’ in dit nummer].
 Idem, 2018-3. J. Noordijk: Het katholieke geslacht Mentink 
uit Apeldoorn en Vaassen [5 gen., ca. 1690-1908; Schut, Goos-
sens, Kloest, Morshuis, Nijhof, Palmhof, Reekers, van ‘t Erve]; 
G. Woertman: DNA-blog 2 [tekst en uitleg begrippen, reislust]; 
G.H. Klopman: Genealogie Davelaar/van de Klomp/Buitenhuis 
[6 gen., 1693-2015; Lagerweij, Poelman, Bakkenes, Bos, van Dijk, 
van de Pol]; J.F. van der Wal: Genealogie van Claas Gerrits(en) 
Keijser (1) [5 gen., 1696-1893; Peele, van ‘t Spijker, Kers, Linde-
boom, Post/van Essen, Bijsterbosch, de Brake, IJzerman].
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Vosholkroniek [Ter Aar], jg. 35, 2018-2. Schoon water, droge 
voeten [watermolens; van der Breggen, Bolstra, van Zijl, van 
Gijlswyck, Waetelaar].

Werinon [Nederhorst-den Berg], jg. 27, 2018 nr. 95. G. Baar: 
Teus van de Kemp, geboren en getogen Horstermeerder 
[*1944, levensbeschrijving]; K. Joustra: ‘Asjemenou!’ zei Loe-
ki de Leeuw [interview met dochter over theaterman Joop 
Geesink (?-1984)]; B. Kieboom: Achter de muziek aan in Ne-
derhorst den Berg [cellist Fred Pot]; G. Baar: Wasserijen, ja-
renlang toonaangevende industrie in Nederhorst den Berg 
[historie bedrijfstak].

Westerwolda, jg. 7, 2018-1. J. Battjes: Een tragisch ongeluk in 
het Hebrecht [mobilisatie 1940, ongeval met explosieven; 

Mulder, Tuin, van der 
Net]; D. Kome: Tonnis 
Post, fotograaf van 
de vooruitgang; H. ter 
Heijden: Dichter Kees 
Stip in Westerwolde (2) 
[verv.]; J.S.A. Huizing: 
Een Westerwolder in Pa-
rijs: Geert Jans Huizing 
[(1827-1916), Exposition 
Universelle 1900; zie 
verder ‘Het portret van...’ 
Huizing en Snelter]; H. 
ter Heijden: ‘De bevrij-
ding begon voor ons met 
een drama’ [herinnerin-

gen van Harm Dijkmeijer (1926)]; G. Luth: Sociale mobiliteit in 
het kerspel Sellingen [met schema 7 gen. 1733-heden; Meijer, 
Hoitingh, ter Borg, Coylers, Hesse]; J.S.A. Huizing: ‘De opge-
worpene dijck omtrent het clooster Ter Apel werde geperfec-
teert’ (13) [verv. uit het archief, 1670-1678].

Westfriese families, jg. 59, 2018 nr. 1. Oud familie album aan 
de vergetelheid ontrukt. Parenteel van Jacob van der Stok [2 
foto-albums geanalyseerd, uit Nieuwe Niedorp; (1755-1836); 
Kuiper, Fekke, Scheltinga Winterberg, Jongens, Wit, Fijnheer, 
Floor] en: Parenteel van Jan Strijbis [(1778-1869); Geel, Mijts, 
Kruit, Jongejan, Bruin, van Herwerden, Maasen, Faus, de Vries, 
Tuijnenberg van Herwerden]; A.M. Paardehaar: Kwartierstaat 
van Hendrika Grietje Bakker [verv.; kwnrs. 16-31; Twisker, Sart, 
Ossen, Nooij/Noë]. Inhoudsopgave en index jg. 58, 2017.
 Idem, 2018-2. H.D.E. Bos: Stamreeks van een muzikale fa-
milie [uit Berkhout; 8 gen., 1702-heden, gedeeltelijk als genea-
logie uitgewerkt; Koning, de Jong Duijn, Potveer, van ‘t Hooft, 
Willebrandts]; A. Zwart: Kwartierstaat Albert Zwart [*1947, 7 
gen. kwn. 1-127; Modder, Admiraal, Ruis, Glijnis, Keppen, Kieft, 
Boot, Spruit, Schoonewil]; A.M. Paardehaar: Kwartierstaat 
H.G. Bakker [verv. en slot; gen.VI kwn. 32-63; Sart, Bood, Eeni-
genburg, Mulder, Barreman, Edelenbosch]; Oud familiealbum 
aan de vergetelheid ontrukt [verv.; Strijbis, Floor].

Wi Rutu, jg. 18, 2018-1. P. Ringeling: Schudden aan de stam-
boom met DNA; J.J. Vrij, E. Neslo: De familie van Maurits Mar-

tinus Alexander Coupijn 
(1798-1853), een medisch 
geslacht in de slaventijd 
(1) [familiegeschiedenis 
en beroepsvastheid in 
een niet-blanke familie 
gedurende de slaventijd; 
Hernhutters; Bruijns-
burg, Beudt, Seitz, Co-
phijn]; M. de Veer: Gou-
vernementssecretaris 
George Severijn de Veer: 
met de pen als wapen 
het onrecht bestrijden 
[1806-1891]; W.L. Man A 
Hing: Surinaams-Chinese 

auteurs van proefschriften: kanttekeningen bij hun namen en 
achtergronden (Addendum) [overzicht]; H. van Helvoort: Ten-
toonstelling Sranan Rutu in Almere stimuleert stamboomon-
derzoek; R. Shin Kon Sung: Relatie Mozes David Jesserun en 
Leentje Tulp: een liefdesrelatie? [Leentje was zijn slavin, na 
vrijmaking volgde huwelijk in 1842; met lange lijst van familie-
namen uit de parenteel]; L. Rustwijk: Het ware verhaal achter 
het ontstaan van Spes Patriae, de Hoop van het Vaderland 
[historie oprichting; Rustwijk, Cronie, Torniel, Lie A Ling].

Zicht op Haringcarspel, jg. 27, 2018 nr. 54. D. de Kraker: De 
Eeuwige Dokter Groenhart (2) [verv.; Vos, Brouwer, Havik]; S. 
Schipper: Notaris in de fout [Teunis Waagmeester hield als 
ontvanger van de Geestmerambachtsgelden in 1830 bijna 
ƒ5000,00 achter; loopbaan, gezinsstaat, gevangenis, afwik-
keling schuld]; S. Schipper: Emigratie naar Amerika in 1847 
[echtpaar Paarlberg-Waagmeester; Christelijk afgescheide-
nen]; M. Groot: Van kapsalon tot ijssalon [bedrijfshistorie klei-
ne zelfstandige in Tuitjenhorn; Hoogeboom]; W. Kok, J. Bijpost: 
Een rondje Sint Maarten [jeugdherinneringen]; H. Dekkers: 
Herinneringen aan de hongerwinter [vanuit Utrecht naar Kal-
verdijk 1944/45]; S. Schipper: Opening vaarveiling Warmen-
huizen [1928]; T. Koenis: Crabbendam en Schoorldam [beschrij-
ving uit 'van der Aa'].

Zijper Historie Bladen, jg. 36, 2018-1. F. Rikhof: Kunst in de 
gymnaastiekzaal (2) [verv. evacuatie kunst uit Rijksmuseum 
naar Schagerbrug]; D. Jimmink: 't Zand (NH) in prentbriefkaar-
ten (2).
 Idem, 2018-2. J. Boots: Het Zijper Landbouwhuis [Nobel, 
Dekker, Jonker]; F. Rikhof: Kunst in de gymnastiekzaal (3); 
R. Vriend-Visser: Café 'Het Zijper Welvaren' [Visser, Klaver, 
Delver].
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Wil Schackmann is schrijver van vier boeken over de koloniën 
van weldadigheid in Drenthe en Overijssel. De proefkolonie be-
schrijft de situatoe bij Frederiksoord, De bedelaarskolonie gaat 
in op het gesticht op de Ommerschans, De kinderkolonie betreft 
de start van Veenhuizen en het in juni 2018 verschenen De straf-
kolonie, behandelt het ‘verzedelijken en beschaven’ in alle kolo-
niën. Met dat laatste boek heeft Wil zijn project afgerond en is 
hij begonnen al zijn kennis over de koloniën op internet te zetten.

Via www.schackmann.nl/proefkolonie zijn een paar duizend 
bladzijden te bereiken met transcripties (letterlijk overschrij-
vingen, ze zijn beter leesbaar dan de originelen) van stukken 
uit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid (Drents 
Archief toegang 0186). Beschreven hoogtepunten zijn de 1200 
tuchtraadzaken (zie http://www.schackmann.nl/proefkolonie/
Tucht. Die geven een spannend beeld van het leven in de kolo-
niën en van de manier waarop de leidinggevenden met de ko-
lonisten omgingen. Aanvullend hierbij zijn de zittingen van de 
‘kleine raad’, die in het begin bemiddelde tussen kolonisten en 
leiding (http://www.schackmann.nl/proefkolonie/KleineRaad).
Voor mensen die studie van de koloniën willen maken zijn er 
lijsten met besluiten van 1818-1829 en van 1824 -1858, te vin-
den op http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Besluiten. 
Van deze besluiten zijn niet altijd transcripties, maar wel 
verwijzingen naar de vindplaatsen in het archief. Voor men-
sen met een specifieke interesse worden verzamelpagina’s 
aangelegd over bijvoorbeeld het relatief goede onderwijs in 
de koloniën (http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Onder-
wijs) en over de in de kolonie gebruikte munten en penningen 
(http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Munten).
Veel namen van koloniebewoners zijn verzameld op de pagi-

na http://www.schackmann.nl/proefkolonie/indexlater.html. 
Er komen meer pagina’s en daarvoor is een zoekmachientje 
ontwikkeld: http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Zoeken.
html. Wil Schackmann vertelde me in oktober 2018 dat hij nog 
wel een flink aantal maanden bezig zal zijn al zijn transcripties 
en site(s) erop te zetten, dus het is verstandig en de moeite 
waard om na een tijdje nog eens te kijken of er inmiddels iets 
over een bepaalde kolonist verschenen is. (Tekst met dank 
aan Wil Schackmann).
Voor nog meer gegevens over kolonisten verwijs ik u naar de 
website www.alledrenten.nl.
Illustratie: de vier boeken van Wil Schackmann.

Onlangs bezocht ik een lezing van Martha Kist over de Friese 
soldaat Bavius van Hylckama die tegen Napoleon wilde vech-
ten in Waterloo. Hij hield een dagboek bij, wat u kunt vinden 
op https://dagverhaal1815.blogspot.com. Het is een verslag 
over waar hij logeerde, hoe de plaats en omgeving er daar 
uitzag en wat men at. De legereenheid van Bavius, de com-
pagnie infanterie Jagers nr. 16, ook bekend als de compagnie 
Friesche Vrijwillige Jagers, was een elitecorps. Men moest 
zelf het uniform en uitrusting bekostigen. Over soldij is niets 
bekend, wel waren ze ruim drie maanden van huis. Je moest 
wel vermogend zijn om drie maanden niet te hoeven werken!

Dit blijkt een schrijnende tegenstelling tot de soldaten die 
een paar jaar eerder moesten vechten, zoals bijvoorbeeld 
‘mijn’ Romke Eelkes Zandstra.
Die sliep met een man of 20 in een tent en ze konden vanwe-
ge de luizen en vlooien niet slapen. Eten moest men zelf bijko-
pen omdat de voeding slecht was en men te weinig kreeg. Ook 

1. De boeken van Wil Schackmann.

column, websites

afbeeldingen, kranten, boeken

In deze rubriek Vanalles kunt u van alles verwachten wat met genealogie 
te maken heeft. Het is een wegwijzer in het digitale doolhof van websites, 
boeken, tijdschriften en regels. In deze rubriek geven we u tips, trucs 
en adressen. Vanalles is een inspiratiebron voor de genealoog. Het is 
een leidraad voor uw naspeuringen met Vanalles om uw onderzoek 

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

VANALLES
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ANTONIA VELDHUIS

Romke liet, met zijn medestrijders, geschreven berichten na. 
Ik schreef over hem in Gens Nostra (mei 2015) het artikel Mijn 
geliefde en teer beminde. Romke Eelkes Zandstra, zijn brie-
ven, zijn familie, zijn einde. Zijn brieven en die van andere sol-
daten uit die tijd kunt u vinden op www.tresoar.nl/help/Pages/
Friese-militairen-1795-1815.aspx onder Brieven. Dit betreft 
voornamelijk Friese strijders, maar de situatie zal voor man-
nen uit andere provincies niet veel anders zijn geweest. Meer 
informatie kunt u vinden op http://www.friezen-in-de-tien-
daagse-veldtocht.nl. Op wiewaswie.nl kunt u overigens ook 
een militaire voorouder terug vinden. Op kennislink.nl\menu\
Artikelen\Ga naar alle artikelen vindt u, nadat u de zoekterm 
Napoleon heeft ingevuld, enige artikelen over dit onderwerp.

Een andere soldaat uit het elitekorps die brieven naliet wordt 
beschreven in het boek Gerlacus Buma. Een Friese patriciërs-
zoon in het leger van Napoleon en Willem I door Sybrand van 
Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma, ISBN nummer 978 
90 446 3892 2. Gerlacus (1793-1838) schreef ruim 60 brieven 
aan zijn vader Bernhardus Buma, burgemeester van Leeuwar-
den en later grietman van Baarderadeel.

Zoeken welke soldaten onder Napoleon vochten kan op www.
archieven.nl na het intikken van de woorden: Nederlandse mi-
litairen onder Napoleon. De eerste treffer is de database.
Ook kunt u zoeken op http://www.memoiredeshommes.sga.
defense.gouv.fr (http://tinyurl.com/hx7exqb) met hierop 
53.000 inschrijvingen van Nederlandse militairen die tussen 
1797 en 1814 in het leger van Napoleon dienden. Naam, ge-
boortedatum, geboorteplaats en eenheid worden vermeld. 
Met de laatste kunt u de inschrijving vinden in de stamboeken 
op de website Memoire des hommes. Hoe de site werkt en 
welke gegevens u krijgt kunt u lezen in Gens Nostra november 
2016 op bladzijde 464 en volgend in een door Bas Lems ge-
schreven artikel. 

Op mijn artikel Met internet uw verleden vinden, kleur de 
levens van uw voorouders (Gens Nostra september/okto-
ber 2018) kreeg ik een mail van een lezer die vroeg hoe hij op  
zoekakten.nl kon komen. Zoals ik al eens schreef: dat kan dus 
niet meer. Het adres van de site was in dat artikel aan onze 
aandacht ontsnapt, maar een aardige, goede vervanging is 
zijn voorganger www.genver.nl (bijgewerkt tot 2014). Ik heb 
hem de laatste tijd al diverse keren met succes gebruikt.
Neleke van der Kamp-Guldemond schreef als reactie op mijn 
oproep voor sites en tips: 

‘Controleer indien mogelijk gegevens van www.graftombe.nl en 
www.online-begraafplaatsen.nl. Grafstenen zijn vaak moeilijk 
leesbaar en ik ben al diverse verschrijvingen tegengekomen.’
(Tip Antonia: geef die correcties/aanvullingen altijd door aan 
de beheerders van de website).

Ze gaat verder: ‘Een paar van mijn favoriete websites: 
https://krantenbankzeeland.nl/ met hierop zeer veel kranten 
en periodieken uit Zeeland tot en met het Domburgsch Bad-
nieuws. www.dekrantvantoen.nl/index.do geeft kranten uit 
Noord-Nederland. Steeds meer lokale en regionale archieven 
zetten hun lokale en regionale kranten op het internet. Op 
google.nl op de woorden Plaatsnaam archief kranten, bij-
voorbeeld: Leiden archief kranten, zoeken geeft de bladen uit 
de regio Leiden. Dit zijn soms andere kranten dan er in delp-
her.nl van de Koninklijke Bibliotheek zitten. Op die manier heb 
ik kranten gevonden uit onder andere de regio Haarlem, Lei-
den, Alphen, Woerden, Wageningen en Nunspeet. Ongelooflijk 
interessante informatie.’ Einde mail Neleke.

Nog een krantensite waarop veel verwijzingen staan is http://
kranten-historisch.startpagina.nl. Een uitstekend startpunt 
voor een zoektocht door honderden (zo niet duizenden) nieuws-
bladen, gesorteerd per provincie in Nederland (oranje blokken) 
en buitenland (rode balkjes). Onder elk blok staat meer kranten 
in, wat, zoals u mag verwachten, meer couranten geeft. In de 
rechterkolom (groene blokken) onder andere Geschiedenis van 
de krant, opmaakgeschiedenis en foto’s en bijschriften.

Mochten de advertenties van door u gezochte personen niet 
op bovengenoemde website www.delpher.nl voorkomen, kijk 
dan eens op online-familieberichten.nl. U kunt een keuze ma-
ken uit ruim 1,1 miljoen geboorte-, huwelijks- en overlijdensad-
vertenties, bidprentjes, rouwbrieven, enz. Onder Statistiek 
kunt u onder andere zien van welke kranten gegevens zijn in-
gevoerd. De site Mensenlinq.nl geeft vanaf 2006 overlijdens-
advertenties.
En wilt u nog recentere gegevens, dan kunt u persoonskaar-
ten en -lijsten opvragen bij het CBG, Centrum voor familie-
geschiedenis via de website pkpl@cbg.nl, telefoonnummer 
070 3150581. Twee jaar na het overlijden van iemand gaat de 
persoonskaart van de gemeente naar het CBG. Hierop staan 
de geboorteplaats en -datum, ouders, woonplaatsen, beroep 
en kinderen. Ze zijn verkrijgbaar vanaf 1939. Meer info op 
https://cbg.nl/bronnen/cbg-verzamelingen/persoonskaar-
ten-en-lijsten.

2. De website begraafplaatsenonline

https://www.dekrantvantoen.nl/index.do
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VAN DE TAFEL VAN HET HOOFDBESTUUR
Het hoofdbestuur (HB) houdt u via deze rubriek op de hoogte van zijn vele activiteiten

Een verzoek van de administratie
Als u dit leest zijn de eerste maanden van het jaar al weer ver-
streken. De leden- en contributieadministratie is druk doende 
met de inning van de contributie en het actueel houden van 
alle gegevens. Mogelijk heeft u per e-mail al een factuur ont-
vangen en anders komt deze binnenkort. Belangrijk aspect 
is de juistheid van uw e-mailadres. U kunt inloggen met drie 
varianten van de gebruikersnaam: uw lidnummer; uw zelf ge-
kozen gebruikersnaam of uw e-mailadres. Wilt u kijken of uw 
e-mailadres nog actueel is en zo nodig een wijziging doorge-
ven aan ledenadministratie@ngv.nl? Controle van uw adres-
gegevens is ook handig want het komt echt voor dat mensen 
mailen dat ze Gens Nostra al tijden niet hebben ontvangen; ze 
blijken dan te zijn vergeten hun nieuwe woonadres door te ge-
ven.

Betaling contributie

Wij vragen u om, indien mogelijk, via de bijgesloten betaal-
link te betalen. Het proces verloopt via een veilige verbinding 
vanuit onze website naar de door u gekozen bank. Volg de in-
structies nadat u bent ingelogd, dan verloopt het geheel cor-
rect. Na uw betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Tenslotte krijgen we veel vragen over de reden waarom we 
geen gebruik meer maken van de eerder door u afgegeven 
machtiging voor incasso via de ING. Deze machtigingen zijn 
vervallen omdat we gekozen hebben voor automatisering 
van het betaalproces. In de huidige situatie kunt u een nieuwe 
machtiging voor incasso [voor het volgende jaar] instellen tij-
dens het betaalproces.

Wij zijn op zoek naar een Webinar-coördinator

De NGV is bezig haar nieuwe koers vorm te geven, onder 
andere door de educatie naar een hoger niveau te tillen en 
nieuwe verdienmodellen te creëren. Hiertoe is een plan ont-
wikkeld om webinars (online educatie) op het gebied van fa-
miliegeschiedenis en heraldiek (in de breedst mogelijke zin) 
in de markt te zetten. De meeste afdelingen organiseren – al 
dan niet in samenwerking met plaatselijke archieven - regel-
matig cursussen, onder andere voor beginners in de genealo-
gie en paleografie. Het ligt niet in de bedoeling deze cursus-
sen te kopiëren of overbodig te maken.

De NGV webinars richten zich op een andere doelgroep 
(mensen die liever in hun eigen omgeving achter de compu-
ter leren). De webinars kunnen veel uitgebreider zijn (series) 
en zullen ook iets duurder zijn dan de cursussen van de afde-
lingen. We zijn nu op zoek naar iemand die de (theoretische) 
strategie kan omzetten naar een praktisch uitvoerbaar plan 
en dat vervolgens in de organisatie kan implementeren en uit-
voeren. Wil je meer weten over het functieprofiel, kijk dan via 
de knop ‘Vacatures’ in de rechter bovenhoek op de homepage 
van onze website.

Vacature hoofd PR

Door het vertrek van Bea Werner als hoofd communicatie 
heeft het hoofdbestuur nog een keer naar de functie-inhoud 
gekeken en op een aantal punten bijgesteld. In de rubriek ‘Va-
catures’ vindt u een beschrijving van het profiel en een oproep 
om u aan te melden voor deze functie. De kerntaak, een helde-
re transparante relatie opbouwen met onze leden en belang-
stellenden, die we als lid willen verwelkomen. We hebben veel 
te bieden en zoeken iemand die goed zicht heeft op de activi-
teiten van de NGV.

Vacatures in hoofdbestuur

Er zijn er nog steeds lege stoelen aan de vergadertafel van 
het hoofdbestuur. De verwachtingen bij onze leden zijn hoog 
als het gaat om vernieuwing van functionaliteit op diverse 
terreinen. Ook leden van het hoofdbestuur doen hun activi-
teiten op vrijwillige basis en met meer mensen kunnen we de 
lasten verdelen en meer activiteiten opstarten. Wilt u mee-
helpen, stuur dan een e-mail naar voorzitter@ngv.nl met infor-
matie over uw kennis en ervaring. Wij kijken uit naar uw e-mail.

Toegankelijkheid website

Er komen veel opmerkingen binnen over de lengte van de hy-
perlinks naar de pagina’s van de afdelingen. We hebben ver-
korte links gemaakt: via XXX.ngv-afdelingen.nl/ kom je op de 
pagina van afdeling XXX. 
Een voorbeeld: AFT.ngv-afdelingen.nl/ leidt u naar https://
ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amersfoort-en-om-
streken/

mailto:ledenadministratie@ngv.nl
mailto:voorzitter@ngv.nl
http://www.aft.ngv-afdelingen.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amersfoort-en-omstreken/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amersfoort-en-omstreken/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amersfoort-en-omstreken/


COLOFON

Lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging
Adreswijzigingen, bericht van overlijden en andere mutaties op-
geven via het profiel op de website, of melden via het emailadres 
ledenadministratie@ngv.nl of per post aan nevenstaand adres.

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

Contributie en bijdragen (bedragen per jaar)
Gewoon lidmaatschap (met gedrukte Gens Nostra en Heraldisch 
Tijdschrift): € 45.
Digitaal lidmaatschap (met Gens Nostra en Heraldisch Tijdschrift le-
zen op een beeldscherm, zonder mogelijkheid tot downloaden): € 36.
Beide vormen zijn inclusief de inschrijving bij één afdeling.
Buitengewoon lidmaatschap voor organisaties (met Gens Nostra en 
Heraldisch Tijschrift digitaal, respectievelijk gedrukt): € 36 of € 45.
Voor in het buitenland wonende leden of organisaties kost toe-
zending van Gens Nostra per post € 24 extra.
Gezinslid: € 11 (zonder Gens Nostra).
Lidmaatschap van een extra afdeling: € 11.
Abonnement Heraldisch Tijdschrift: niet leden € 30 en in het bui-
tenland € 40.

Betaling contributie en bijdragen
In het verleden verleende machtigingen kunnen helaas niet meer 
gebruikt worden.
Een verzoek tot betaling van contributie en bijdragen wordt per 
e-mail verzonden via ‘Mollie’ als inningsorgaan. De wijze van be-
taling kan zelf worden gekozen, b.v. iDeal. Leden zonder e-mail-
adres ontvangen een factuur per post.
Ook betalingen vanuit landen buiten Europa vinden plaats via 
Mollie en PayPal op info@ngv.nl. Cheques worden, vanwege de 
hoge kosten, niet meer geaccepteerd.

Informatiecentrum, Kosterijland 3 te Bunnik
In het Informatiecentrum zijn beschikbaar: bibliotheek met boe-
ken en tijdschriften, cd-roms, biografische documentatie, heral-
disch archief en microfiches.
Openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en elke 
tweede zaterdag van de maand van 10 - 16 uur (behalve op feest-
dagen). Vrije toegang voor leden en niet-leden.
Het centrum is telefonisch bereikbaar via 085-105-1199 (tijdens 
de openingstijden).
Er zijn gratis parkeerplaatsen aanwezig en het centrum is vanaf sta-
tion Utrecht bereikbaar met bus 41 of per trein naar station Bunnik.

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

ANBI: De Nederlandse Genealogische Vereniging is aangemerkt 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de 
NGV geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvan-
gen erfenissen en schenkingen.
Degene die de NGV een schenking doet, kan zijn gift van de in-
komsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daar-
voor geldende regels).

Gens Nostra is een uitgave van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging.
Het adres van de vereniging is: Postbus 50, 3980 CB Bunnik.
info@ngv.nl • www.ontdekjouwverhaal.nl • Facebook: Nederland-
se Genealogische Vereniging

Losse exemplaren
Losse exemplaren van Gens Nostra met Heraldisch Tijdschrift 
kosten € 7,70 en losse exemplaren van Heraldisch Tijdschrift kos-
ten € 4,00, exclusief verzend- en administratiekosten; aanvragen 
bij de Dienst Bestellingen. Na betaling van de toegezonden fac-
tuur worden de tijdschriften toegezonden.

Website
Op de website van de NGV is onder https://ontdekjouwverhaal.nl/
gens-nostra/ voor ingelogde leden Gens Nostra op het beeldscherm 
te lezen en is er aanvullende informatie over het blad te vinden.
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GensDataPro, het stamboomprogramma van de NGV, is 
hét programma bij uitstek voor de genealoog die meer 
wil dan alleen een opsomming van namen en jaartallen. 
In GensDataPro plaatst u al uw familiemateriaal zoals 
foto’s, scans en bronteksten, eenvoudig bij de juiste 
gegevens waardoor ze makkelijk zijn terug te vinden. 

Ook het rechtstreeks importeren van aktegegevens 
van de WieWasWie bronnen, met aanmaak van de 
bron en vermelde personen en relaties, zorgt voor een 
perfecte registratie van uw gegevens. De uitvoer van 
GensDataPro is een speerpunt van het programma.

Uitvoer naar Microsoft Word (bijv. voor het samenstellen van een boekwerk) bevat onder meer:
• Een automatische index op persoonsnamen en/of adressen
• Overzicht met bronvermelding inclusief foto/scan van de bron.
• Foto’s op de juiste plaats bij de betreffende persoon en naar wens geschaald.
• Pasfoto’s van gezinsleden na elk gezin.
• Getuigen als daadwerkelijke personen in de database, die aldus ook met bladzijdeverwijzing in de index 

komen te staan.
• Tekstuele uitvoer met kant en klare pagina-instellingen en bijgeschaalde foto's, waardoor het maken van 

een boek sterk wordt vereenvoudigd.

Voor publicatie naar het web zijn meerdere moge-
lijkheden, waaronder een eenvoudige website met 
naamindex, een php uitvoer (dynamische stamboom) 
en een directe uitvoer naar Genealogie Online van 
Bob Coret. 
Met GensDataPro scant of kopiëert u foto’s eenvou-
dig naar de dossiers van personen, bronnen of adres-
sen. De dossiers kunnen ongelimiteerd foto’s bevat-
ten en foto’s kunnen in meerdere dossiers worden 

geplaatst (handig bij groepsfoto’s), met aanduiding 
van waar de persoon op de foto staat.
En zo zijn er nog tal van unieke mogelijkheden, alles 
wat een serieus genealoog nodig heeft. En bovendien: 
een buitengewoon toegewijde en kundige helpdesk 
van de NGV Dienst Computergenealogie. Lees er al-
les over op www.gensdatapro.nl, of probeer de demo-
versie die u daar kunt downloaden. GensDataPro is te 
bestellen in de webwinkel van de NGV: www.ngv.nl
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